
 
 
 
 

KRONIKA 
TELOVÝCHOVNEJ  JEDNOTY 

ZAVAR 
V  KOCKE 

 
 
 
 

 
 

Obr.č.1: Pohľad na súčasný areál TJ Zavar 
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TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Družstevník Zavar 
 

V rokoch 1924 - 25 sa skupina nadšencov - futbalistov zoskupila okolo pána učiteľa 
Bullu a začala i keď neorganizovane  hrávať futbal. Futbalisti trénovali s handrovými loptami, 
lebo koženú loptu si šetrili na zápasy. Ťažko získané futbalové dresy si prali sami. Na 
futbalových bránkach nebolo v tom čase žiadnych sietí. Aj úpravu  ihriska zabezpečovali 
hráči sami. Na zápasy k súperom chodilo mužstvo peši. Neskôr futbalistov vozili na koňských 
záprahoch dedko Františka Kovačica. V ojedinelých prípadoch sa futbalisti odviezli na 
bicykloch. Prvé stretnutia sa hrali na „PAŽITI“. Niektoré stretnutia na ihrisku v „ORLOVNI“.   

Vznik telovýchovnej jednoty v Zavare sa datuje do roku 1926. Jeho názov prechádzal 
z pôvodného ŠK Zavar, cez ZAC, SOKOL až po súčasný Družstevník Zavar.  

Významnou pre rozvoj šporu sa stala generácia futbalistov na čele s Jozefom 
Tománkom, ktorý bol kapitánom mužstva, dojednávateľom jednotlivých futbalových zápasov. 
Možno ho nazvať i sponzorom, pretože keď sa nepodarilo získať dostatok peňazí pre 
súperiace mužstvo, tak musel dohodnutú čiastku vyplatiť z vlastných zdrojov. Ako kapitán 
viedol mužstvo v duchu zavarskej futbalovej hymny „Ten náš pán kapitán zostavu napísal“. 
Jeho spoluhráčmi boli brat Anton, Ambróz Sekera, Alojz Čerňanský, bratia Prelovskí, Kolenič 
i nezabudnuteľný brankár Vido, prezývaný Fasko, ale i Milan Horniak neskorší tréner 
Kuvajtu! Futbalisti Modran, Psota, Ambróz Sekera, František Mislovič, Jozef Hollý, Jozef 
Tománek Vincent Brezovský, František Sekera a  Viliam Sabo  boli pokračovateľmi.  

8.septembra 1935 sa uskutočnilo slávnostnostné otvorenie kultúrneho stánku - 
ORLOVNE i ihriska v jej priestoroch. V prvom zápase hrali remeselníci proti členom 
miestneho dobrovoľného hasičského zboru. Potom nasledovalo cvičenie dievčat za 
sprievodu hudby, ktoré malo  veľmi  dobrú úroveň. V druhom futbalovom stretnutí hralo 
mužstvo FC Orol Zavar proti ŠK Rapid Hrnčiarovce s výsledkom 3:6. 

Zavarský športový archív registruje veľa dokumentov o telovýchovnej činnosti. Boli to 
náročné obdobia, veď každý šport vyžaduje veľa peňazí a tých bolo v tom čase poskromne. 
Našťastie sa našli dobrí ľudia - mecenáši a tak sa mohli odohrávať prvé zápasy.  

Prvou organizovanou futbalovou súťažou do ktorej sa zavarčania zapojili bol 
„PUTOVNÝ POHÁR SLOVENSKEJ PRAVDY“. Zásluhou zavarského rodáka Jána Tománka 
sa z tejto súťaže zachovali registračné preukazy - klenot zavarskej TJ, ktorým patrí osobitné 
miesto v archíve. Registračné preukazy sú vystavené na mená Vincent Schiffer, František 
Sekera, Ján Petrovič, Alojz Trnka, Augustín Furko, Bélo Dufek, Vinco Psota a Pavel Trnka.  

Zaujímavosťou je, že túto súťaž za Zavar hral i rodák z New Yorku Jozef Susedka 
narodený v USA. Preukazy sú vybavené otlačkom pečiatky s nápisom „Hracia komisia 
footbalových súťaží putovného pohára Slovenskej pravdy v Trnave“. V záhlaví je guľatá 
pečiatka zavarského atletického klubu - ZAC Zavar. Na preukazoch sú fotografie zavarských 
futbalistov a rok usporiadania 1937. 

Obdobie rokov 1942 - 1950 bolo veľmi zložité. Futbalový oddiel živoril. Ľudia však 
museli prežívať, krátiť si ťažké chvíle , trocha sa rozptýlil - pobaviť. Na dedinách bolo málo 
možností, no futbal, tento fenomén zaujal - i pobavil. Organizovanej súťaže nebolo, no futbal 
sa vďaka zanietencom v Zavare hral. Jedným z nich bol Alojz Belokostolský. Bol vedúcim 
mužstva i jednateľom. Zabezpečoval potrebné náležitosti k jednotlivým zápasom. 
Samozrejme, že v tom čase neboli žiadne kabíny  a už vôbec nie umývadlá. O sprchách sa 
mohlo iba snívať! On to však vedel poriešiť ináč. Tento pre futbal zanietený muž dokázal 
mužstvo aj sponzorovať. Po zápasoch dostali futbalisti občerstvenie v podobe malinovky a 
piva. Keď  zápas vyhrali bola i „zásmažka“!  

Po roku 1950 došlo k znovuzrodeniu futbalu. Futbalový klub ŠK Zavar bol zaradený 
do súťaže v rámci okresu Trnava. Táto súťaž sa však často menila a tak zavarčania hrávali 
praktický so všetkými maloklubmi okresu. Nová  nastupujúca generácia zavarského futbalu 
sa borila v povojnovom období s ťažkosťami, mužstvo posilnil  Ján Tománek. Tento  rodený 
Zavarčan začínal svoju kariéru v Križovanoch (Kerestúr) ako hráč dorastu. Popri ňom pôsobil 
v  zavarskom mužstve nezabudnuteľný brankár Filo, prezývaný HAŠKER, jemný technik 



Jozef Kolenič, prezývaný JANČI, Alfréd Selčan - FRIDO, Modrovský Dominik, Antom Mikláš - 
TONCHO, Blažej Fančovič, Milan Prelovský a ďalší. 

Ďalšou generáciou boli futbalisti ročníkov, reprezentujúci v 50- tich rokoch . Boli to 
Štefan Bachratý, František Ryška, Jozef Oravec, Viliam Vilinovič, Augustín Císar, František 
Bajnák, Štefan Miklošovič, Rudolf Krajčovič, František Svíba, Miroslav Svíba, Alojz Fabián, 
Klement Fabián, Milan Brezovský, Milan Ševčík, Anton Horváth, Štefan Adamiček,  Stanislav 
Roščák,  Sobotovci,  Jozef Beránek a Jozef Vido st.  

Fubalová generácia hrajúca pri slávnostnom otváraní nového športového stánku 
v roku 1961: František Kamenický, Augustín Kadlec, Stanislav Roščiak, Milan Ťažký, Ján 
Benkovský, Jozef Beránek, Pavol Beňo, Štefan Bachratý, František Sobota, Klement Fabián, 
Konštantín Vido, Alojz Fabián a Augustín Císar.  

Za Zavar hrávali aj Laco Hrebenár, Ján Matula, Vladimír Kovačič, Jozef Pikna, 
Rudolf, Jozef a Anton Pavelek, Jozef Vojtech, František Kovačič, Viliam Kollár, Peter 
Horváth, Ján Idunk, Jozef Ďuriš, Jozef Belis, Norbert Juríček, Jozef Hrotko, Ján Hrotko, 
Rudolf Federič, Ján Roman, František Gajarský,  Patrik Šturdík, Jozef Štrbík, Jozef Dobiš, 
Vladimír Fabián, Milan Ševčík, Kamil Pozdech, Vilo Hrušovský, Jozef Hanakovič, Slávo i 
Miro Bartovič, Vincent Kovačič, František Bajnák a ďalší.  

Dobré výsledky dosahovalo mužstvo vedené Štefanom Bachratým v zložení: Štefan 
Bachratý, Jozef Gerič, Ernest Rakús, Jozef Beránek, Jozef Šimlaštík, Karol Kozák, Dodo 
Horár, Anton Vojtech, Ján Hrotko, dole Vladimír Stúpala, Jozef Belokostolský, Jozef 
Šimanský, Miroslav Vojtech, Štefan Ševčík, Jozef Jobek, Jozef Hrotko a Ján Holienčin. 
 

 
Futbalistom roka Andrej Juriš 
 

Vynikajúci úspech dosiahli futbalisti Družstevníka Zavar Andrej JURIŠ a Marián 
TOMÍK, keď obsadili v ankete o najlepšieho futbalistu oblasti Trnava za rok 2003 vyhlásenej 
Oblastným futbalovým zväzom v Trnave, predajňou Profišport a týždenníkom Trnavské 
noviny - TH EXTRA prvé dve miesta.  

Na začiatku tretieho tisícročia hrajú futbalisti Zavara v 6. lige, kam sa prebojovali 
s trénerom Štefanom Bachratým v roku 1973/74. Odvtedy túto súťaž neopustili a hrajú v nej 
dôstojnú úlohu. 

A - mužstvo TJ Družstevník Zavar má v roku 2005 v súpiske uvedených týchto 
futbalistov: Andrej Juriš (K), Róbert Urminský, Michal Psota, Miloš Juhás, Marián Tomík, 
Marián  Rakús, Miloš Pardavý, Tomáš Holienčin, Martin Dobrovodský, Tomáš Bartovič, 
Martin Jančovič, Juraj Mihálik, Tibor Vido, Jozef Císar, Eduard Horník, Matej Psota, Martin 
Krajčovič, Michal Kadlec, Tomáš Pucheľ. 

 
Zavarskí  futbaloví kanonieri 
 

V histórii zavarského futbalu boli najvyhlásenejšími kanoniermi A - mužstva 
nasledovní futbalisti: Ján Tománek, Miroslav Svíba, Jozef Beránek, Ľudovít Poláček, Jozef 
Vido, Timotej Tibenský, Andrej Juriš, Ľubomír Táčovský, Miloš Juhás, Marián Tomík, Peter 
Zošák, 
 
ROK 1950 
 

V roku 1950 bol v Zavare vytvorený nový výbor TJ. Jeho predsedom sa stal Štefan 
VOJTECH. Spolu s výborom si predsavzal - vytýčil rozšíriť športovú základňu o ďalšie 
športy. Došlo k rozvoju základnej telesnej výchovy, stolného tenisu, basketbalu, hádzanej, 
pozemného hokeja i ľadového hokeja. Zabezpečil jeho rozvoj, ošatenie a výstroj. Bol 
vedúcim družstva v Banskej Bystrici, kde Zavar dosiahol v hokeji najväčší úspech. 



Mal spolu Pavlom Fermugom, Antonom Vojtechom, Ing. Dominikom Svíbom, Ing. 
Michalom Sobotom, pánmi Jánom Stúpalom, Jozefom Falathom, Františkom Ochabom a 
Štefanom Ševčíkom najväčšiu zásluhu pri výstavbe nového športového stánku v Zavare. 
Osobitne kladný vzťah mal k ľadovému hokeju. Pán Štefan Vojtech obdržal viacero 
telovýchovných ocenení.  

Druhým predsedom TJ v Zavare bol  MICHAL HORVÁTH. Po svojom predchodcovi 
mal ťažkú pozíciu, veď latka bola vysoko. Tento muž sa však v zložitej politickej i 
hospodárskej situácii zhostil tejto funkcie veľmi dobre. Celé desaťročie statočne 
zabezpečoval potreby športuchtivej mládeže nielen v najpopulárnejšom športe - futbale, ale i 
v stolnom tenise a v hokeji. S trénerom Bachratým zabezpečil postup do okresného preboru 
-  6. ligy. Tajomníkom TJ bol v tom čase Štefan Miklošovič, podpredsedom Jozef Falath, 
predsedom revíznej komisie bol Jozef Beránek. Členmi výboru boli Štefan Bachratý, Pavol 
Svíba, Milan Ťažký, Alojz Fabian, Konštantín Vido, Rudolf Krajčovič a Pavol Beňo.  

Tretím predsedom bol  Štefan ŠEVČÍK. Tento muž pôsobil vo funkcii najdlhšiu dobu. 
Spolupracoval na budovaní futbalového ihriska, zabezpečoval budovanie  tenisových kurtov, 
telocvičňe i atletickej dráhy. S výborom organizoval futbalové turnaje i medzinárodné 
družobné stretnutia v nemeckom Kollkwitze. Z pozície riaditeľa Odborného účilišťa 
stavebného v Trnave i z funkcie predsedu MNV v Zavare  bol všestranne nápomocný 
telovýchove. Obdržal viacero telovýchovných vyznamenaní. Tajomníkom bol vtedy  Jozef 
Falath, neskôr Ernest Rakús a Ľubomír Haršáni, podpredsedom Štefan Miklošovič, 
pokladníkom Rudolf Krajčovič, predsedom revíznej komisie Jozef Beránek, členmi Štefan 
Bachratý, Alojz Svíba, Pavol Beňo, Ernest Rakús, Rudolf Federič, Leopold Šturdík a ďalší.  

Štvrtým predsedom TJ bol Jozef JURIŠ. Samozrejme, že po takých osobnostiach 
zavarského športu akými boli jeho predchodcovia to nemal ľahké. Vedel sa však spolu 
s výborom vysporiadať s problémami. V zložitej trhovej ekonomike bolo treba zabezpečovať 
financie na chod telovýchovy a prispôsobiť sa novým podmienkam. To nebolo vôbec 
jednoduché!   

Jozef Juriš bol predsedom TJ celé päťročné obdobie. v zložitých podmienkach riadil 
telovýchovnú organizáciu zo zanietením - zodpovedne. Pre mužstvo zabezpečil prvé 
oteplovačky z Budapešti. Podpredsedom TJ v tom období bol Rudolf Federič, tajomníkom 
Ernest Rakús, pokladníkom Rudolf Krajčovič, neskôr Ing. Ján Šimlaštík, predsedom revíznej 
komisie bol Jozef Beránek, členmi výboru  Leopold Šturdík, Marián Adámek, Vladimír 
Bukovský, Anton Šergovič, Štefan Šimlaštík, Miloš Krajčovič  a Peter Krchňák.   

V súčasnom období je predsedom TJ starosta obce Zavar Rudolf BAROŠ. 
V minulosti bol výborným  stolným tenistom, ktorý hrával  na úrovni krajského preboru. 
Telovýchovná jednota pod jeho vedením zastrešuje športovú súťažnú i záujmovú činnosť. 
Najpopulárnejší je futbal. Futbalisti  A - mužstva a dorastu súťažia v 6. lige,  žiacke družstvo 
v okresnej súťaži skupine A. Tenisti súťažia v Trnavskej tenisovej lige. Na záujmovom 
športovaní sa podieľajú mini futbalisti tzv. Interliga i stolní tenisti. Ženy a dievčatá cvičia 
v miestnej telocvični  aerobik. Svoje organizačné schopnosti využíva dodnes pri 
zabezpečovaní športového diania v obci Zavar. S výborom poriada turnaje o memoriál 
Štefana Ševčíka i sálový futbalový turnaj o pohár starostu obce Zavar. So základnou školou 
a  výborom TJ  už viac krát zabezpečoval usporiadanie finále krajského podujatia - Deň 
zdravia , pohybu a športu  a beh Terryho Foxa v areáli Družstevníka Zavar, usporiadaného 
Oblastným zväzom telesnej kultúry v Trnave. Rudolf Baroš obdržal za svoje aktivity od 
Asociácie telovýchovných jednôt a klubov SR viacero  čestných uznaní a ocenení.    
 

Pod vedením Rudolfa Baroša pracuje výbor TJ v roku 2005 zložení: Rudolf Federič - 
podpredseda TJ, Anton Šergovič - tajomník TJ,  Miloš Krajčovič - pokladník, Jozef Beránek - 
predseda revíznej komisie, členovia Dušan Bachratý,  Pavol Beňo, Ing. Ľubomír Haršáni, 
Ľubomír Hanzel, Peter Horváth, Anton Hrotko, Marián Chovanec, Jozef Juriš, František 
Kudláč,  Leopold Šturdík, Ing. Maroš Mitas, Jozef Pavelek (do VČS - pokladník), Ing. 
Stanislav Tománek, Mgr. Julián Vojtech (do VČS - tajomník). 
 



OCENENIA ZAVARSKÉHO ŠPORTU 
 

Telovýchovná jednota i jednotlivci obdržali za aktívny rozvoj zavarského športu i 
športu v regióne viacero telovýchovných vyznamenaní a ocenení.  

Z jednotlivcov to boli: Štefan Vojtech, Štefan Ševčík, Jozef Falath, Štefan Miklošovič, 
Ernest Rakús, Jozef Beránek,  Jozef Juriš, Rudolf Federič, Rudolf Baroš, Jozef Štrbík a 
Margita Federičová. 
 
HOKEJ 
 

Hokej začali zavarčania hrávať v roku 1953 na novovybudovanom hokejovom ihrisku 
v Hliníku. Zelenú mu dal v tom čase predseda TJ Štefan Vojtech. Generácia hokejistov 
vedená Ladislavom Adámkom a vedúcim mužstva Jozefom Falathom dala dohromady 
starých harcovníkov,  ktorými boli Ján Heriban, Alojz Čerňanský, Vojtech Horár, Štefan 
Ševčík, Anton Vojtech, Vladimír Selčan a Fridolín Selčan. Pri nich sa priúčali  mladší hokejisti 
- František Sobota, Ján Kovačič, Augustín Kadlec, Jozef Štern a Ján Cabadaj. Aktivity sa 
ujala aj základná škola na čele s riaditeľom pánom Jánom Heribanom. V škole sa vytvorilo 
žiacke družstvo, ktoré nemalo v tom období v Trnave i v okolí súperov. Preto už v roku 1959 
mal Zavar elitných dorastencov. Toto družstvo dosiahlo vrchol snaženia na hokejovom turnaji 
v Hodoníne odkiaľ sa kvalifikovalo na hokejový turnaj do Banskej Bystrice, kde bojovalo o 
postup do dorasteneckej ligy.  

Za účasti družstiev Slovan Bratislava, Baník Handlová, Družstevník Ondrej a TJ 
Zavar podľahli vo finále dorastenci Zavara Slovanu Bratislava 2:1. Do dorasteneckej ligy 
postúpil Slovan. I keď sa postup nevydaril bol to v histórii zavarského hokeja najväččší 
úspech už aj preto,  že možnosť zavarčanov trénovať na umelom ľade bola obmedzená a 
museli trénovať i hrať poväčšine na prírodnom ľade, ktorý však bol limitovaný zimou. 
Účastníkmi turnaja boli nasledovní hokejisti: Jozef Beránek - brankár, Tomáš Stúpala, 
Vladimír Vojtech, Ján Vidlička, Jozef Benkovský, František Režný, Pavol Beňo, Rudolf 
Federič, Jozef Tomovič, Ján Kovačič. Vedúcim výpravy bol predseda TJ  Štefan Vojtech, 
trénerom mužstva Jozef Falath. Okrem prírodného ľadu využívali v tom čase hokejové 
ľadové plochy na štadionoch v Trnave a v Bratislave.  

Zavarskí hokejisti odohrali na hokejovom ihrisku v Hliníku i na hokejovom ihrisku 
v Orlovni veľa krásnych a zaujímavých stretnutí s celkami Leopoldova, Sládkovičova, 
Kátloviec, Galanty i Serede. Osobitnú atmosféru mali derby stretnutia s celkom Križovian, 
ktoré hralo krajské majstrovstvá dospelých. 
 
POZEMNÝ HOKEJ 
 

Doplnkom ľadového hokeja bol  pozemný hokej. Hrávali ho hokejisti ľadového hokeja. 
Toto družstvo malo svoje kvality a bolo viackrát sparingpartnerom ligovej Serede. Zavar bol 
zaradení do preboru Západoslovenského kraja. Tomáš Stúpala, Jozef Benkovský a Jozef 
Tomovič boli reprezentantmi kraja.     

 
STOLNÝ TENIS 
 

Stolný tenis v Zavare mal veľmi dobré podhubie už v minulosti. V telovýchove pôsobili 
stolní tenisti pod vedením Štefana Ševčíka v krajskom prebore, kde z trnavského okresu 
hrali okrem Zavara i zmiešané družstvá Trnavy a Križovian. Stolní tenisti dosahovali 
pozoruhodné výsledky. Medzi kvalitných stolných tenistov patrili Štefan Ševčík, Milan Ševčík, 
Ing. Michal Šottník, Jozef Štrbík a Anton Prelovský (Krupan) a Kamil Pozdech, ktorý hrával i 
futbal za A - mužstvo Zavara. Pozoruhodné výsledky dosahovali i ženy  Margita Federičová 
a Margita Miklášová a Viera Ševčíková, rod. Miháliková.   



    V roku 1970 sa tento šport rozvinul na masovú úroveň vďaka predsedovi TJ pánovi 
Ševčíkovi. Punc kvality mu dali tiež učitelia - osobitne učiteľka Margita Federičová a učiteľ 
Jozef Štrbík. Pri nich vyrástli osobnosti zavarského stoného tenisu dlhoročný reprezentati 
Zavara - Andrej Čerňanský - neskôr dlhoročný vedúci, Rudolf a Miroslav Barošoví, Jozef 
Roščák, Ján Vido, Milan Prelovský a Michal Psota. Ďalej to bol Anton Beňo ml., Branislav 
Čerňanský a Marián Vido, ktorý sa stal spolu so Steineckerom - majstrom okresu Trnava vo 
štvorhre.  
 
TENIS 
 

S tenisom v Zavare začala skupina nadšencov na čele s vedúcim Štefanom 
Tomovičom. Ďalšími hráčmi boli kňaz v.d.p. Ján Bujna, Tomovičová Lucia, Jaroslav a Marián 
Barošoví, Andrej Čerňanský i Marián Chovanec, Sivák Peter, Kollár Benjamína Psota Michal.  

Dnes sú zavarskí tenisti počtom neveľký, avšak aktívny  oddiel. Hrajú  Trnavskú 
tenisovú ligu. V roku 2004 vyhrali II. trnavskú tenisovú ligu a postúpili do I. ligy. O tento 
úspech sa zaslúžili: hrajúci kapitán Ľuboš Chovanec, hráči Marián Chovanec, Pavol Krištof, 
Marián Vido, Norbert Vido a Richard Ondrejička. 

Každoročne poriadajú na domácich kurtoch tenisový turnaj pod názvom „ZAVAR - 
CUP „ dotovaný sponzormi. Usporiadatelia zabezpečujú toto podujatie na vysokej úrovni. 
Pekná účasť divákov, môže  zhliadnuť zaujímavé súboje. Turnaja sa zúčastňujú M. 
Chovanec, Ľ. Chovanec, Ľ. Hanzel, B. Mitas so synom, B. Krištof, Vidovci, Bachratý, 
Kovačič, Barošovci, Filo, Vopát a ďalší. 
 
SÁLOVÝ FUTBAL 1973 - 2005 
 

Devätnásty september 1973 je dňom vzniku zavarského sálového futbalu. V tento 
deň sexteto zavaských futbalových nadšencov Rudolf Federič, František Režný, Jozef 
Pavelek, Leopold Šturdík, Pavol Beňo a Štefan Tomovič na ustanovujúcej schôdzi v MŠ 
založilo oddiel sálového futbalu. Títo muži vypracovali štatút súťaže a jeho organizačnú 
štruktúru. Určili tiež názov súťaže  - INTERLIGA.  Súťaž sa hrala pravidelne a treba povedať, 
že s mimoriadnou presnosťou. Hráči boli rozdelení do dvoch tímov s postupnou rotáciou 
hráčov. Prvé stretnutie sa muselo odohrať na ihrisku TJ, pretože vznikol problém uvoľnenia 
telocvične na tento účel. V telocvični sa pokračovalo odo dňa 8.11.1973 pravidelnou vopred 
vylosovanou súťažou. 
 
Vzácnosťou bolo to, že mužstvá nastupovali s minútovou presnosťou !!! Ak niekto meškal, 
mužstvo nastupovalo oslabené. Zápasy bývali tvrdé, no korektné, hra bola rýchla, nakoľko 
lopta odrazená od stien bola stále v hre. Výsledky zápasov mnoho krát dosahovali 
dvojciferné hodnoty, no inokedy bývali iba s gólovým rozdielom. Disciplína v dochvíľnosti, 
radosť z hry, maznanie s loptou, zdokonaľovanie techniky a zvyšovanie kondície boli 
výslednicou a doménou týchto mužov v rekreačnom športovaní.  
 
Mini - futbal 
      

Neskôr, keď vznikali problémy okolo telocvične boli títo iniciátori sálového futbalu 
v Zavare odkázaní prevádzkovať tento obľúbený šport vonku na ihrisku miestnej TJ. Z tohoto 
dôvodu vznikol mini - futbal. Je chváli hodné , že mal výborné podhubie - zapustil korene a 
dal impulz k rozvoju tohoto športového odvetvia a našiel následníkov, ktorí sa postupne 
zapájali do tejto najrozšírenejšej hry a súčasnosti v nej pokračuje viacero teamov. Po 
vybudovaní telocvične v areáli TJ sa môžu oba druhy futbalu rozvíjať.  
 
 
 



HÁDZANÁ 
 

Hádzaná v Zavare mala vynikajúcu úroveň za pôsobenia pani učiteľky Federičovej na 
základnej škole. Pod jej vedením v úlohe trénerky dievčat i žien sa na výbornú úroveň 
vypracovalo viacero hráčok - hádzanárok. Samozrejme, že chýr o ich kvalitách sa rozniesol 
aj do ligových hádzanárských oddielov. Preto sa stalo, že Elena Moncmanová obliekala dres 
ligového majstra Češkoslovenska - Odevy Hlohovec a prvoligovú bránku Interu Bratislava 
ochraňovala Norika Malovcová, rodená Šottníková. Kvalitnú hádzanú hrali i Jarmila 
Honíšková, rod. Hrotková, Vlasta Mitazová, rod. Holienčinová a pod.   
 
ATLETIKA 
 

Zavar sa môže popýšiť i vynikajúcimi atlétmi. Objavila ich na základnej škole pani 
učiteľka Margita Federičová. V spolupráci s rodičmi dala impulz atlétom - mimoriadnym 
talentom Pavlovi a Mariánovi Beránkovým.  

Starší Pavol BERÁNEK sa pod odborným vedením trénera  Slávie Trnava pána 
Piláta vypracovali na špičkovú úroveň. Po získaní majstrovského titulu na 3000 metrov 
v kategórii mladších dorastencov na majstrovstvách SR stal sa v tejto disciplíne aj majstrom 
Československej republiky. Mladší Marián BERÁNEK išiel v šľapajach brata, keď získal titul 
majstra Slovenskej republiky. 

Úspešne si počínal aj ďalší objav učiteľky Margity Federičovej - Mária Dobišová, 
súťažiaca v behu na 100 metrov i v skoku do diaľky. Pod odborným vedením trénera Piláta 
v trnavskej Slávii dosiahla viacero kvalitných výkonov. 
 
VZPIERANIE 
 

O tento šport sa v Zavare zaujímalo niekoľko tzv. silných mužov. Najvýraznejším 
talentom, ktorý dosiahol aj najväčšie úspechy bol Anton ORAVEC st. Dobrým vzpieračom 
bol aj Stanislav Idunk.  
 
FITTNES 
 

Zavarčanov zaujal i fittnes - šport. Posilnovňa je zriadená v bývalej základnej škole. 
Tomuto druhu športu sa venuje skupina športovcov v rámci záujmovej činnosti.  
 
BOULING – KOLKY 
 

Kolky boli v minulosti v Zavare obľúbený športom. Na jedinej kolkárni vo dvore 
 pohostinstva sa venovalo tomuto športu niekoľko zanietencov. Tento šport je v nich 
zakorenený. Dôkazom toho bola i súťaž na medzinárodnej scéne v Nemeckom Cottbuse pri 
príležitosti družobných stykov s Kollkwitzom. V kategórii do 40 rokov zvíťazil Rudolf Federič 
ml. a v kategórii nad 40 rokov Ján Zošák.  
 
ZRTV - ATLETIKA - TURISTIKA – SPARTAKIÁDA 
 

V rámci základnej telesnej výchovy sa realizujú rekreační športovci. Hrávajú rôzne 
športové hry v čítane malého futbalu. Zúčastňujú sa turistických akcií s mládežou. Vedúci  
turistického oddielu Jozef Pavelek, jeho zástupca František Režný, so spolupracovníkmi 
poriadali  turistické pochody. Zdravotnú starostlivosť zabezpečovala Mária Paveleková. 
V archívnom dokumente zo dňa   2.10.1987 je o.i. zachytená turistická akcia 14 členov- 
turistov  ZRTV I. s manželkami konaná v Javorníkoch. Ďalšia akcia pre 35 školopovinných 
detí sa konala na chate JRD Zavar v Lopašove. Pod odborným vedením bratov Beránkových 
absolvovali deti súťaž - pochod okolo jazera cez les plný húb. Bratia Beránkoví a Ján Šipka  



rozdelili deti do družstiev a vyhlásili „Orientačný beh“. Z ocenenia sladkosťami mali deti 
radosť. Ostatní členovia zatiaľ chystali pre deti občerstvenie a pripravovali táborák, veď 
vedeli, že v namáhavej súťaži deti vyhladnú. Z opekania špekačiek mali deti pôžitok. 
Turistickej akcie na Morave sa zúčastnilo cca 30 členov a pod.     
Aktívna bola i skupina cvičencov. Z nich  sa zúčastnilo niekoľko športovcov na Spartakiáde 
v Prahe. Činnosť ZRTV pretrváva dodnes. Podhubie športu v Zavare zasiate riaditeľom školy 
pánom Jánom Heribanom prinieslo Zavaru veľa úspechov. Zavar sa prezentoval na rôznych 
súťažiach v atletike i v cyklistike. V archíve TJ je zaznamenaný úspech na súťaži poriadanej 
v gestorstve SÚV ČSTV Bratislava v Modranke o cenu Celoslovenského aktívu 
telovýchovných jednôt DRUŽSTEVNÍK v roku 1959. Zo zavarčanov tam vyhral vrh guľou 
Jozef Beránek, v skoku do výšky bol Rudolf Federič štvrtý. V cyklistike dominovali 
zavarčania. Prvý bol Ján Vidlička, druhý Rudolf Federič a tretí Jozef Beránek.  
 
AEROBIK 

Aerobiku sa v telocvični venuje pravidelne, hlavne v zimnom období skupina žien a 
dievčat. Cvičia pod dohľadom odbornej cvičiteľky . Pohyb sa určite prejaví na  zdraví. 
 
CYKLISTIKA 
   

S cyklistikou sa v Zavare vážne zaoberali bratia Fridolín a Vladimír SELČAN. Neskôr 
sa pridal i húževnatý Milan Glonek a Rudolf Hrotko. 

Najväčší úspech však dosiahol Vladimír SELČAN - účastník pretekov okolo 
Slovenska. Samozrejme, že dosiahol i viacero víťazstiev na Slovensku i Čechách. Títo 
zanietenci prilákali k tomuto športu mladých nádejných cyklistov Petra Maliarika, Tomáša 
Stúpalu, Rudolfa Federiča a Jána Vidličku, ktorí zaznamenal najväčší úspech, keď sa 
kvalifikoval na preteky mieru mládeže. 

Okrem uvedených  športov sa nakrátko uplatnil v Zavare basketbal, lyžovanie, šachy 
a volejbal, ktorý mal veľkú tradíciu. Hrával sa na volejbalovom ihrisku v kaštieli. (Ernest 
Mihálik, Ing. Šottník, Čerňanský a ďalší).    
 
FUTBALOVÉ TURNAJE 
 

Zavarská telovýchovná jednota organizovala pravidelne futbalové turnaje. Na nich sa 
zúčastnovali mužstvá Tulipán Trnava, Rapid Hrnčiarovce, ŠK Modranka, FRD Križovany, 
Meteór Trnava ŠK Brestovany, Šúrovce i Bučany. Táto tradícia pretrváva dodnes a 
každoročne pokračuje Memoriálom Štefana Ševčíka.   
 
Osobnosti zavarského futbalu  
 
Ján Kolenič bol najvýraznejšou futbalovou osobnosťou v dejinách futbalu v Zavare. Bol 
mimoriadnym talentom. Jeho kariéra začínala v uličkách  i na ihriskách v Zavare. Jeho 
skromnosť, obetavosť a tvrdá práca na sebe ho vyniesli na piedestál futbalu, do chrámu 
Trnavského Spartaka k trénerovi Antonovi Malatinskému. Tento statočný muž mal tú česť, že 
bol zaradený do základného kádra Spartaka o pohár MAJSTROV EURÓPSKYCH KRAJÍN. 
(Dnes liga majstrov). Neskôr pôsobil v prvoligovej Lokomotíve Košice a v Baníku Prievidza. 
Zohral veľa medzinárodných stretnutí, pri ktorých navštívil veľa krajín.  
 
Daniel KOLENIČ, brat Jána bol tiež talentom. Hral za Spartak tiež v čase trénerského 
pôsobenia Antona Malatinského vo funkcii trénera Spartaka. Pod jeho vedením sa stal 
futbalistom juniorskej reprezentácie vtedajšieho Československa.  
 
Alojz Vojtech začínal v  Zavare. Talent ho vyniesol do Spartaka Trnava, kde hral 
dorasteneckú ligu. Neskôr prestúpil do druholigovej Senice, kde úspešne pôsobil do 



skončenia futbalovej kariéry. Po nej bol trénerom viacerých futbalových teamom v vrátane 
zavarského mužstva, s ktorým bojoval o postup do krajskej súťaže. 

 
Peter  Bachratý  bol  ďalším talentom zavarského futbalu. Dobrý zvuk o jeho kvalitách sa 
doniesol do Hurbanova, účastníka II. ligy. Neskôr  pôsobil v Šali, kde odohral niekoľko sezón.  
 
Miroslav Bachratý, brat Petra bol tiež odchovancom - talentom zavarského futbalu. Pôsobil 
tiež v Hurbanove. Neskôr hral v Šali i v Seredi. Odohral tam niekoľko sezón. Spolu s Petrom 
bol hlavným aktérom priateľského hodového stretnutia s Hurbanovom na ihrisku TJ v Zavare, 
kde domáci prehrali čestne 1:3. Účinkoval i v ďalších kluboch. Po skončení futbalovej kariéry 
trénoval viacero mužstiev.  
 
Vladimír GLONEK je tiež odchovancom zavarského futbalu. Na podnikovom futbalovom 
turnaji v Bratislave ho objavil tréner Anton Malatinský a zľákal do Spartaka Trnava. Vlado bol 
mimoriadnym talentom. Odohral viacero ligových stretnutí. Žiaľ zdravotné problémy ukončili 
jeho prudko sa rozvíjajúcu futbalovú kariéru.  
 
Peter KRCHŇÁK je občanom Zavara. Jeho kariéra sa vyvíjala opačne. Najprv pôsobil 
v Spartaku Trnava a až v závere kariéry reprezentoval Družstvník Zavar. 
 
Ľuboš Hanzel  je ďaším zavarským občanom, ktorí zviditeľňuje svoju obec. V súčasnom 
období dosahuje prvoligový rozmer. Je to pre neho mimoriadny úspech, keď figuruje 
v zostave prvoligového Spartaka Trnava už v sedemnástich rokoch !!! V nedeľu 3. apríla 
2005 mal dokonca televíznu premiéru v Banskej Bystrici, kde nastúpil v základnej zostave.  
Nie je to vôbec náhoda, veď jeho otec bol dlhoročným reprezentantom obce Zavar vo 
futbale. Tento elegán - technik a prvotriedny bojovník naučil svojho syna Ľuboša všetkým 
čarám futbalového kumštu. Ba ešte viac - zasial ho do prostredia slávneho trnavského 
futbalového diania. Mladý Ľuboš sa ponúknutej „šance“ nebojí - verí, že ak mu bude slúžiť 
zdravie popasuje sa o miesto v zostave tak, aby mohol svoje zdedené i nadobudnuté atribúty 
„prezentoval“ v chráme trnavského futbalu i na prvoligových scénach Slovenska.  

Okrem týchto futbalistov hrávali v dorasteneckom ligovom celku Spartaka aj Pavol 
BEŇO, Anton HROTKO a Jozef VIDO. Samozrejme, že všetok talent i nadobudnuté 
futbalové atribúty využívali neskôr v prospech zavarského Družtevníka. Boli dlhoročnými 
oporami zavarského futbalu. Sú vzorom pre zavarskú mládež.  
 
Funkcionári vyšších orgánov 
 
Ernest Rakús 

Výnimočnou osobnosťou v oblasti športového diania je zavarčan Ernest 
Rakús- sekretár Oblastného futbalového zväzu v Trnave, bývalý reprezentant - 
futbalista Zavara a dlhoročný tajomník TJ, ktorý vedel a vie podať ruku v najťažších a 
v najzložitejších chvíľach. Je nápomocný nielen telovýchovnej jednote, ale 
zviditeľňuje zavarský šport i obec.   
 
Ľubomír Haršáni   

Pán Ľubomír Haršáni je poslancom obecného zastupiteľstva, funkcionárom 
telovýchovnej jednoty, niekoľko rokov vo funkcii tajomníka. Pochádza zo Šúroviec, 
kde predtým zastával funkciu tajomníka TJ (1974 - 1976. V rokoch 1976 - 1986 bol 
členom odborných komisií Okresného futbalového zväzu v Trnave (ŠTK, Disc. 
komisia). Bol členom výkonného výboru oblastného futbalového zväzu - 
ekonomickým tajomníkom výkonného výboru v rokoch 1990 - 1994.Členom rady 
Západoslovenského futbalového zväzu bol v rokoch 1994 -1998. Od roku 1995 
dodnes je delegátom západoslovenského futbalového zväzu. V súčasnom období je i 



členom disciplinárnej komisie ObF.V TJ Zavar je nápomocný zabezpečovať 
požadovanú problematiku a nápomocný odbornými radami mladým členom výboru 
TJ.  
 
Pocta zavarskému športu, pocta obci Zavar 
 

Nebýva zvykom, že malé obce, resp. kluby navštevujú vysoký telovýchovný 
predstavitelia. Obec Zavar i Telovýchovná jednota sa však môže popýšiť aj touto 
skutočnosťou. Dobré výsledky na poli budovania telovýchovných zariadení i 
organizovanie športových podujatí primäli v minulosti na návštevu Zavara 
najvyššieho telovýchoného predstaviľa - predsedu Slovenského ústredného výboru 
ČSZTV pána Ernesta Demetroviča, za prítomnosti najvyšších okresných 
telovýchovných predstaviteľov.  

Na minulosť nadviazal svojou účasťou najvyšší telovýchovný predstaviteľ 
Slovenského združenia telesnej kultúry SR Dr. HOLKA. Ocenil športovo - 
spoločenské aktivity obce Zavar, Telovýchovnej jednoty Družstevník i Základnej 
školy, kde si prezrel obe zariadenia.  

V rámci dní športu a behu Terryho Foxa zavítal do Zavara už viackrát aj 
výkonný tajomník Trnavského oblastného športového združenia PhDr. Róland 
Osvald, ktorý ocenil spoluprácu s oblastnými orgánmi a spoluorganizovanie 
oblastných akcií. Týchto akcií sa zúčastnil aj podpredseda TOŠZ pán Pavol Valent. 

Samozrejme, že pozornosť zavarskej telovýchove i obci venuje i sekretár 
Oblastného futbalového zväzu v Trnave Ernest Rakús. Zavare usporiadal i 
zasadnutie predstaviteľov obcí a funkcionárov telovýchovných jednôt. Zúčastňuje sa i 
výročných konferencií TJ Družstevník.    
 
 
Emblémy TJ 
 

Telovýchovná jednota Družstevník Zavar má vyhotovené logo organizácie. 
V dvojkruhu je vyznačený v hornej časti názov DRUŽSTEVNÍK, v dolnej časti názov obce 
ZAVAR po oboch stranách sú klasy - symbol poľnohospodárskeho družstva, ktoré dlhé 
desaťročia prostredníctvom predsedov - Tomíka, Ing. Moravčíka, Ing. Belanského i ekonóma 
Alberta Svíbu bolo garantom TJ a je ním dodnes.  

Vo vnútornom kruhu rozdelenom na štyri časti sú zobrazené športy prevádzkované 
v čase vzniku a to vľavo hore futbal, vpravo hore hokej, vľavo dole tenis a vpravo dole stolný 
tenis. V strede je uvedený rok vzniku. Autorom loga je Rudolf Federič st. 

Vlajka TJ Družstevník Zavar mala viacero podôb. Prvá bola vyhotovená na podnet 
Štefana Ševčíka, v tom čase predsedu TJ. (viď vzory). Súčasná vznikla v čase vzniku 
symbolov obce Zavar a prebrala obecné farby (červená, biela a žltá). V strede zástavy je 
vložené logo TJ. Pod ním dolu logo PD Zavar, ktorého meno TJ nesie. Jej autormi boli 
Rudolf Federič st., Mgr. Julián Vojtech a Ing. Peter Beňo. Na rube vlajky  je erb obce a nápis 
Zavar. Vlajka bola schválená výborom TJ a posvätená spolu so symbolmi obce Zavar Jeho 
eminenciou biskupom Mons. Štefanom Vrablecom. 
 
Propagácia zavarského športu 
 
FOTO - VIDEO - KLIPY 
 

Reportážne fotografie pre TJ Družstevník Zavar vyhotovuje Rudolf Federič ml. Prefotil 
a upravil aj zozbierané fotografie od vzniku športu v Zavare. Zabezpečuje tiež video 
nahrávky z činnosti a akcií TJ i VIDEO - KLIPY počítačovou technikou.  



 
PROPAGAČNÉ TABULE 
 

Pravidelné aktuálne športové výsledky a akcie sú prezentované v propagačných 
skrinkách v obci i na ihrisku TJ. V budove TJ sú nástenky jednotlivých družstiev s aktuálnymi 
výsledkami. Túto propagáciu a informácie zabezpečuje Rudolf Federič st. so synom, ktorý 
vyhotovuje fotodokumentáciu. Dorastenecké a žiacke nástenky  aktualizujú futbalisti. 
   
OBRAZOVÁ KRONIKA TJ 
 

Zavarská telovýchovná jednota Družstevník Zavar má spracovanú kroniku od vzniku 
TJ dodnes. Rudolf Federič st. a syn zozbierané pôvodné fotografie zo začiatku športu 
v Zavare upravili a uložili ich do foto albumov a obrazových kroník. Materiál obsahuje 
športové dianie i kultúrno - spoločenské akcie.  
 
MTT - TELETEXT - str. 725 
 

Zavarský šport je prezentovaný i na teletexte Mestskej trnavskej televízie. 
Teletextové stránky vedie Rudolf Federič st. 

  
INTERNET - www.tjzavar.host.sk 
 

Prvého decembra 2000 uviedla telovýchovná jednota Družstevník Zavar do 
prevádzky svoju prvú internetovú stránku. Na nej môžu záujemcovia získať komplexné 
informácie o vedení TJ Družstevník Zavar, výbore TJ, o jej činnosti, poriadaných akciách, 
prehľad o vykonávaných športoch, o výsledkoch jednotlivých futbalových mužstiev, o 
výsledkoch z tenisu, stolného tenisu i o aktivitách v kultúrno - spoločenskom dianí. 
Internetovú stránku do roku 2003 viedol Mgr. Julián Vojtech, V súčasnosti vedie internetovú 
stránku Tomáš Horváth. 

 
ZAVARSKÝ ŠPORT ŽURNÁL 
 

Redakčná rada v zložení Rudolf Federič st., Julián Vojtech a fotograf Rudolf Federič 
ml. zabezpečuje Zavarský šport žurnál. Od prvého  čísla VI. ročníka ktoré vyšlo  3. marca 
2005 sú spoluautormi aj Róbert Urminský a Peter Horváth.  

Zavarský šport žurnál vychádza pred každým domácim futbalovým stretnutím.Sú 
v ňom uvedené aktuálne údae o hosťujúcom súperovi, výsledky A - mužstva, dorastu a 
žiakov. Uvedené sú i tabuľky po aktuánych kolách, predpokladaná zostava, kanonieri, 
charakteristika o hosťujúcom mužstve, program zápasov jednotlivých kôl, informácia o 
budúcich súperoch, okienko jubilantov, predstavenie osobností i článok z histórie zavarského 
športu. 
 
TH EXTRA 
 

Športové dianie v zavarskej telovýchovnej jednote je prezentované aj v  regionálných 
Trnavských novinách TH EXTRA. Informácie predkladajú Rudolf Baroš, Rudolf Federič st, 
František Kudláč a Anton Hrotko.  
 
SPONZORSKÁ ČINNOSŤ 
 

Sponzormi TJ Družstevník Zavar sú právnické i fyzické osoby. Od roku 1990 TJ 
Družstevník Zavar sponzorovali: Obecný úrad Zavar, PD Zavar, SACHS Slovakia, Zlieváreň 
Trnava, Firma MIHÁLIK , S.A.F.A. Ján Svíba, MOREAU AGRI, FONTEX - Ing. Machovič, 



Holiday Inn, VÍNO Nitra-Ing. Ševčík, , Begam, Kafiléria Senec, FOUR ROSES CLUB Zavar, 
ISTIK, SEMAT, SIVMET, Hornonitrianské bane, Ing. Čillík, Lekáreň VITA, Nahálka, 
Krajčovič, SOAL - Rúžek, Baroš Marián, Volek Ján, Mäsna - Vaško, Obchodné centrum - 
Filo, Pekáreň - Klčovanský, Vojtech Vladimír, Csergeová Marta, Pohostinstvo M+P, Anja, 
CWS Slovensko s.r.o., AGF,  Firma DOMINO Blažko, JUDr. Ján Fančovič, ZÁMOČNÍCTVO, 
Ing. Vincent Kráľovič, Cofeá, EBO Jaslovské Bohunice - Ing. Guniš, Hrotko Anton a Ján, Ing. 
Tománek, Ondrejička Klement, Ing. Mitas.   
 
BILBORDY 
 

Bilbordy organizácií sponzorujúcich telovýchovnú jednotu Družstevník Zavar  
vyhotovili Dominik Sobota, Jozef Jobek a  Rudolf Federič st. Tieto sú umiestnené na 
západnej strane futbalového ihriska.   
 
ZAVARSKÉ FUTBALOVÉ HYMNY 
 

Od vzniku telovýchovnej jednoty vznikli z podnetu neznámych autorov futbalové 
hymny: Tieto daroval TJ pán Štefan Miklošovič. 

 
Ten náš pán kapitán zostavu napísal, že zajtra pôjdeme hrať. 
A keď ju napísal, aj nám tak prikázal zápas sa musí vyhrať! 
Tá naša loptička kožená malá, ťažko sa do branky strieľa 

a keď je do rožku strelená kapitán nás za to chvália 
veď je to pochvala veliká, že sme to zas vyhrali ! 

 
Eška Zavar to sme my, fotbalisti zrodení, 

fotbal to je naša láskanás už nikto nenapráska 
každý zápas vyhráme, to je naše imanie  

vyhrali sme tento raz a v nedeľu vyhráme zas! 
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Na zavarskom hrišti, juchacha, futbal len tak piští, juchacha, 

„jak je ťažko futbal hrať pritom dievča milovať!“ 
 

Milovala som ja , juchacha, futbalistu v drese juchacha 
a keď som ho spoznala milovať som prestala...“ 

 
Máme brankára, behá po bráne, ten každú loptu chytiť môže - Bože, 
pred ním dva beci, to sú jak divosi, halfové útok podporujú  šuf - gól,  

jako mašina, hra  znova začína ... 
 

 
KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ DIANIE 
 
KULTÚRNE PODUJATIA 
 

V rámci svojej činnosti realizuje TJ aj kultúrno - spoločenské akcie, ako sú hodové 
tanečné zábavy, plesy - otvorené i uzatvorené. Mimoriadny úspech mali stretnutia s rodákmi! 
Okrem toho, že sa nich športovci a fanúšikovia dobre pobavia, prinášajú telovýchovnej 
jednote aj príjem do pokladne. Samozrejme, že na tieto akcie boli pozývané osobnosti, 
rodáci dlhodobo žijúci mimo obce Zavar, ale i sponzori sponzorujúci telovýchovnú jednotu. 



 
 
Zariadenia TJ - ŠPORTOVÝ AREÁL 
 

TJ Zavar  mala za svojej existencie k dispozícii pre svoju činnosť futbalové ihrisko na 
PAŽITI (PAŽICI), futbal sa určitú dobu hrával i na ihrisku v ORLOVNI. Okrem toho bolo 
v roku 1953 vybudované hokejové ihrisko v HLINÍKU a neskôr v ORLOVNI. Pôvodná 
telocvičňa v kaštieli bola využívaná v minulosti  na sálový futbal, stolný tenis a rôzne hry.   
 

Od roku 1961 sú všetky športoviská sústredené v športovom areáli na Športovej ulici. 
Okrem futbalového ihriska majú športovci k dispozícií malú športovú plochu na mini - futbal, 
krátku atletickú dráhu a dva tenisové kurty. V zimných mesiacoch využívajú telocvičňu 
postavenú v areáli TJ.  

Budova TJ je účelovým zariadením s vybudovanými kabínami pre všetky mužstvá, 
ktorým slúži i sociálne zariadenie (sprchy, toalety). Osobitná miestnosť je vyčlenená pre 
rozhodcov stretnutia. Súčasťou budovy TJ je zastrešená tribúna pre cca 100 fanúšikov i byt 
pre domovníka. Sklad slúži na uloženie výstroja i materiálu. Pri vchode do areálu sa 
nachádzajú kabínky pre usporiadateľov na výber vstupného pri nepriazni počasia. Záhradné 
zariadenie slúži fanúšikom na posedenie najmä pri futbalových turnajoch.  

Mimo budovy je postavený bufet, slúžiaci na občerstvenie prítomných divákov. Areál 
TJ je oplotený bariérovým plotom. Okrem hlavnej brány má ešte dva vchody. Plocha ihriska 
je ohraničená trubkovou konštrukciou. Na západnej časti sú na nej upevnené bilbordy 
sponzorov TJ. Ku koseniu futbalového ihriska slúži malotraktorová kosačka. Kosenie 
zabezpečuje pán Miloš Krajčovič.  

Okrem toho má TJ vlastné zavlažovacie zariadenie. Vodáreň je umiestnená v pivnici 
pod budovou TJ.  

Od roku 1961 vo funkcii hospodára pôsobili: Milan Ťažký, Štefan Hladký, Karol 
Kozák, Ján Hrotko, Miroslav Kovačič, Vladimír Bukovský, Štefan Kojdiak, Rastislav Vido, 
Andrej Juriš a Marek Hladký. Hospodárom TJ v súčasnom období je Dušan Mizera.  
 
NAJVYŠŠIE VÍŤAZSTVÁ 
 

Najväčšie víťazstvo Zavara je zaknihované s TJ Madunice v pomere 14:0! Vysoké 
víťazstvá zaznamenali zavarskí futbalisti aj s TJ Voderady 8:0, s TJ Dubovany 7:0, s TJ 
Bučany 6:1, s TJ Drahovce a s TJ Šulekovo 5:0, s TJ Boleráz a s TJ Leopoldov 5:1, s TJ 
Peterčan, s TJ Šúrovce a s TJ Ostrov 4:0.  
 
NAJVYŠŠIE PREHRY 
 

Najvyšiu prehru 7:0 utrpeli zavarčania v Zelenči a v Dolnej Krupej. Nedarilo sa im ani 
Jaslovských Bohuniciach a v Suchej, kde inkasovali po štyroch góloch.   
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NAJLDHŠIE HRAJÚCI FUBALISTA 
 

Najdlhšie hrajúcim futbalistom Zavara je Jozef Beránek. Futbal začal hrávať 
za žiacke družstvo. Pokračoval v dorasteneckom družstve. Už ako sedemnásť ročný 
bol hráčom zavarského A - mužstva, v ktorom odohral 22 sezón. Potom sporadický 
vypomáhal A - mužstvu podľa potreby.  

Pán Beránek je hráčom - futbalistom, mini - futbalu i sálového futbalu dodnes 
ešte i vo veku 66. rokov.  
 
 



NAJSTARŠÍ ČLEN TJ 
 

Najstarším občanom obce a zároveň i najstarším členom TJ Družstevník 
Zavar je spoluzakladateľ zavarského futbalu pán Vincent BENCI. Osemnásteho 
januára 2005 oslávil svoje 94. narodeniny.  
 
SLUŽOBNE NAJSTARŠÍ  ČLENOVIA VÝBORU TJ  
 
Medzi najdlhšie pôsobiacich dodnes žijúcich členov vo výbore TJ patria Jozef 
Beránek, (takmer 35 rokov vykonávajúci funkciu predsedu revíznej komisie). Druhým 
najdlhšie pôsobiacim členom výboru TJ je Rudolf Federič. Dlhoročnými členmi 
výboru sú  i Leopold Šturdík, Ing. Ľubomír Haršáni, Jozef Juriš, Jozef Pavelek, Pavol 
Beňo  a ďalší. 
 

    Mottom zavarskej telovýchovnej organizácie je : Deti a mládež na športoviská! K tomu 
bude TJ,  jej predseda i výbor vynakladať najväčšie úsilie!  
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