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DLHOROÈNÝ
TRÉNER BOXEROV
MARIÁN SMOLÁK
VRÁTIL
PRIMÁTOROVI
CENU VRANOVA

FACKA ZA TRIDSAPÄROÈNÚ PRÁCU?
Dlhoroèný tréner vranovských
boxerov Marián Smolák, ktorý
poèas 35-roèného pôsobenia
priviedol na najvyšší piedestál
približne 300 majstrov bývalej
ÈSFR a majstrov Slovenska, víazov významných turnajov a úèastníkov svetových šampionátov, ktorý zastával významné
funkcie vo vrcholných orgánoch èeskoslovenského a slovenského športu, sa rozhodol
ukonèi pôsobenie v Mestskom
športovom klube (MŠK) Vranov.
Ako dôvod uviedol dlhodobo
nepriaznivý stav v riadení MŠK,
nezhody na zasadnutiach výkonného výboru a snaha postavi trénerov s nieko¾kodòovými kurzami na úroveò vysokoškolsky vzdelaných trénerov,
vrátane ich odmeòovania. Pod¾a Mariána Smoláka, neodborným riadením športu odišlo
z Vranova ve¾a schopných a
skúsených trénerov, športovcov
a odborníkov. Vranovský box
mal na Slovensku aj v Èechách
zvuèné meno, ale podmienky
boli z roka na rok horšie. Vyvrcholilo to rozhodnutím preda

priestory bývalej kotolne pri stanici, ktorá slúžila boxu, do vlastníctva Prešovskému samosprávnemu kraju za symbolickú
cenu. Objekt sa v súèasnosti využíva na úèely folklóru a pritom
mesto a krajská samospráva
majú nevyužité priestory v osvetovom stredisku a v Dome
kultúry. Vranovskí boxeri tak
pri-šli o telocvièòu, kde boli dva
cvièné ringy, šatne a ïalšie potrebné priestory. Závideli im to
Poliaci, Maïari, Ukrajinci, Litovèania a, samozrejme, celé Slovensko. Výhodou objektu bolo,
že sa nachádza blízko autobusovej a vlakovej stanice, èo boxerom vyhovovalo pri cestovaní
na tréningy. Po predaji budovy
si našli náhradné priestory v
SOŠ drevárskej na sídlisku Lúèna, vo vzdialenosti asi tri kilometre, èím sa im dochádzka na
tréningy najmä v zimnom období znaène skomplikovala.
Spolu s Mariánom Smolákom
skonèil pôsobenie v MŠK aj jeho syn Marián, ktorý má v ringu
bohaté skúsenosti ako boxer aj
ako tréner. Je absolventom Fa-

kulty telesnej výchovy v Prešove, je 4-násobným majstrom
Slovenska, získal bronzovú medailu na Majstrovstvách Európy
juniorov, ako reprezentant SR
priniesol medaily z európskych
turnajov, a ako jeden z mála
boxerov od 17 rokov boxoval
interligu, prièom za Vranov a za
Žilinu vyhrával k¾úèové stretnutia. Ako tréner spolu s otcom
Mariánom od roku 2003 doteraz vychoval 62 majstrov Slovenska, reprezentantov Slovenska a mnohých ví azov medzinárodných turnajov. MŠK Vranov pod ich vedením získal 8
titulov majstra Slovenska v družstvách. Minulý rok MŠK Vranov
získal vI. Slovenskej lige boxu družstiev najlepšie umiestnenie v celej histórii vranovského boxu, a to 1. miesto v sú aži
družstiev, 1. miesto v staršom
doraste, 1. miesto žiakov, 2.
miesto v mladšom doraste, v
sú aži boxovalo aj družstvo
žien, ktoré skonèilo na 2. mieste. Družstvo MŠK dospelých v
extralige skonèilo na 2. mieste.
Michal Gavaj vlani vyhral Tormov turnaj v Prahe, v Opave získal bronz, na majstrovstvách
sveta do 18 rokov mu k medaile chýbal len krôèik. Výpoèet
úspechov je ïalekosiahly. Vo
februári tohto roku tréner Mgr.
Marián Smolák prevzal ocenenie za MŠK Vranov ako jeden
z troch najlepších mládežníckych kolektívov Prešovského

samosprávneho kraja za rok
2014. Mgr. Marián Smolák sa
síce v MŠK rozhodol skonèi , no
boxu sa bude venova naïalej.
Boxklub MŠK Vranov už má
nové vedenie. Èas boxerov
bude naïalej pôsobi v MŠK,
èas sa rozhodla zosta s Mgr.
Mariánom Smolákom. Tento
rozkol však zrejme poznamená
úroveò vranovského boxu na
dlhé roky.
Ako vidie , vedeniu mesta sa
úspešne podarilo zbavi ïalších
¾udí, ktorí celé desa roèia šírili
doma i v zahranièí vynikajúce
meno vranovského športu. Aj
preto sa starší z dvojice Smolákovcov rozhodol v uplynulých
dòoch vráti primátorovi, ktorý je
zároveò prezidentom MŠK, Cenu Vranova, ktorá mu bola udelená ešte v roku 2006.
Na doplnenie je potrebné uvies , že primátor Vranova s poslancami už desiaty rok odmeòujú osoby cenami mesta. Najvýznamnejším je èestné obèianstvo, ktorého držite¾mi sú
bývalý eurokomisár Ján Fige¾ a
Stanislav Obický. Nasleduje
Cena mesta Vranov nad Top¾ou, ktorú môžu navrhnú osoby
aj organizácie a o udelení ktorej rozhodujú poslanci MsZ hlasovaním minimálne trojpätinovou väèšinou. Ude¾uje sa za
vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej,
technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej èinnosti, ïalej osobám, ktoré sa
významným spôsobom prièinili
o hospodársky, spoloèenský,
kultúrny a športový rozvoj mesta, o jeho propagáciu doma i v
zahranièí, pri záchrane ¾udských životov a majetku, pri
záchrane a obnove kultúrnych
a technických pamiatok mesta
a pod. Pod¾a platného VZN,
cena mesta sa môže udeli raz
roène, najviac piatim subjektom. Cenou mesta je sklenená
platòa s rytinou starého vranovského hradu z druhej polovice
17. storoèia, vsadená do tmavého skla. Odmietnutie ocenenia vyluèuje jeho prípadné opätovné udelenie. Tréner vranovských boxerov Marián Smolák
bol teda prvým držite¾om Ceny
mesta Vranov, ktorý sa rozhodol toto ocenenie primátorovi
na znak nespokojnosti s jeho
(ne)konaním vráti .
(ms, re)

