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Martin Sopko • najúspešnejší športovec PSK2015
DRAMATICKÉ INTERNETOVÉ HLASOVANIE VYHRALI MAŽORETKY LABI

Titul najúspešnejšieho športovca Prešovského samosprávneho kraja za rok 2015
získal volejbalista Martin Sopko. Po minuloročnom víťazstve lyžiara Adama Žam-
pu sa na trón opäť vracia zástupca kolektívneho športu. Tentoraz to ale nie je
hádzanár. ktorí kraľovali v ankete päť rokov. ale volejbalista _ Martin Sopko. Už
13. ročník slávnostného vyhlásenia najúspešnejších športovcov a športových ko-
lektívov Prešovského samosprávneho kraja za rok 2015 sa uskutoční dnes pod-
večer v prešovskom Divadle Jonáša záborského.

odborná komisia na zákla-
de výsledkov za rok 2015 určila
desať najúspešnejších športov-
cov PSK - jednotlivcov v kate-
górii dospelých bez určenia po-
radia, tri najúspešnejšie špor-
tové kolektívy v kategórii do-
spelých a tri v mládežníckej
kategórii. ocenení boli aj naj-
úspešnejší študenti stredných
škôl, najúspešnejšia stredná
škola, zdravotne postihnutý
športovec, víťaz internetového
hlasovania a udelená bola aj
Cena predsedu PSK.

---MartinSopko,
najúspešnejší športovec PSK.

Najúspešnejším športov-
com Prešovského samospráv-
neho kraja za rok 2015 sa stal
skúsený 34-ročný kapitán VK
Mirad PU Prešova kapitán slo-
venskej reprezentácie na Maj-

strovstvách Európy 2015 Mar-
tin Sopko. Pred niekoľkými
dňami sa v ankete Slovenskej
volejbalovej federácie stal naj-
lepším volejbalistom Sloven-
ska. Skúsený smečiar sa pred
začiatkom minulej sezóny
vrátil po siedmich legionár-
skych rokoch do Prešova. Svoje
rodisko doviedol do finále slo-
venského pohára a po desia-
tich rokoch aj k extraligovému
titulu. Bol kapitánom a ústred-
nou postavou úspešného tímu,
s priemerom 0,65 es na set
ovládol štatistiky celej extrali-
gy. V drese slovenskej repre-
zentácie absolvoval kompletný
program, nastúpil vo Svetovej
lige i na Majstrovstvách Euró-
py v Taliansku.

z minuloročnej desiatky
najúspešnejších neostal ka-
meň na kameni - a svoju po-
zíciu neobhájil ani jeden špor-
tovec. V prvej desiatke bez
určenia poradia Martina Sopka
podporil tímový kolega z VK
Mirad PU, 21-ročný dvojmetro-
vý talent Marcel Lux. Tradične
v nej nechýbajú zástupcovia
prešovského Tatranu: dlhoroč-
ná opora mnohonásobného
slovenského majstra Rado Pe-
kár a Lukáš Urban, o ktorom
odborníci hovoria ako o naj-
väčšom hádzanárskom talente
za uplynulých desať rokov. Po
ročnej odmlke sa do najlepšej
desiatky vrátil sninský voľno-
štýliar Mykola Bolotňuk. Patrí
do nej aj prešovská taekwon-
distka Veronika Balážová, kto-

rá po úspešnej juniorskej ka-
riére začína svoj talent preja-
vovať aj medzi seniormi a 18-
ročná Sabinovčanka Ina Ma-
cejková z karate klubu Katsu-
do Sabinov. Klub silového
trojboja Matej Bardejov tradič-
ne má medzi najúspešnejšími
svojho zástupcu. Za rok 2015 je
to slovenská reprezentantka do
21 rokov Jana Vašková. Do pr-
vej desiatky patrí aj zjazdár
Matej Falat zo ski klubu Drie-
nica a Melánia Daňková, ktorá
reprezentuje na vrcholovej
úrovni hneď dva kluby - s ae-
robikom KGŠ Slávia PU Prešov
a v mažoretkovom športe Te-
dasky Sabinov.

Najlepším kolektívom do-
spelých sa podla očakávaní za-
slúžene stal slovenský šam-
pión, hádzanársky klub Tatran
Prešov. Ziskal Ll., titul majstra
slovenska, 12. víťazstvo v slo-
venskom pohári a tiež prvý
Česko-slovenský pohár. Strie-
bornú priečku za víťaznými
hádzanármi si vybojovali volej-
balisti VK Mirad PU Prešov.
Majstri Slovenska suverénne
zvíťazili v ankete Slovenskej
volejbalovej federácie v kategó-
rii tímov. Trojicu medzi dospe-
lými uzatvoril tretí prešovský
tím - futsalisti FK Prešov, ktorí
doplnili v TOP3 hádzanárov
a volejbalistov.

Aj v kategórii najúspešnej-
ších mládežníckych kolektívov
za rok 2015 dominovali hádza-
nári. Tím starších dorasten-

Internetovým víťazom sa po dramatickom závere hlasovania
stali prešovské mažoretky LABI.

cov získal piaty titul majstra
Slovenska v rade a oprávnene
sa stal najúspešnejším mládež-
níckym kolektívom. Druhé
miesto patrí volejbalistom
z VK Slávia svidník. Tento klub
sa stal vôbec najúspešnejším
volejbalovým klubom na slo-
vensku, čo do počtu získaných
medailí a titulov. Postarali sa
o to práve mládežníci. Z maj-
strovskej trofeje sa v jeho drese
tešili tretíkrát v rade starší žia-
ci aj kadeti. Na tretiu priečku
sa po ročnej odmlke medzi naj-
úspešnejšie mládežnícke ko-
lektívy vrátili mladí prešovskí
kickboxeri z Kickboxing Club
Panter Prešov.

Už niekoľko rokov si kraj-
ská samospráva osobitne
všíma aj úspechy študentov
stredných škôl. Najúspešnej-
šími študentmi za rok 2015 sa
stala jedna z velkých nádejí
slovenskej ženskej hádzanej
Tatiana Šutranová z Gymnázia
Jána Adama Raymana v Prešo-
ve a telesne hendikepovaný
Martin Joppa zo Spojenej školy
Juraja Henischa v Bardejove,
ktorý sa venuje sledge hokeju,
teda hokeju na sánkach. Najús-
pešnejšou strednou školou za
rok 2015 sa stala Spojená škola
na Centrálnej ulici vo Svidníku
s volejbalovými úspechmi svo-
jich žiakov.

Cenu pre zdravotne postih-
nutého športovca získal rodák
z Vysokých Tatier Dušan pito-
ňák, ktorý sa od roku 2008 ve-
nuje curlingu. Cenu predsedu
PSK udelil Peter Chudík v tom-
to roku tanečnému klubu
GRIMMY, ktorý v roku 2015
oslávil okrúhlych 20 rokov svo-
jej existencie. V súčasnosti
v klube pôsobí takmer 400 ta-
nečníkov.

V tomto roku má kraj opäť
víťaza internetového hlasova-
nia, ktorý vyšiel z ve lrni dra-
matického virtuálneho hlaso-
vania Kým v minulom roku
stačilo klubu Black Tiger Taek-
wondo Snina 3 826 hlasov na
suverénne víťazstvo, v tomto
ročníku si víťazstvo doslova
v hodine dvanástej uchmatli
prešovské mažoretky LABI
s 6 980 hlasmi, čo bolo presne
o 45 hlasov viac ako mali snin-
sld taekwondisti. Do hlasova-
nia prišlo rekordných 28 343
hlasov (v minulom roku
12 619). Tretia priečka v inter-
netovom hlasovaní patrí ma-
žoretkám Flowers Prešov, ktoré
získali úctyhodných 5 367 hla-
sov.

Medzi najúspešnejších
športovcov Prešovského kraja
v 13-ročnej histórii vyhlasova-
nia patrí olympijský Adam
Žampa (2014), hádzanári Dajnis
Kristopans (20l2 a 2013) Rado-
slav Antl (20n) a Alexander
Radčenko z Tatranu Prešov
(2009 a 2010), kulturista Andrej

Hlinka zo Starej Ľubovne
(2007), lyžiar Martin Bajčičák
(2005 a 2006), nohejbalista Ma-
rek Tomčišák z Humenného
(2004) a silová trojbojárka Eva
Svjanteková z Bardejova (2002).
Za rok 2008 toto ocenenie ne-
bolo udelené a v roku 2003 an-
keta vôbec nebola vyhlásená.
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Cenu pre postihnutého športovca
získal rodák zVysokýchTatier

Dušan Pitoňák.
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IT8IleČIlý klub GRIMMY,laureát Cenypredsedu PSK, v roku 2015
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Najúspešnejší športovec PSKza rok 2015
Martin Sopko - volejbal, VK Mirad PU PreŠOV

I

Smečiar VKMIRADPU Prešov Martin Sopko pred týždňom
zvíťazil aj v ankete Slovenskej volejbalovej federácie o najlepších
hráčov SR-Volejbalista roka 2015.Skúsený 34-ročný Prešovčan odi-
šiel po zisku majstrovského titulu v roku 2005 z rodného mesta,
aby zbierallegionárske skúsenosti v Poľsku, Spojených arabských
emirátoch a Turecku. Vuplynulej sezóne ich pretavil v prospech
návratu prešovských volejbalistov na slovenské ligové výslnie.
Presne po desiatich rokoch od prvého titulu majstra Slovenska
priviedol ako kapitán prešovský tím k historicky druhému pri-
mátu v najvyššej súťaži. Opäť bol tiež oporou slovenskej repre-
zentácie, v ktorej má na svojom konte už 184 reprezentačných
štartov. Vminulom roku hral v 3.skupine Svetovej ligy,kde slováci
obsadili 3. miesto. Na vyvrcholení sezóny, ktorým boli majstrov-
stvá Európy, bol takisto kapitánom slovenského výberu. Jeho
skúsenosti ťahajú prešovský tím pod vedením trénera Ľuboslava
Šalatu aj v tejto sezóne, kde sa Prešovčania prebojovali až do osem-
finále Pohára CEVaopäť bojujú o najvyššie pozície v domácej súťa-
ži. Okrem Martina sa aj tím Prešova VKMIRADPU stal najlepším
volejbalovým kolektívom SR,dokonca pred slovenskou seniorskou
reprezentáciou. Rovnako tak tréner Ľubo Šalata sa stal najlepším
volejbalovým trénerom minulého roka na slovensku.

I
I Najúspešnejší kolektív mládeže

PSKza rok 2015
Tatran Prešov - hádzaná

I

Svoje postavenie medzi najúspešnejšími mládežníckymi kolek-
tívmi každým rokom potvrdzujú nielen seniori, ale aj nádeje hádza-
nárskeho Tatrana Prešov.Tím starších dorastencov pod vedením tré-
nera Stanislava Kolpaka získal piaty titul v rade a podarilo sa mu
opäťuspieť aj v medzinárodnom meradle, keďpo tretí raz v rade zvíťa-
zil v Česko-slovenskom pohári. Tentoraz si cennú trofej doviezol
z Prahy.Titulom majstrov Slovenska vyšperkovali uplynulú sezóny aj
starší a mladší žiaci Tatrana, mladší dorastenci si zase vybojovali titul
vicemajstra slovenska.

I
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Najúspešnejší kolektív dospelých PSKza rok 2015

Tatran Prešov - hádzaná
Pozícia najúspešnejšieho tímu kraja už niekoľko sezón patrí prešovským hádzanárom. Nie je na

tom ale nič nezvyčajné, keďžeTatran úspešne bojuje na viacerých frontoch. Vdomácom prostredí bol
opäť suverénom a predlžil svoju úspešnú sériu ziskom jedenásteho titulu majstra slovenska, ku ktoré-
mu zaknihoval aj dvanásty triumf v Slovenskom pohári. Vminulom roku k tomu ale pridal aj zisk pre-
miérového Česko-slovenského pohára, na ktorom sa pred štartom aktuálnej sezóny predstavili po dva
najlepšie tímy oboch krajín. Tatran svoju kvalitu stále dokazuje aj na medzinárodnej scéne, kde sa po

piatich sezónach opäť ocitol v pres-
tížnej Lige majstrov. Aj vinou via-
cerých zranení sa síce jeho púť
skončila už v základnej skupine,
ale víťazstvá nad Čechovskými
medveďmi a vojvodinou Novi Sad
v elitnej spoločnosti majú svoju
cenu. Vstále nabitejšej spoločnosti
nadnárodnej SEHAGazprom Lea-
gue sa vďaka 5. miestu po základ-
nej časti prebojovali zelenobieli na
turnaj Final six, pričom aj výsled-
kami v tejto sezóne zatiaľ potvr-
dzujú túžbu nechýbať na vyvrcho-
lení tejto súťaže.

CHUDíK: POSTAVILI SME NOVÉ TELOCVIČNE I MULTIFUNKČNÉ IHRiSKÁ
Takmer 15 miliónov eur na podporu športuI

Prešovský samosprávny kraj (PSK) vyhlasuje najús-
pešnejších športovcov regiónu od roku 2002. Je to
už 13 rokov. čo krajská samospráva morálne oceňuje
tých. ktorí reprezentujú svoje kluby. mestá. ale i re-
gión na rôznych športových podujatiach nielen v Eu-
rópe. ale na celom svete. O tom. čo reálne robí Pre-
šovský kraj pre podporu a rozvoj športu. hovoríme
s predsedom PSK Petrom Chudíkom.

I
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čo konkrétne samosprávny
kraj urobil pre šport v našom re-
giooe? Ako ho podporil?

Mám zosumarizované naše
aktivity od roku 2004 do roku
2015 a zistil som, že za toto obdo-
bie dal Prešovský samosprávny
kraj na šport 14,9 milióna eur.
Mám na mysli investície predo-
všetkým na stredných školách
v našej zriaďovateľskej pôsobnos-
ti, tak ako to vyplýva zo zákona.
V kraji spravujeme 79 stredných
škôl a mnohým sme zlepšili situ-
áciu v športovej oblasti. Tieto fi-

Mnohé školy však telocvične
vôbec nemajú ...

Zauplynulé roky sa nám po-
darilo zabezpečiť - kúpiť alebo
postaviť, úplne nové telocvične
pre viacero stredných škôl v kra-
ji. Spomeniem Gymnázium v Sa-
binove, Strednú pedagogickú

nančné prostriedky sme použili
na rekonštrukcie telocviční - pre-
dovšetkým opravu striech, fasád,
tepelné hospodárstvo, zateple-
nie, výmenu okien, paluboviek,
prestavbu a dostavbu tribún.

I

školu v Levoči, Obchodnú akadé-
miu v Starej Ľubovni, Gymnázi-
um v Poprade, Hotelovú akadé-
miu v Prešove, stredné odborné
školy na Garbiarskej ulici v Kež-
marku a na Košickej ulici v Pre-
šove. Dnes tieto športové stánky
využívajú nielen študenti našich
škôl, ale slúžia na organizovanie
mnohých športových podujatí
v mestách. vybudovali sme tiež
multifunkčné ihriská v Medzila -
borciach, Poprade, Bardejove, Gi-
raltovciach i vo Svidníku.

To všetko sa zrealizovalo len
na školách v pôsobnosti kraja?

Áno. V minulom roku sme
v oblasti športu však začali viac
spolupracovať s mestami, ktoré
prejavili záujem. Formou združe-
nej investície kraj poskytol fi-
nancie na výstavbu ihrísk s ume-
lým povrchom vo Vysokých Tat-

rách, v Snine a Starej Ľubovni.
Aj vďaka podpore vlády SR a fi-
nančnému príspevku 200 000
eur sme sa rozhodli vstúpiť do
ďalšej významnej združenej in-
vestície - ide o výstavbu trénin-
govej športovej haly s umelou
plochou v Prešove. Celková in-
vestícia, na ktorej pracujeme so
súkromným partnerom, dosahu-
je 1,4 milióna eur. A na záver by
som rád spomenul ďalší takmer
milión eur. Tolko predstavujú fi-
nancie, ktorými sme podporili
rôzne športové kluby a aktivity
v kraji prostredníctvom našich
grantových schém.

Aj keď to teda nie je na prvý
pohľad zrejmé, použili sme 14,9
milióna eur na výstavbu športo-
vísk a ďalší milión na podporu
športových aktivít v kraji. Som rád,
že sme aj takýmto spôsobom pris-
peli k rozvoju masového športu.
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