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Len pred niekoľkými dňami sa zase skonči-
la prvá časť 27. Zimnej univerziády 2015, 
ktorá sa odohrávala v našej bezprostred-
nej blízkosti. Po 16-tich rokoch sa na Slo-
vensko a priamo do nášho tatranského 
regiónu vrátilo najvýznamnejšie poduja-
tie univerzitného športu. Medzinárodné 
podujatie na Štrbskom Plese a v Osrblí 
nám poskytlo jedinečnú možnosť vo svete 
spropagovať Slovensko a jeho regióny. Ve-
rím však, že zároveň povzbudilo a motivo-
valo aj mnoho mladých ľudí k športovým 
aktivitám. 

Počas Zimnej univerziády Prešovský sa-
mosprávny kraj v spolupráci so školami 
zorganizoval výlety pre 900 žiakov a štu-
dentov základných a stredných škôl, aby 
mali možnosť zažiť jedinečný zážitok špor-
tového medzinárodného podujatia. Pre-
tože šport neodmysliteľne patrí k nášmu 
životu - či už sa mu venujeme pasívne, na 
rekreačnej alebo vrcholovej úrovni. Pod-
statné je – robiť to so srdcom. A rovnako 
my so srdcom plným hrdosti na úspechy 
našich športovcov pripravujeme každo-
ročné vyhlásenie tých najúspešnejších. 

Je to naše poďakovanie tým, ktorí sa ne-
vzdávajú, ktorí idú za svojím cieľom, bez 
ohľadu na to, aká tŕnistá je cesta. 

Ďakujem všetkým športovcom kraja za 
vzornú reprezentáciu školy, obce, mesta, re-
giónu, kraja a  Slovenskej republiky pri do-
mácich, európskych i svetových športových 
podujatiach. Poďakovanie patrí všetkým 
učiteľom, trénerom, cvičiteľom, ktorí svoje 
poznatky, voľný čas i kus svojho srdca dá-
vajú svojim zverencom. Ďakujem všetkým, 
ktorí sa svojou aktívnou účasťou podieľali a  
podieľajú na organizátorskej, poradenskej 
a koordinačnej činnosti športových aktivít 
v Prešovskom samosprávnom kraji. 

Oceneným športovcom zo srdca želám 
ďalšie prenikavé športové úspechy. Som 
presvedčený, že ich výsledky budú moti-
vovať mnohých ďalších mladých športo-
vých nadšencov Prešovského samospráv-
neho kraja. 

Peter Chudík 
predseda

Prešovského samosprávneho kraja

Vážení športovci
i priaznivci športu!

Adam Žampa
zjazdové lyžovanie

Žampa Ski Club Vysoké Tatry

P o piatich rokoch kraľovania hádzanárov Tatrana Prešov 
nastáva na tróne pre najúspešnejšieho športovca kraja 

zmena. Triumf v  12. ročníku ankety si vybojoval lyžiar Adam 
Žampa, ktorý je po Martinovi Bajčičákovi (2005, 2006) iba 
druhým zástupcom zimného športu, ktorý v ankete zvíťazil. 
Zaslúžené ocenenie si vybojoval predovšetkým vďaka fantas-
tickým výsledkom  na Zimných olympijských hrách v ruskom 
Soči, kde v kombinácii obsadil výborné 5. miesto. K nemu na-
vyše senzačne pridal v areáli Roza Chutor v Červenej Poľane 
6. miesto v slalome. V oboch prípadoch vyhral druhé slalo-
mové kolo. Člen Žampa Ski Clubu Vysoké Tatry sa v minulom 
roku dokázal presadiť aj vo Svetovom pohári, keď bodoval 
v piatich pretekoch. Je majstrom Slovenska v slalome i ob-
rovskom slalome. Vďaka šiestim víťazstvám sa stal aj víťazom 
Austrálsko-novozélandského pohára. 

Za posledný rok sme si užili viacero zim-
ných športových sviatkov, ktoré nám 

priniesli veľa krásnych športových zážit-
kov a zároveň nás potešili svojimi výsled-
kami. Mám na mysli Zimné olympijské hry 
v Soči 2014, ktoré ovplyvnili aj tohtoroč-
né poradie najúspešnejších športovcov 
Prešovského kraja. Zástupcovia nášho re-
giónu dosiahli výsledky, ktoré nás potešili 
a na ktoré sme právom hrdí. 

Príhovor Najúspešnejší športovec PSK  za rok 2014
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Martin
Bajčičák

beh na lyžiach
ŠCP Štrbské Pleso

Radoslav Antl
hádzaná • Tatran Prešov

Pavol Garaj
kickbox

Body Gym Poprad 

Peter
Hámor

horolezectvo
Poprad

Víťaz ankety spred ôsmich rokov sa do najlepšej desiatky dostal naj-
mä zásluhou výborného výkonu v kráľovskej maratónskej disciplíne 

zimnej olympiády v ruskom Soči. Na 50-kilometrovej trati skončil na veľ-
mi dobrom 14. mieste a z našich klasických lyžiarov zaknihoval najcen-
nejšie umiestnenie. V ruskom stredisku si vylepšil aj doterajšie  kariér-
ne olympijské maximum na 15 km klasicky, keď skončil 23. V skiatlone 
pridal 31. miesto. Pre skúseného 36-ročného člena klubu ŠCP Štrbské 
Pleso to pritom bolo už jeho piate vystúpenie pod piatimi kruhmi, čím 
sa v počte účastí na najväčšom zimnom sviatku športovcov vyrovnal do-
terajším rekordérom Márii Jasenčákovej, Martine Halinárovej a Ivanovi 
Bátorymu. 

T radičná opora prešovských hádzanárov. „Hlava“, ako znie Antlova 
prezývka, sa po návrate z legionárskeho pôsobenia stal praktic-

ky ikonou klubu, v drese ktorého vybojoval už sedem majstrovských 
titulov. Aj v minulej sezóne svojimi výkonmi výraznou mierou prispel 
k obhajobe domácich primátov v pohári i extralige, ale i pri úspešnom 
ťažení v nadnárodnej SEHA League. V nej bol na konci roka práve ľavý 
krídelník Tatrana so 76 gólmi najlepším strelcom celej súťaže s výbor-
nou – 87 percentnou úspešnosťou streľby. 

Ú spešný 28-ročný kickboxer sa bojovému športu venuje od ra-
ného detstva. Prvý kickboxerský tréning absolvoval v 13-tich 

rokoch a postupne sa prepracoval medzi svetovú špičku. V roku 
2014 vyhral všetko, čo sa v kategórii K1 dalo. Stal sa profesionál-
nym majstrom sveta vo váhovej kategórii do 72,5 kg a obhájil tak 
triumf spred roka ešte v kategórii do 74 kg. Získal tiež titul ama-
térskeho majstra sveta do 75 kg. Vo svojej kariére má na svojom 
konte už približne 160 zápasov, z ktorých vyhral vyše 130. V pro-
fesionálnom zápase K1 má pri 12-tich vybojovaných zápasoch 
výbornú bilanciu – 11 víťazstiev a jediná prehra. 

Meno svetoznámeho horolezca a alpinistu sa v ankete vy-
skytuje v posledných rokoch pravidelne, a tak môžeme 

hovoriť o jednom z jej najúspešnejších účastníkov. Vďačiť za to 
môže každoročnému zdolávaniu najvyšších hôr sveta. V roku 
2014 si Hámor trúfal hneď na dve himalájske osemtisícovky. No 
kým „útok“ na tú prvú – 8 027 metrov vysokú Šiša Pangmu mu 
30. apríla bez kyslíka a výškových nosičov v spoločnosti dvoch 
rumunských horolezcov vyšiel, pokus o výstup na najvyšší vrch 
sveta Mount Everest (8 848 m) musel pre nepriazeň počasia 
vzdať. Keďže to ale bola prvá osemtisícovka, ktorú 49-ročný ho-
rolezec kedy zliezol (už v roku 1998), nič to nemení na tom, že 
mu na zdolanie všetkých štrnástich svetových velikánov ostávajú 
po zdolaní ďalšieho vrcholu už iba posledné dve osemtisícovky 
-  Dhaulágirí a Manaslu.

Najúspešnejší športovci PSK 2014 bez určenia poradia Najúspešnejší športovci PSK 2014 bez určenia poradia
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Dajnis
Kristopans
hádzaná
Tatran Prešov

Ján Matej
tlak na lavičke • KSTaK Matej Bardejov

Jozef Ninis
sánkovanie • ŠCP Štrbské Pleso

Jana
Purdjaková

kulturistika
Poprad

Víťaz ankety z uplynulých dvoch rokov tentoraz síce nedosia-
hol na čistý hetrik, v desiatke najlepších športovcov kraja ale 

rozhodne chýbať nemôže. V prešovskom klube pôsobí 24-ročný 
ľavoruký hráč už šiestu sezónu a svojimi výkonmi neustále púta 
pozornosť hádzanárskych odborníkov.  S 215 cm a 135 kg jeden 
z najrobustnejších hádzanárov na svete sa v minulom ročníku 
stal najlepším strelcom základnej časti nadnárodnej SEHA Le-
ague, keď konto súperových brankárov zaťažil 114-timi gólmi. 
Na konci roka tomuto lotyšskému reprezentantovi patrila v stre-
leckej štatistike tejto súťaže druhá priečka hneď za spoluhrá-
čom Radom Antlom. Svojimi výkonmi výraznou mierou prispel 
k úspechom svojho tímu. 

J án Matej je iba jedným z troch športovcov, ktorý dokázal ob-
hájiť svoje minuloročné umiestnenie v desiatke najlepších 

športovcov PSK. Tentoraz si 29-ročný reprezentant Slovenska 
túto pozíciu vybojoval za zisk zlatej medaily na MS v tlaku na la-
vičke. V argentínskom Iguazu sa mu v hmotnostnej kategórii do 
90 kg podarilo zopakovať minuloročný výkon 262,5 kg a okrem 
titulu majstra sveta mu to vynieslo aj 2. miesto v absolútnom 
hodnotení. Na majstrovstvách Európy v českom Trutnove mu 
výkon 240 kg vyniesol ďalšie zlato a titul európskeho šampióna. 
V absolútnom hodnotení pridal bronz. Bodoval aj na majstrov-
stvách sveta v silovom trojboji, kde si takisto vybojoval bronzo-
vú medailu. Pre zaujímavosť, tu sú predvedené výkony - drep 
330 kg, tlak 255 kg a mŕtvy ťah 280 kg (spolu 865 kg v trojboji).

V ruskom Soči absolvoval tento skúsený 33-ročný sánkar už 
svoju tretiu olympiádu, na ktorej vybojoval 20. miesto v in-

dividuálnej disciplíne, čím si vylepšil svoje doterajšie olympijské 
maximum. K nemu pridal 10. priečku v tímových štafetách. Iba 
týždeň pred odchodom na olympijské hry uspel na európskom 
šampionáte v Lotyšsku, kde v individuálnych pretekoch obsadil 
výborné 7. miesto. Zaujímavosťou je, že v desiatke ocenených sa 
dopĺňajú s Martinom Bajčičákom, ktorý je jeho švagrom. 

T ridsaťosemročná Popradčanka, súťažiaca vo farbách ban-
skobystrickej Dukly, sa v minulom roku stala už po jubilej-

ný desiaty raz majsterkou sveta v kulturistike. Jana Purdjaková 
na svetovom šampionáte v kanadskom Montreale triumfovala 
v novej kategórii womens physique do 163 cm. Zároveň sa sta-
la aj absolútnou víťazkou physique bez rozdielu výšky. Za tento 
úspech bola vyhlásená aj za najlepšiu športovkyňu Slovenska 
v neolympijských športoch. 

Najúspešnejší športovci PSK 2014 bez určenia poradia Najúspešnejší športovci PSK 2014 bez určenia poradia
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P ozíciu najúspešnejšieho tímu kraja opäť obhájili prešovskí 
hádzanári. V domácom prostredí Tatran opäť suverénne 

uchmatol všetko, čo mohol – získal jubilejný desiaty titul maj-
stra Slovenska a jedenásty raz si vybojoval aj Slovenský pohár. 
S bilanciou 15 víťazstiev a iba tri prehry sa s päťbodovým ná-
skokom stali jeho hráči víťazmi základnej časti SEHA Gazprom 

South Stream League. V následnom Final four ale okúsili trpkosť 
play-off systému, keď smolne v penaltovom rozstrele podľahli 
Meškovu Brest a následne v boji o bronz aj Croatii Záhreb. V mi-
nulom roku sa zelenobieli predstavili aj v skupinovej fáze Pohára 
EHF, kde v silnej konkurencii Szegedu, Nantes a Kristianstadu ob-
sadili nepostupové tretie miesto. 

Najúspešnejší športovci PSK 2014 bez určenia poradia

Petra Tomková
gymnastický aerobik • TJ Slávia PU Prešov 1. miesto

hádzaná • Tatran PrešovReprezentantka Slovenska v gymnastickom aerobiku má za 
sebou úspešnú sezónu, ktorú vyšperkovala titulom Miss 

aerobik Česko-Slovenska v Ostrave, kde postúpila ako víťazka 
slovenského Miss aerobik. Na majstrovstvách Slovenska získala 
striebro a 3. miestom sa blysla aj na 18. ročníku domácich me-
dzinárodných pretekov Pohár federácií. Slovensko reprezentova-
la aj na majstrovstvách sveta v mexickom Cancúne, kde si v kon-
kurencii 56 pretekárok z 37 krajín sveta vybojovala 24. miesto. 

Najúspešnejší kolektív dospelých PSK za rok 2014 
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Najúspešnejšie kolektívy dospelých PSK za rok 2014 Najúspešnejší kolektív  mládeže PSK za rok 2014     

H umenčania majú za sebou jednu z najlepších, ale tiež najproblema-
tickejších sezón. Po triumfe vo finálovej sérii play-off extraligy nad 

Sláviou Svidník oslavovali  štvrtý majstrovský titul za ostatných sedem 
sezón. V historickom poradí im v tomto ukazovateli patrí druhá pozí-
cia za 11-násobným šampiónom VKP Bratislava. V minulej sezóne sa 
tešili aj z triumfu v Slovenskom pohári a zo zisku bronzových medailí 
v nadnárodnej Stredoeurópskej lige. Úspešne si počínali tiež vo Vyzý-
vacom pohári, kde sa víťazstvom nad chorvátskym klubom Rovinj pre-
bojovali medzi 16 najlepších tímov, čím vyrovnali klubové maximum zo 
sezóny 2009/10. V závere roka však klub kvôli rozporom medzi hlavným 
sponzorom a humenskou radnicou opustil mesto a nový domov našiel 
v Spišskej Novej Vsi. Znamená to tiež, že v budúcom roku uvoľní svoju 
doteraz stabilnú pozíciu v tejto ankete.    

D vojicu stabilných tímov tento rok dopĺňajú v ankete zástup-
kyne nežného pohlavia – hokejistky z Popradu, ktoré majú 

za sebou vydarenú sezónu. Stali sa majsterkami Slovenska, keď 
v náročnej päťzápasovej finálovej sérii zvíťazili nad Spišskou No-
vou Vsou 3:2 na zápasy. Navyše sa im darilo aj na európskych 
klziskách, keď sa prebojovali medzi 12 najlepších tímov v Európe 
potom, čo uspeli v 1. kole Európskej ligy v Ankare. Postupom do 
2. kola v Nižnom Novgorode napodobnili Martinčanky, ktorým 
sa podobný úspech pred šiestimi rokmi podaril až doteraz ako 
jediným v ére samostatnosti Slovenska.

2. miesto
volejbal • VK Chemes Humenné

3. miesto
hokej • ŽHK Poprad

Ani medzi najúspešnejšími mládežníckymi 
kolektívmi nemôžu po roku opäť chýbať 

nádeje hádzanárskeho Tatrana Prešov. V tomto 
roku najúspešnejším spomedzi mládežníckych 
hádzanárskych tímov zelenobielych bol celok 
starších dorastencov. Ten si po štvrtý raz v rade 
vybojoval pod vedením bratov Stanislava a Maro-
ša Kolpákovcov titul majstra Slovenska a uspel aj 
v medzinárodnom meradle, keď obhájili víťazstvo 
v Česko-Slovenskom pohári. Po minuloročnom 
premiérovom víťazstve v Považskej Bystrici získal 
cennú trofej aj v českej Kopřivnici. 

1. miesto
hádzaná
starší dorastenci Tatran Prešov
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N a majstrovstvách sveta, Európy a Slovenska sme „Flower-
skám“ napočítali spolu až 31 pódiových umiestnení. Z nich 

je najcennejších sedem titulov majstrov sveta, ku ktorým pri-
dali koncom augusta v chorvátskom Porečí mladé mažoretky aj 
dva vicemajstrovské tituly. Ešte o jeden titul viac – teda celkovo 
osem, si vybojovali v kontinentálnej konkurencii v rámci maj-
strovstiev Európy. Pridali k nim aj jeden titul vicemajstra, čím 
sa stali vôbec najúspešnejším klubom celej súťaže. Mažoretky 
Flowers dominovali aj na domácej pôde, kde získali osem titu-
lov majstrov Slovenska, tri tituly prvého vicemajstra a dva tituly 
druhého vicemajstra. 

D ružstvo starších žiakov a aj tím starších dorastencov sa stal 
majstrom Slovenska, družstvo mladších dorastencov získalo 

titul vicemajstrov. Medzi jednotlivcami si trofej majstra Sloven-
ska vybojoval v kategórii staršieho dorastu Michal Gavaj, ktorý 
na MS mládeže v Bulharsku vo svojej kategórii do 91 kilogra-
mov obsadil 9. miesto. Medzi mladšími dorastencami a žiakmi 
si v konkurencii 92 boxerov z 23 klubov vybojovali boxeri MŠK 
Vranov nad Topľou hneď štyri tituly majstra Slovenska. Postarali 
sa o nich starší žiaci Radovan Bereš, Samuel Havelka, Norbert 
Pohlodko a Michal Gaďo.  

Miroslav Haraus
zjazdové lyžovanie

Rodák z Ľubovca v okrese Prešov získal už na 
zimnej paralympiáde vo Vancouvri pred štyr-

mi rokmi dve bronzové medaily v super G a super-
kombinácii. Na ZPH v Soči ich lesk tento 28-ročný 
zrakovo postihnutý lyžiar ešte vylepšil, keď hneď vo 
svojej úvodnej disciplíne – zjazde, získal striebro. 
V stredisku Roza Chutor v Červenej Poľane spoloč-
ne s navádzačom Marošom Hudíkom mu najcen-
nejší kov ušiel iba o 25 stotín sekundy. V slalome 
ho chyba odsunula na 7. miesto. V celkovom po-
radí Svetového pohára obsadil vo svojej kategórii 
postihnutia v uplynulej sezóne 5. miesto. Na konci 
roka bol priebežne prvý v hodnotení mužskej su-
perkombinácie a tretí v zjazde. V TOP10 sa držal aj 
v ďalších kategóriách SP.

Najúspešnejšie kolektívy mládeže PSK za rok 2014     Cena pre hendikepovaného športovca

2. miesto
mažoretkový šport • Mažoretky Flowers Prešov

3. miesto
box • MŠK Vranov nad Topľou
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Najúspešnejší študenti stredných škôl v PSK za rok 2014 Najúspešnejšia stredná škola v PSK za rok 2014 

Mladá, čerstvo 17-ročná Prešovčanka, sa venuje športu, ktorý mož-
no nepatrí medzi najpopulárnejšie, ale vyžaduje si športové ume-

nie, trpezlivosť a lásku k zvieratám – konkrétne ku koňom. Laureátka 
ocenenia sa  parkúrovému skákaniu začala venovať už ako šesťročná. 
V súčasnosti je členkou oddielu Parkur Team Slavoj Prešov. Klub, ale aj 
našu krajinu, reprezentuje na národných i medzinárodných súťažiach. 
V minulom roku sa jej podarilo zvíťaziť vo finále Východoslovenského 
skokového pohára na domácej prešovskej pôde. 

Š tudent 3. ročníka odboru mechanik stavebno-inštalačných zariadení je 
jednou z veľkých slovenských atletických nádejí. Tento zatiaľ stále iba 

17-ročný atlét má za sebou mimoriadne vydarenú sezónu, ktorú koruno-
val titulom dorasteneckého majstra Slovenska vo svojej obľúbenej disciplí-
ne trojskok. Vyšperkoval ho novým osobným rekordom 13,47 m a potvrdil 
svoju dominanciu v tejto disciplíne, ku ktorej pridal aj bronz z M SR v sko-
ku do diaľky. Ešte predtým vybojoval aj titul halového majstra Slovenska 
(výkonom 13,22 m). Stabilitu výkonov potvrdil aj na M SR juniorov, kde mu 
trojskok dlhý 13,45 metra zabezpečil bronz. Z rovnakého kovu sa následne 
tešil aj na národnom šampionáte medzi dospelými. Získal ho posledným 
pokusom vo výbornom novom osobnom rekorde 13,71 m. 

Slavomíra Palčáková
parkúr • Stredná zdravotnícka škola Prešov 

Daniel Turcsányi
atletika • SOŠ polytechnická Humenné

Medzi žiakov SŠG Elba patria viacerí slovenskí 
mládežnícki reprezentanti v rôznych dru-

hoch športu – shortrackári Oliver Ringer a Ema 
Želinská, hokejista Juraj Milý, či reprezentační 
futbalisti pôsobiaci v 1. FC Tatran Prešov - Adam 
Stracenský, Samuel Fertaľ i Adam Jakubech, ktorý 
sa v 17-tich rokoch dokázal presadiť na post bran-
kárskej jednotky seniorského tímu a začiatkom 
roka si ho vyhliadol prvoligový Spartak Trnava. 
Škola má vo svojom strede aj úspešných silákov, 
ktorí sú majstrami Slovenska – armwrestlerku 
Klaudiu Liškovú (4. a 6. na majstrovstvách sveta), 
kulturistu Dávida Makaru, vicemajstra Európy a 
tiež Viktóriu Kažíkovú, ktorá je majsterkou sveta 
v kickboxe. Škola podporuje aj volejbalový tím ŠK 
Elba Prešov, ktorý si v minulej sezóne zahral baráž 
o postup do volejbalovej extraligy.

Súkromné športové 
gymnázium Elba
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Internetový víťaz  

Plavecký klub Chemes Humenné 

P lavecký klub Chemes oslávil v novembri minulého roka 30. výro-
čie svojho vzniku. Za tri desaťročia dokázal svoju životaschopnosť 

a dosiahol aj výrazné športové úspechy. Zo 406 plavcov registrovaných 
v Slovenskej plaveckej federácii vychoval 14 mládežníckych majstrov 

Slovenska. Tí na zlatom stupni víťazov stáli 43-krát a ďalších 17 plavcov 
vybojovalo 152 strieborných a bronzových medailí. Prínosom klubu je 
nesporne aj to, že počas troch dekád odstránili jeho členovia až u 2 880 
detí plaveckú negramotnosť. Klub je tiež organizátorom medzinárod-
ných plaveckých pretekov Cena plaveckého klubu, na ktorom sa okrem 
slovenských klubov zúčastňujú aj zástupcovia z Bieloruska, Česka, Ma-
ďarska, Poľska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny. 

Cena predsedu PSK Petra Chudíka

N ajväčšiu priazeň ľudí hlasujúcich na internete si získali sninskí ta-
ekwondisti. Farby tohto klubu háji 60 cvičencov v troch vekových 

kategóriách. Klub v minulom roku obhájil víťazstvo v Slovenskom po-
hári a stal sa tiež vicemajstrom Slovenska. Na domácom šampionáte 
získali jeho reprezentanti spolu až 14 zlatých, rovnaký počet striebor-

ných a 6 bronzových medailí. Klub úspešne reprezentoval aj na viace-
rých medzinárodných súťažiach po celej Európe vrátane Európskeho 
a Svetového pohára. Michal Matiko navyše vybojoval na MS kadetov 
v Azerbajdžane 9. miesto, čo je pre slovenské taekwondo najlepší vý-
sledok v histórii. 

Black Tiger Taekwondo Klub Snina • taekwondo
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