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Vážení športovci,
športoví funkcionári
i športoví nadšenci, 

už po 13-tykrát sa stretávame na vy-
hodnotení najúspešnejších športovcov 
a športových kolektívov Prešovského sa-
mosprávneho kraja. S touto tradíciou sme 
začali v roku 2002, kedy sa najúspešnej-
šou športovkyňou stala Bardejovčanka 
Eva Svjanteková. Naším cieľom vždy bolo 
morálne oceniť aktívnych športovcov, 
ukázať im, že sledujeme ich výkony a sme 
hrdí na všetky dosiahnuté úspechy. Často 
dostávam otázku, čo konkrétne sme pre 
šport v našom kraji urobili, ako sme ho 
podporili. V tomto roku som si preto skú-
sil zosumarizovať naše aktivity v tejto ob-
lasti a zistil som, že od roku 2004 do roku 
2015 dal Prešovský samosprávny kraj na 
šport 14,9 milióna eur. Pomaly, drobnými 
krôčikmi sme postupne riešili športoviská 
na stredných školách v našej zriaďovateľ-

skej pôsobnosti. Tieto finančné prostried-
ky sme použili na rekonštrukcie telocviční 
– predovšetkým opravu striech, fasád, te-
pelné hospodárstvo, zateplenie, výmenu 
okien, paluboviek, prestavbu a dostavbu 
tribún. Podarilo sa nám aj zabezpečiť – kú-
piť alebo postaviť úplne nové telocvične 
pre viacero stredných škôl v kraji – gym-
názium v Sabinove, strednú pedagogickú 
školu v Levoči, obchodnú akadémiu v Sta-
rej Ľubovni, gymnázium v Poprade, hote-
lovú akadémiu v Prešove, stredné odbor-
né školy na Garbiarskej ulici v Kežmarku 
a na Košickej ulici v Prešove. Vybudovali 
sme multifunkčné ihriská v Medzilabor-
ciach, Poprade, Bardejove, Giraltovciach 
i vo Svidníku. Je 14,9 milióna eur priamo 
na športoviská málo alebo veľa? Možno sa 
dalo aj viac, ale určite to nie je zanedba-
teľná suma. Som rád, že sme aj takýmto 
spôsobom prispeli k podpore a rozvoju 
masového športu. Možno práve na týchto 
športoviskách dnes trénujú naše ďalšie 
športové nádeje. 

Tohtoročným oceneným ďakujem za kva-
litné športové výkony a blahoželám k do-
siahnutým výsledkom. I keď možno nie sú 
vždy také, aké by si športovci alebo tréne-
ri predstavovali, vždy je za tým množstvo 
tvrdého tréningu i sebazaprenia. Ďakujem 
všetkým aktívnym športovcom, ale i tré-
nerom a mnohým ďalším funkcionárom i 
priaznivcom, bez ktorých by to nešlo. Sme 
hrdí na vaše výkony i výsledky a ďakuje-
me vám za reprezentáciu kraja i za krásne 
športové zážitky. 

Peter Chudík 
predseda

Prešovského samosprávneho kraja 
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Martin SOPKO
VK Mirad PU Prešov
volejbal

2009, 2010
Alexander Radčenko

Tatran Prešov
(hádzaná) 

2008 
neurčený 

2007 
Andrej Hlinka
Stará Ľubovňa
(kulturistika)

2005, 2006
Martin Bajčičák

ŠKP Štrbské Pleso 
(klasické lyžovanie) 

2004
Marek Tomčišák

Humenné
(nohejbal) 

2002
Eva Svjanteková

Bardejov
(silový trojboj) 

2011
Radoslav Antl
Tatran Prešov

(hádzaná)

2012, 2013
Dajnis Kristopans

Tatran Prešov
(hádzaná)

Po minuloročnom víťazstve lyžiara Adama 
Žampu sa na trón opäť vracia zástupca 
kolektívneho športu. Tentoraz to ale nie 
je hádzanár, ktorí kraľovali v ankete päť 
rokov, ale volejbalista – Martin Sopko. 
Skúsený 34-ročný Prešovčan odišiel po 
zisku majstrovského titulu v roku 2005 
z rodného mesta, aby zbieral legionárske 
skúsenosti v Poľsku, Spojených arabských 
emirátoch a Turecku. V uplynulej sezóne 
ich pretavil v prospech návratu prešov-
ských volejbalistov na slovenské ligové 
výslnie. Presne po desiatich rokoch od 
prvého titulu majstra Slovenska privie-

dol ako kapitán prešovský tím k historicky 
druhému primátu v najvyššej súťaži. Opäť 
bol tiež  oporou slovenskej reprezentácie, 
v ktorej má na svojom konte už 184 repre-
zentačných štartov. V minulom roku hral 
v 3. skupine Svetovej ligy, kde Slováci 
obsadili 3. miesto. Na vyvrcholení sezó-
ny, ktorým boli majstrovstvá Európy, bol 
takisto kapitánom slovenského výberu. 
Jeho skúsenosti ťahajú prešovský tím pod 
vedením trénera Ľuboslava Šalatu aj v tej-
to sezóne, kde sa Prešovčania prebojovali 
až do osemfinále Pohára CEV a opäť bojujú 
o najvyššie pozície v domácej súťaži.  

2014
Adam Žampa

Žampa Ski Club Vysoké Tatry
(zjazdové lyžovanie)
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Mykola BOLOTNUK 
Vihorlat Snina
zápasenie

Sninský voľnoštýliar nie je v ankete no-
váčikom a do najlepšej desiatky sa vra-
cia po ročnej odmlke. Vďačí za to najmä 
svojmu vystúpeniu na historicky prvých 
Európskych hrách v azerbajdžanskom 
Baku, ktoré boli zároveň majstrovstvami 
Európy, kde vo váhovej kategórii do 61 kg 
obsadil 8. miesto. Na majstrovstvách sve-
ta v tejto neolympijskej váhovej kategórii 
obsadil v americkom Las Vegas 16. prieč-
ku. Ukrajinský rodák so slovenským ob-
čianstvom získal v hodnotenom období aj 
titul majstra Slovenska. Nie však vo svojej 
tradičnej váhovej kategórii, ale vo vyššej 
váhe do 65 kg. V minulom roku si na svoje 
konto pripísal aj víťazstvo na medzinárod-
nom turnaji v poľskom Bialograde a bronz 
v bulharskej Sofii.   

Melánia DANKOVÁ 
KGŠ Slávia PU Prešov a Tedasky Sabinov 
aerobik a mažoretkový šport

Nie je bežným javom, že sa v ankete vy-
skytne športovec reprezentujúci na vr-
cholovej úrovni hneď dva kluby. Že to nie 
je nemožné, dokazuje pôvabná Melánia. 
24-ročná študentka Prešovskej univerzi-
ty sa v minulom roku stala nástupkyňou 
Petry Tomkovej na tróne pre najkrajšiu 
aerobičku Čiech a Slovenska a môže sa 
hrdiť titulom česko-slovenskej Tipsport 
Miss aerobic 2015. Okrem toho je tiež  
majsterkou Slovenska v step aerobiku. 
Úspechy však žala aj s mažoretkovou pa-
ličkou. Reprezentujúc klub Tedasky Sabi-
nov sa tešila z bronzu na ME v mažoret-
kovom športe v sólo formáciách  v Brne, 
na majstrovstvách Slovenska jej potom 
patrilo v sólo pom-pom 2. miesto a titul 
vicemajsterky. Majsterkou Slovenska sa 
stala v kategórii trio pom-pom. 

Veronika BALÁŽOVÁ
ŠK Taekwondo Ge-Baek Prešov
taekwondo

Prešovská taekwondistka po úspešnej ju-
niorskej kariére začína svoj talent prejavo-
vať aj medzi seniormi. V hodnotenom roku 
svoje kvality dokázala pretaviť v zisk pre 
Slovensko historickej medaily, keď na 19. 
seniorských a 13. juniorských majstrov-
stvách sveta Taekwon-do ITF v talianskom 
Jesole v konkurencii 1 019 pretekárov z 58 
krajín vybojovala ziskom bronzu v dis-
ciplíne tul II. dan najväčší úspech v his-
tórii tohto odvetvia u nás. To sa doteraz 
medzi seniormi nepodarilo žiadnemu zo 
Slovákov. K tomuto úspechu ešte pridala 
na ME Taekwon-do ITF v Škótsku bronzovú 
medailu v disciplíne prerážacie techniky. 
Tieto úspechy jej vyniesli aj umiestnenie 
v desiatke najlepších Slovákov v neolym-
pijských športoch za rok 2015.   

Matej FALAT 
Ski klub Drienica
zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie je v poslednom období 
na Slovensku v kurze. Dôkazom je aj to, že 
tretí rok v rade má zastúpenie v najlepšej 
desiatke športovcov kraja. Po Jane Gantne-
rovej ml. a minuloročnom víťazovi Adamo-
vi Žampovi sa medzi najlepších športovcov 
PSK zaradil aj talentovaný Prešovčan Ma-
tej Falat a to predovšetkým vďaka svojim 
úspechom na Svetovej zimnej univerziáde. 
Postaral sa totiž hneď o dve z celkových 
ôsmich medailí Slovákov na univerzitnom 
sviatku. Na tratiach v španielskej Grana-
de sa tešil zo zisku striebornej medaily zo 
slalomu a bronzovej zo superkombinácie. 
Vďaka tomu sa ocitol medzi ocenenými 
univerzitnými športovcami roka 2015 na 
Slovensku. Bodoval aj v pretekoch Európ-
skeho pohára a popri ukončení vysokoškol-
ského štúdia už začal pomaly naskakovať aj 
do kolotoča pretekov Svetového pohára.

Najúspešnejší športovci PSK 2015
bez urcenia poradia
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Marcel LUX 
VK Mirad PU Prešov
volejbal

Členom najúspešnejšej desiatky špor-
tovcov je aj druhý zástupca úradujúceho 
volejbalového majstra Slovenska. Dvoj-
metrový 21-ročný hráč stále patrí medzi 
mladé talenty, no už teraz sa môže hrdiť 
bohatými skúsenosťami i úspechmi. Svoji-
mi výkonmi prispel k domácemu majstrov-
skému titulu Prešova, jeho účasti vo finále 
Slovenského pohára, ako aj účinkovaniu 
v osemfinále Pohára CEV. S reprezentáciou 
Slovenska sa prebojoval do štvrťfinále 
historicky prvých Európskych hier v azer-
bajdžanskom Baku, kde napokon obsadili 
Slováci konečné 5. miesto. Bol aj členom 
tímu, ktorý vo Final four 3. skupiny Sveto-
vej ligy obsadil 3. miesto.

Radovan PEKÁR 
Tatran Prešov
hádzaná

Dlhoročná opora mnohonásobného slo-
venského majstra po návrate z ročného 
pôsobenia v Košiciach patrila aj v minu-
lom roku k stabilným členom kádra, ktorý 
opäť odohral kvantum zápasov na via-
cerých frontoch – domácej extralige, Slo-
venskom pohári, nadnárodnej SEHA lige 
aj Lige majstrov. Odchovanec prešovskej 
hádzanej navyše tento náročný program 
dokázal spojiť aj so svojim  civilným po-
volaním. Na pozícii ľavej spojky ale nielen 
preto využíva svoje dlhoročné skúsenosti 
najmä v obrane. Strelec historicky prvého 
gólu Slovákov na majstrovstvách sveta si 
obliekol tiež reprezentačný dres, v ktorom 
si už vyskúšal aj úlohu kapitána.

Ina MACEJKOVÁ 
KK Katsudo Sabinov
karate

Veľký úspech sa 18-ročnej Sabinovčanke 
podaril na majstrovstvách Európy kadetov 
a juniorov vo švajčiarskom Zürichu, kde si 
v náročnej konkurencii vybojovala mimo-
riadne cennú striebornú medailu v kate-
górii kumite do 48 kg. Bola tiež členkou 
reprezentácie na majstrovstvách sveta 
v indonézskej Jakarte. Vo svojej junior-
skej vekovej kategórii je tiež úradujúcou 
majsterkou Slovenska v jednotlivcoch aj 
tímoch. Už ale boduje aj medzi senior-
kami, kde sa na šampionáte v Žiline sta-
la majsterkou Slovenska v jednotlivcoch 
a v tímovej súťaži pomohla k zisku bron-
zových medailí. Svoje minuloročné úspe-
chy podčiarkla aj množstvom ďalších me-
dailových umiestnení na medzinárodných 
súťažiach doma a v zahraničí. Celkovo 
stála na pódiu 21-krát, pričom zazname-
nala až 11 víťazstiev.

Lukáš URBAN 
Tatran Prešov
hádzaná

Odborníci o ňom hovoria, že je najväčším 
hádzanárskym talentom za uplynulých 
desať rokov na Slovensku. Stále iba 20-
-ročný odchovanec Tatrana hrajúci v spoj-
kovom rade to pomaly začína dokazovať, 
keď sa ešte v juniorskom veku prepracoval 
do zostavy trénera Rastislava Trtíka a pra-
videlne nastupuje v prešovskom drese na 
zápasy extraligy, nadnárodnej SEHA ligy 
i Ligy majstrov. Napriek svojmu mladému 
veku sa postupne cez všetky mládežnícke 
výbery prepracoval až do reprezentačné-
ho seniorského tímu Slovenska a bol jeho 
členom aj pri neúspešnom pokuse kvalifi-
kovať sa na budúcoročný svetový šampio-
nát vo Francúzsku. 

Najúspešnejší športovci PSK 2015
bez urcenia poradia

Najúspešnejší športovci PSK 2015
bez urcenia poradia
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Jana VAŠKOVÁ
KSTaK Matej Bardejov
silový trojboj

1. miesto
Tatran Prešov

hádzaná

Už takmer tradične má svoje zastúpenie 
medzi najúspešnejšími športovcami kraja 
Klub silového trojboja a kulturistiky Matej 
Bardejov, ktorý produkuje jedného šampi-
óna za druhým. Najvýraznejšie sa v minu-
lom roku do športových štatistík bezpo-
chyby zapísala slovenská reprezentantka 
do 21 rokov Jana Vašková, ktorá sa na 
majstrovstvách Európy v anglickom East-
borne stala európskou šampiónkou a prvá 
bola aj v absolútnom poradí. Vekom ešte 
stále juniorka uspela aj na svetovom šam-
pionáte tejto vekovej kategórie v americ-

kom Las Vegas a vďaka výkonu 487,5 kg 
sa tak hrdí aj titulom juniorskej majsterky 
sveta v kategórii do 75 kg. V absolútnom 
poradí všetkých šampiónov potom prida-
la titul vicemajsterky. To, že jej titul patrí 
oprávnene dokazuje aj tým, že je držiteľ-
kou viacerých juniorských svetových re-
kordov v kategórii do 75 kg. Pre zaujíma-
vosť uvádzame ich hodnoty – drep 180 kg, 
tlak na lavičke 105 kg, mŕtvy ťah 213 kg 
a trojboj spolu 495 kg. Na majstrovstvách 
Európy silných žien si navyše vybojovala 
bronzovú medailu. 

Pozícia najúspešnejšieho tímu kraja už 
niekoľko sezón patrí prešovským hádza-
nárom. Nie je na tom ale nič nezvyčajné, 
keďže Tatran úspešne bojuje na viacerých 
frontoch. V domácom prostredí bol opäť 
suverénom a predĺžil svoju úspešnú sé-
riu ziskom jedenásteho titulu majstra 
Slovenska, ku ktorému zaknihoval aj 
dvanásty triumf v Slovenskom pohári. 
V minulom roku k tomu ale pridal aj zisk 
premiérového Česko-slovenského pohá-
ra, na ktorom sa pred štartom aktuálnej 
sezóny predstavili po dva najlepšie tímy 
oboch krajín. Tatran svoju kvalitu stá-

le dokazuje aj na medzinárodnej scéne, 
kde sa po piatich sezónach opäť ocitol 
v prestížnej 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. V stále nabitejšej spoločnosti nad-
národnej SEHA Gazprom League sa vďaka 
5. miestu po základnej časti prebojovali 
zelenobieli na turnaj Final Six, pričom 
aj výsledkami v tejto sezóne zatiaľ po-
tvrdzujú túžbu nechýbať na vyvrcholení 
tejto súťaže.   

Najúspešnejší športovci PSK 2015
bez urcenia poradia
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Najúspešnejší kolektív mládeže PSK
za rok 2015     

3. miesto
FK Prešov
 futsal

V tomto roku pochádzajú tri najlepšie 
športové kolektívy kraja priamo z jeho 
centra – Prešova. Postarali sa o to prešov-
skí futsalisti, ktorí doplnili v TOP3 hádza-

1. miesto
Tatran Prešov 
hádzaná

Svoje postavenie medzi najúspeš-
nejšími mládežníckymi kolektívmi 
každým rokom potvrdzujú nielen 
seniori, ale aj nádeje hádzanár-
skeho Tatrana Prešov. Tím  star-
ších dorastencov pod vedením 
trénera Stanislava Kolpaka získal 
piaty titul v rade a podarilo sa mu 
opäť uspieť aj v medzinárodnom 
meradle, keď po tretí raz v rade 
zvíťazil v Česko-Slovenskom po-
hári. Tentoraz si cennú trofej do-
viezol z Prahy. Titulom majstrov 
Slovenska vyšperkovali uplynulú 
sezónu aj starší a mladší žiaci 
Tatrana, mladší dorastenci si zase 
vybojovali titul vicemajstra Slo-
venska.

2. miesto
VK Mirad PU Prešov 
 volejbal

Tradičnú striebornú priečku za víťaznými 
hádzanármi si opäť vybojovali volejbalisti. 
Tentoraz ale nie tí humenskí, ktorí v priebe-
hu minulej sezóny zmenili sídlo klubu a re-
prezentovali Spišskú Novú Ves. Nemenej 
úspešnou „náhradou“ na druhom stupien-
ku je volejbalový tím VK Mirad PU Prešov. 
Hráči z metropoly Šariša sa totiž v minulej 
sezóne presne po desiatich rokoch tešili 

z druhého zisku titulu majstrov Slovenska. 
Veľkú zásluhu na tom má nielen systema-
tická práca pod vedením trénera Ľuboslava 
Šalatu, ale aj návrat trojice „pamätníkov“ 
prvého titulu – víťaza našej ankety Martina 
Sopka st., ale i Michala Červeňa a Kamila 
Feňa. Tí spolu s mladšími hráčmi vytvori-
li nezdolateľnú partiu, ktorá to dotiahla 
nielen k vytúženému titulu po hladkom ví-
ťazstve 4:0 nad Komárnom, ale aj do finále 
Slovenského pohára. Tam ich až po tajbrej-
kovej dráme zdolali práve hráči najväčšie-
ho minulosezónneho konkurenta. VK Mirad 
PU ale pokračuje v nastúpenom trende aj 
v tejto sezóne. Káder ostal pokope a uspel 
aj na medzinárodnej scéne, keď sa cez silný 
ukrajinský Charkov prebojoval až do osem-
finále Pohára CEV. Tam už nestačil na favo-
rizovanú taliansku Perugiu. Prešovčania sa 
aj v tejto sezóne pohybujú na najvyšších 
priečkach extraligy a ich cieľom je obhájiť 
vlaňajšie pozície.  

nárov a volejbalistov. A treba povedať, že 
zaslúžene. Uplynulá sezóna v ich podaní 
bola totiž historicky najúspešnejšou. Po 
šiestom a treťom mieste si totiž v tretej 
sezóne medzi futsalovou elitou vybojova-
li cenné strieborné medaily. Na druhom 
mieste figurovali už po základnej časti 
a v play-off nestačili iba na nezdolateľný 
Slov-Matic FoFo Bratislava, ktorý sa tešil 
už z jubilejného desiateho titulu. Víťaz-
stvom na finálovom turnaji Slovenského 
pohára Východ sa prešovskí futsalisti pre-
bojovali do jeho štvrťfinále. Klub aj vďaka 
úspechom rozšíril svoje rady o ďalšie ka-
tegórie U19 a U21, pričom pýšiť sa môže 
nielen reprezentantmi v týchto kategóri-
ách, ale tiež hráčmi, ktorí majú za sebou 
aj účinkovanie v seniorskej reprezentácii.  
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Tanečný klub GRIMMY vznikol v školskom 
roku 1995/1996 a v  roku 2015 oslávil 
okrúhlych 20 rokov svojej existencie. Po-
čas nej reprezentoval Slovensko, mesto 
Prešov a Prešovský kraj na mnohých me-
dzinárodných podujatiach. Jeho členo-
via vystupovali a súťažili v Spojených 
arabských emirátoch, na Kanárskych 
ostrovoch a skoro vo všetkých krajinách 
Európy. Špecializujú sa predovšetkým 
na súťažný tanec a to na rôzne tanečné 
a gymnastické disciplíny. Patria k špičko-
vým klubom na Slovensku predovšetkým 
v disco free style, čo je spojenie gymnas-
tiky, akrobacie a disco dance. Súťažia aj 

v street dance a disco dance disciplínach, 
vo výrazových a gymnastických tancoch, 
ako aj v športovej akrobatike. V minu-
lom roku, ktorý bol vôbec najúspešnejší 
v histórii klubu,  získali 8 titulov majstrov 
Európy a 24 medailových umiestnení na 
majstrovstvách Slovenska, z toho 7 titu-
lov majstrov. V predchádzajúcom období 
získali aj jedno striebro na Svetovom po-
hári, päť bronzov na majstrovstvách sveta 
a štyri striebra a tri bronzy na európskom 
šampionáte. Na majstrovstvách Slovenska 
získali spolu vyše 100 medailí. V súčasnos-
ti v klube pôsobí takmer 400 tanečníkov.

2. miesto
VK Slávia Svidník 
volejbal

Podobne ako medzi dospelými, aj medzi 
mládežníkmi dýchajú na chrbát víťazným 
hádzanárom Tatrana Prešov volejbalisti. 
V tomto prípade ale nie tí prešovskí, ale 
svidnícki. Treba poznamenať, že úplne 
zaslúžene, pretože klub VK Slávia sa stal 
vôbec najúspešnejším volejbalovým klu-
bom na Slovensku, čo do počtu získaných 

medailí a titulov. Postarali sa o to práve 
mládežníci. Z majstrovskej trofeje sa v je-
ho drese tešili tretíkrát v rade starší žiaci 
aj kadeti, ktorí počas celej sezóny nenašli 
ani jedného premožiteľa. Hráčom roka 
v tejto kategórii sa stal Tomáš Goban. 
K tomu pridali aj titul vicemajstra v ka-
tegórii juniorov, pričom hráčom roka bol 
Patrik Lamanec. Mladší žiaci sa zase bez 
jediného zaváhania stali majstrami Pre-
šovského a Košického kraja, rovnako ako 
chlapci v štvorkovom volejbale. Tanečno-športový klub Grimmy

Prešov

Najúspešnejšie kolektívy mládeže PSK
za rok 2015     

Po ročnej odmlke sa medzi najúspešnej-
šie mládežnícke kolektívy vracajú mladí 
prešovskí kickboxeri, ktorí majú za se-
bou mimoriadne vydarený rok. Ovenčili 
ho hneď tromi titulmi majstrov Európy 
a jedným bronzom. O dve medaily sa za-
slúžila Viktória Kažiková, ktorá sa stala 
európskou šampiónkou medzi juniorkami 
v kategórii kick light do 50 kg. K tomu 
pridala aj bronz zo súťaže light contact. 
Aj ďalší dvaja reprezentanti vybojovali vo 
svojich kategóriách na spomínaných ME 
zlato. Kadetka Stela Levická triumfovala 
v kategórii kick light do 46 kg a Marek 
Karlík vybojoval majstrovský titul medzi 
juniormi v kick light do 69 kg. 

3. miesto
Kickboxing Club Panter 
Prešov 
kickbox
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Cena pre postihnutého športovca

Dušan PITONÁK 
Tatranská Štrba
curling

Martin JOPPA 
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
hokej na sánkach

Dnes už 18-ročný študent 4. ročníka bar-
dejovskej Spojenej školy je dôkazom toho, 
že odhodlanie a láska k športu dokážu 

Tatiana ŠUTRANOVÁ  
Gymnázium Jána Adama Raymana Prešov 
hádzaná

Študentka 4. ročníka Gymnázia J. A. Ray-
mana napriek svojmu stále mladému veku 
v tejto sezóne dokazuje, že je jednou 

Rodák z Vysokých Tatier bol talento-
vaným mladým pretekárom v severskej 
kombinácii. Na juniorských majstrov-
stvách sveta získal v československom 
tíme bronz a ako nádejného združenára 
ho pozvali do seniorskej reprezentácie. 
V nej už ale šancu nedostal. Je to už 30 
rokov, čo na mostíku vo švédskom Falune 
spadol a ťažko sa zranil. Ostal pripúta-
ný na vozík, no športu sa nevzdal. Skú-
šal to síce aj s lyžovaním, no monoski 
ho nechytilo. Zato v curlingu sa našiel 

a venuje sa mu od roku 2008. V minulom 
roku bol členom 4. tímu z MS vo fínskom 
meste Lohja, čím slovenskí curleri vyrov-
nali svoj doposiaľ najväčší úspech z MS 
v roku 2012 v Kórejskej republike, kde 
Dušan Pitoňák takisto nechýbal.  Slová-
ci si zároveň vybojovali právo účasti na 
tohtoročnom svetovom šampionáte vo 
švajčiarskom Luzerne a tiež sa výrazne 
priblížili k štartu na Zimných paralympij-
ských hrách 2018 v Pjongčangu.

z veľkých nádejí slovenskej ženskej há-
dzanej. Presviedča o tom najmä svojimi 
výkonmi v drese Bemaco ŠŠK SLŠ Prešov 
v nadnárodnej slovensko-českej hádza-
nárskej interlige (WHIL), kde vo svojej 
premiérovej sezóne nastrieľala 98 gó-
lov a skončila v TOP10 kanonierok. Tejto 
prestížnej tabuľke v tomto roku dokonca 
kraľuje, keď iba do konca minulého roka 
zaznamenala úctyhodných 86 gólov a má 
priemer takmer osem gólov na zápas pri 
takmer 80-percentnej úspešnosti. Naj-
lepšia je aj v štatistike sedemmetrových 
hodov. Tatiana je juniorskou reprezen-
tantkou Slovenska, ale ocitla sa už aj 
v širšej nominácii trénera slovenskej se-
niorskej reprezentácie Dušana Poloza. 

zdolať aj nepriaznivý osud. Keď mal Mar-
tin 8 rokov, opitý vodič ho pri bicyklovaní 
pripravil o obe nohy, no nie o odhodlanie 
stať sa hokejistom. Už od piatich rokov 
hokej trénoval a chcel sa stať brankárom. 
K svojmu milovanému športu sa vďaka re-
habilitácii vrátil už rok po havárii, keď sa 
začal venovať sledge hokeju, teda hokeju 
na sánkach, no už v pozícii útočníka. Bol 
najmladším členom prvého slovenského 
sledge tímu a postupne si získal pevné 
miesto v slovenskej reprezentácii, s kto-
rou v minulom roku absolvoval majstrov-
stvá sveta B-skupiny. Vo Švédsku, na kto-
ré majú slovenskí hokejisti len tie najlep-
šie spomienky, obsadili 3. miesto. Kraľuje 
aj štatistikám českej ligy, kde hrá aj jeden 
slovenský (D. Kubín) a rakúsky zástupca, 
keď na svojom konte má v 13 zápasoch 
úctyhodných 45 bodov (32+13). Venuje 
sa ale aj ďalším športom a jeho najbližším 
snom je dostať sa na univerzitu. 
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Žiaci zo Spojenej školy na Centrálnej ulici 
vo Svidníku úspešne reprezentovali mesto 
a kraj na majstrovstvách Slovenska vo vo-
lejbale žiakov stredných škôl a pri svojej 
prvej účasti získali prvé zlato v histórii 
školy. Turnajom v Trnave prešli s jediným 
zaváhaním, ktoré ich postretlo ešte v zá-
kladnej skupine proti Športovému gymná-

ziu z Trenčína, tvoriacemu základ extra-
ligového tímu. Tomu ale prehru odplatili 
a v dvoch setoch ho zdolali v napínavom 
finále. Cenu pre najlepšieho nahrávača
si odniesol Damián Cuprišin. Kapitánom 
tímu bol Patrik Lamanec, ktorý je už čle-
nom extraligového seniorského tímu VK 
Slávia Svidník.  

Spojená škola Svidník 
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