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Rok 2016 bol k športovcom z Prešovské-
ho kraja mimoriadne prajný. Pokojne 

ho môžeme nazvať zlatým olympijským 
rokom. Uplynulý rok, ktorý sa niesol v zna-
mení Letných olympijských hier v Riu de 
Janeiro, priniesol mnohým športovcom tie 
najúžasnejšie osobné zážitky, dokonca tie 
najlepšie výsledky, aké je vôbec možné do-
siahnuť. Viacerí slovenskí športovci dosiahli 
na najvyššie méty, postavili sa na stupne 
víťazov a ozdobili sa tými najvzácnejšími 
olympijskými kovmi. Bol to mimoriadny 
športový rok nielen pre Slovensko, ale špeci-
álne aj pre náš región. Po prvýkrát v histórii 
Prešovského samosprávneho kraja sa špor-
tovci pochádzajúci z nášho regiónu zlatými 
písmenami zapísali do olympijskej histórie 
a navždy budeme na nich spomínať ako na 
najlepších z najlepších. 

Je však pravda, že olympijské zlato by 
nás nemalo zaslepiť. V športe, aj keď sa kaž-
dý snaží o tie najlepšie výsledky, ide totiž 
predovšetkým o fair-play, o krásu a radosť 
z pohybu. V kraji máme množstvo jedineč-
ných športovcov, ktorí každodenne trénujú, 
prekračujú svoje možnosti a dosahujú krás-
ne umiestnenia v rámci Slovenska, prípadne 

Vážení športovci,
športoví funkcionári 
i športoví priaznivci!

na európskych a svetových podujatiach. Je 
možné, že mnohí športovci sa na olympiádu 
nikdy nedostanú. Význam ich výsledkov to 
však neznižuje. Pretože v športe ide predo-
všetkým o radosť, zápal, zanietenosť, každo-
denné sebazaprenie, ochotu podriadiť svoj 
život tréningom a požiadavkám športu. Sme 
vďační za každé zápolenie, za každý osobný 
rekord, za každé ocenenie, ktoré športovcov 
posúvajú ďalej.    

Rok 2016 je v hodnotení športovcov pre 
nás mimoriadny, pretože nám priniesol via-
cerých úspešných olympionikov. Máme tu 
však aj mnohých ďalších úspešných športov-
cov. Všetkým bez rozdielu blahoželám k do-
siahnutým výsledkom, prajem pevné zdravie, 
ktoré nesklame a tiež ďakujem za mimoriad-
nu reprezentáciu kraja, pretože máločo tak 
spája ľudí a šíri dobré meno ako práve šport. 
Za každodennú tvrdú a neúnavnú prácu ďa-
kujem aj trénerom a športovým funkcioná-
rom. Ďakujem vám všetkým za skvelé špor-
tové výsledky i za to, že vďaka vám môžeme 
byť hrdí na Slovensko a na náš kraj. 

Peter Chudík 
predseda Prešovského samosprávneho kraja  
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2009, 2010
Alexander Radčenko

hádzaná

2008
neurčený

2007 
Andrej Hlinka

kulturis�ka

2005, 2006
Mar�n Bajčičák

klasické lyžovanie

2004
Marek Tomčišák

nohejbal

2002
Eva Svjanteková

silový trojboj

2011
Radoslav Antl

hádzaná

2012, 2013
Dajnis Kristopans

hádzaná

2014
Adam Žampa

zjazdové lyžovanie

2015
Mar�n Sopko

volejbal

Pre rodákov zo Spišskej Starej 
Vsi bol rok 2016 doterajším 

vrcholom ich športového živo-
ta, ktorý od roku 1991 spojili 
s vodným slalomom. K mnohým 
úspechom ich doterajšej kariéry, 
medzi ktoré môžeme radiť tri 
celkové prvenstvá v Svetovom 
pohári ako aj 8 medailí (2 zlaté, 
3 strieborné a 3 bronzové) z maj-
strovstiev sveta a 13 medailí 
(7 zlatých, 1 strieborná a 5 bron-
zových) z majstrovstiev Európy 
vrátane súťaží hliadok, pribudol 
v olympijskom roku najcennejší 
úlovok. Pri svojej premiére pod 
piatimi kruhmi v brazílskom 
Rio de Janeiro ovládli bratranci 
Škantárovci celú súťaž a stali sa 
olympijskými víťazmi. Vďaka nim 
tak Slovensko pokračuje v domi-
nancii našej krajiny v disciplíne 
C2, z ktorej si vezieme už piatu 

Ladislav a Peter Škantárovci
vodný slalom

medailu v rade, z toho štvrtú zla-
tú. Okrem toho obsadili úspešní 
deblkanoisti v hodnotení Sve-
tového pohára medzinárodnej 
vodnoslalomárskej federácie 
(ICF) 5. priečku, vyhrali prete-
ky v Prahe a Tacene. Majú zlato 
z hliadok 3×C2 z majstrovstiev 
Európy v Liptovskom Mikuláši, 
v deblkanoe obsadili 6. priečku. 
Vďaka týmto výsledkom Škan-
tárovci získali aj ocenenie pre 
najlepších vodných slalomárov 
roka, z ktorého sa predtým tešili 
aj v roku 2014, a v mimoriadne 
nabitej konkurencii famóznych 
športových úspechov sloven-
ských športovcov ich táto vyda-
rená bilancia zaradila za Mateja 
Tótha, Petra Sagana a Dominiku 
Cibulkovú na 4. miesto v konco-
ročnej ankete Športovec roka 
2016.  

ý 



 
  

 



N
aj

ús
pe

šnejší športovec PSK

2016



6 7

bez určenia porad
ia

N
aj

ús
pe

šnejší športovci PSK

2016

Výrazná opora hádzanárov majstrovského Tatrana. Brankár ukra-
jinskej reprezentácie prišiel do Prešova pred sezónou 2015/16 

a svojimi výkonmi sa hneď stal miláčikom prešovských fanúšikov. 
Tímu Rastislava Trtíka pomohol k obhajobám titulu majstra Slo-
venska i víťazstvám v Československom i Slovenskom 
pohári. Výborné výkony podáva aj v Lige majstrov 
a SEHA Gazprom lige, pričom v prešovskej bráne 
tvorí spoľahlivú dvojičku s ukrajinským reprezen-
tačným kolegom Vadimom Bražnikom. O  kvali-
tách Čuprynu pritom svedčí aj fakt, že sa oňho 
zaujímali tri bundesligové kluby. Igor sa ale 
rozhodol predĺžiť kontrakt s Tatranom Prešov 
až do konca sezóny 2018/19. 

Igor Čupryna
Tatran Prešov

hádzaná

Mladá fitneska patrí medzi športovkyne, ktoré si už cenu na 
vyhlasovaní najúspešnejších športovcov PSK preberali. Bolo 

to v roku 2013, kedy bola ocenená ako najúspešnejšia študentka 
stredných škôl v pôsobnosti kraja. Dnes už bývalá študentka SOŠ 

v Prešove na sebe pracovala aj naďalej, čoho dôkazom sú 
jej úspechy, ktoré jej zabezpečili miesto v TOP 10 naj-

úspešnejších športovcov kraja za rok 2016. V hod-
notenom období sa v Taliansku tešila z titulu maj-

sterky Európy a vicemajsterky sveta WFF Fitness 
aerobic v Írsku. Druhé miesto jej patrilo aj na 
európskom šampionáte WBPF Fitness v Maďar-
sku medzi ženami a rovnako striebornú medai-
lu si v seniorskej kategórii odniesla aj z poduja-

tia Universe IBFA Fitness v Taliansku. Zároveň sa 
vo vekovej kategórii junioriek stala majsterkou 

Slovenska. 

Stanislava
Dolinská
Slovenský zväz
kulturistiky,
fitnes a bodyfitnes,
Prešov

fitnes
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Stále ešte iba 18-ročný prešovský kickboxer je napriek svojmu 
mladému veku zberateľom popredných umiestnení na naj-

významnejších podujatiach. K dvom titulom juniorského majstra 
Európy z rokov 2013 a 2015 a titulu juniorského vicemajstra sve-
ta v talianskom Rimini z roku 2014, pridal medzi juniormi 
v hodnotenom roku vo svojej obľúbenej disciplíne 
kick light do 74 kg svetový primát zo šampionátu 
z írskeho Dublinu. V disciplíne light contact ho 
navyše okorenil bronzovou medailou. Dokázal 
sa už ale presadiť aj medzi seniormi. Na maj-
strovstvách Európy v gréckom Loutraki sa stal 
seniorským vicemajstrom Európy v kategórii 
kick light do 74 kg.

Marek Karlík
KC Panter Prešov

kickbox

Dlhoročný slovenský biatlonový reprezentant, vyrastajúci v klube ŠKP 
Štrbské Pleso, sa pod vedením otca Dušana venoval najprv klasic-

kému lyžovaniu. Stal sa päťnásobným majstrom Slovenska, predstavil 
sa na zimnej olympiáde v Turíne 2006 i majstrovstvách sveta v Japonsku 

a vybojoval bronz na Európskom olympijskom festivale mládeže 
(EYOF) 2005 vo Švajčiarsku. Potom ale presedlal na biatlon, 

ktorému sa venuje od sezóny 2008/09. V tejto disciplíne 
sa zúčastnil štyroch majstrovstiev sveta, aj zimných 

olympijských hier 2014 v ruskom Soči. Najvýraznejší 
úspech dosiahol v letnej obdobe tohto športu, keď 
sa v auguste v estónskom Otepää stal v silnej kon-
kurencii dvojnásobným majstrom sveta. V stíhacích 
pretekoch na 12,5 km obhájil zlato z predchádzajú-
ceho šampionátu v Rumunsku, ku ktorému pridal 

medailu rovnakého kovu aj v šprinte na 10 km. Cel-
kovo tak má na letných majstrovstvách sveta v biatlo-

ne bilanciu troch zlatých a dvoch bronzových medailí.   

Martin Otčenáš
Tatranská Štrba

letný biatlon
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Dlhoročný slovenský reprezentant je dôležitou súčasťou tímu 
slovenského hádzanárskeho majstra. 204 centimetrov vysoká 

a 102 kg vážiaca spojka patrí k jeho najlepším strelcom. V aktuálnej 
sezóne Ligy majstrov zaznamenal v ôsmich odohratých zápasoch 
základnej skupiny 43 gólov, pričom sa blysol najmä desia-
timi gólmi na palubovke Elverumu Handball.  Prispel 
nimi k cennej remíze 24:24. V štrnástich zápasoch 
SEHA Gazprom ligy pridal 73 gólov, čo je aktuálne 
tretí najvyšší počet gólov v celej súťaži. V domá-
cej lige zaznamenal doteraz v desiatich dueloch 
49 gólov, a tak si udržiava výborný strelecký 
priemer vyše päť gólov na zápas. Tímu navyše 
pomohol k obhajobe titulu majstra Slovenska 
i zisku Československého i Slovenského pohára.

Oliver Rábek 
Tatran Prešov

hádzaná

Karatistka zo Sabinova sa do najlepšej desiatky športovcov PSK 
vracia po dlhých siedmich rokoch, keď do nej nazrela už v roku 

2009. Teraz si svoju účasť zopakuje najmä vďaka zisku bronzovej 
medaily na majstrovstvách Európy goju-ryu v kumite žien do 

68 kg. Na svetovom šampionáte v Linzi skončila v kon-
kurencii 56 súťažiacich na 9. mieste. Stala sa tiež maj-

sterkou Slovenska a tiež akademickou majsterkou 
Slovenska. Striebro pomohla vybojovať tímu na 

Európskych univerzitných hrách. Medailové 
umiestnenia zaknihovala aj na ďalších poduja-
tiach v Čechách, Poľsku i Chorvátsku.

Veronika
Semaníková 
Karate klub
Katsudo Sabinov

karate
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„Taký hráč ako je on, na Slovensku nie je. Zatiaľ. Dúfam, že takí 
budú,“ aj tieto slová trénera súpera z Nitry a dlhoročného re-

prezentanta Mareka Kardoša po finále Slovenského pohára hovoria 
jasnou rečou o tom, akou osobnosťou je minuloročný víťaz tejto 
ankety. Opora prešovských volejbalistov v minulom roku 
prispela k postupu vysokoškolákov do finále extraligy, 
kde v sedemzápasovej dráme napokon podľahli prá-
ve Nitre, no zdolali ju vo finále Slovenského pohá-
ra. Dlhoročný reprezentant Slovenska ako jeden 
z najlepších smečiarov a najlepšie podávajúcich 
hráčov ligy bol jednou z najdôležitejších súčastí 
prešovského tímu pri týchto úspechoch.  

Martin Sopko
VK Mirad PU Prešov

volejbal

K titulu absolútnej majsterky Európy a juniorskej majsterky sveta, 
vďaka ktorým sa dostala medzi ocenených za rok 2015, pridala 

v uplynulej sezóne na svetovom šampionáte v Srbsku ďalší titul ju-
niorskej majsterky sveta, keď sa jej podarilo zvíťaziť nielen vo svojej 

hmotnostnej kategórii, ale aj v absolútnom poradí. Hodno-
tu jej výkonu podčiarkuje aj fakt, že v absolútnom hod-

notení open medzi ženami obsadila 2. miesto. Opäť 
pritom vylepšila aj svoje vlastné juniorské svetové 

rekordy v hmotnostnej kategórii do 75 kg. V troj-
boji sa zlepšila o neuveriteľných 50 kg, pričom 
hodnota jej nového maxima dosiahla 545 kg. 
Bez jediného zaváhania a s plným možným bo-
dovým ziskom si v súťaži Strongwoman vybojo-
vala prvenstvo aj na majstrovstvách Slovenska 

a stala sa tak najsilnejšou ženou na Slovensku.  
K týmto úspechom pridala aj titul najsilnejšej ženy 

strednej Európy!

Jana Vašková
KSTaK Matej Bardejov

silový trojboj
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Soňa Vnenčáková 
Atletický oddiel Svit

atletika

Atletika nemá v našej ankete časté za-
stúpenie, o to viac tešia úspechy mla-

dej talentovanej bežkyne, ktorá po zisku 
titulu majsterky Slovenska v behu do vr-
chu v roku 2015 obsadila  v hodnotenom 
roku na majstrovstvách sveta v behu do 
vrchu v Bulharsku medzi ženami výborné 
4. miesto. 22-ročná študentka fyziotera-
pie Masarykovej univerzity v Brne dosiah-
la úspechy aj v dráhových pretekoch. Na 
päťkilometrovej trati sa stala majsterkou 
Slovenska, na desiatke brala bronz. V pol-

maratóne potom skončila na majstrov-
stvách Slovenska druhá. Na najstaršom 
európskom maratóne – 93. ročníku Me-
dzinárodného maratónu mieru v Košiciach 
ovládla ženský polmaratón v osobnom re-
korde 1:17:44. V závere roka sa po 2. mies-
te na majstrovstvách Slovenska v krose 
ešte zúčastnila aj európskeho šampionátu 
v tejto jej menej trénovanej disciplíne, kde 
v kategórii do 23 rokov obsadila konečnú 
40. pozíciu.

Ani rok 2016 nepriniesol zmenu na pozícii 
najúspešnejšieho športového kolektívu 

PSK, ktorým sa opäť stali prešovskí hádzaná-
ri. Ich kraľovanie pritom trvá nepretržite už 
od roku 2005. Zverenci Rastislava Trtíka sa 
už po dvanásty raz, jubilejný desiaty v rade, 
stali majstrami Slovenska a trinásty raz, zno-
va desiaty v rade, zdvihli nad hlavu aj víťaz-
nú trofej v Slovenskom pohári. Na domácej 
palubovke obhájili tiež triumf v prestížnom 
Československom pohári, v ktorom sa pred-
stavujú finalisti slovenskej a českej extraligy, 
ktorú od budúcej sezóny čaká obnovená 
spoločná súťaž HIL. Vo finále všetkých týchto 
súťaží si zelenobieli poradili s tímom Spor-
ta Hlohovec. K týmto umiestneniam pridali 
aj konečné 5. miesto v uplynulom ročníku 
stále lepšie obsadenej nadnárodnej SEHA 
Gazprom League a po druhýkrát v rade sa im 
podarilo vybojovať si účasť v skupinovej fáze 
Ligy majstrov, kde  zaznamenali dva cenné 
triumfy nad ruskými Čechovskými medveď-
mi, Metalurgom Skopje a bod ukoristili aj 
nórskemu Elverumu Handball. Pred závereč-
ným vystúpením proti španielskej La Rioje sú 
stále v hre o konečnú 3. priečku v základnej 
C-skupine najprestížnejšej európskej pohá-
rovej hádzanárskej súťaže.  

Tatran Prešov
hádzaná
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Mládežnícke kolektívy VK Slávia Svid-
ník v minulej sezóne ovládli všetky 

mládežnícke vekové kategórie na Sloven-
sku od žiakov, cez kadetov až po junio-
rov. Tí využili výhodu domácej palubovky 
a v rozhodujúcom stretnutí porazili obhaj-
cu titulu z Nového Mesta nad Váhom 3:2 
a stali sa majstrami Slovenska, keď zdolali 
aj zvyšných štyroch súperov. Individuálne 
ocenenia si spomedzi Svidníčanov vybojo-
vali Tomáš Goban, vyhlásený za hráča roka, 
Ján Majcher ako najlepší blokár, Michal 
Ščerba ako najlepší smečiar a Samuel Goč 

si pripísal ocenenie ako najlepší nahrávač. 
Práve dvojica Goč – Ščerba sa výraznou 
mierou podpísala aj pod triumf kadetov, 
vďaka čomu získali individuálne ocenenia 
aj v tejto kategórii a  spoluhráčom pomohli 
ovládnuť finálový turnaj v Košiciach a bez 
prehry obhájiť majstrovský titul. Medzi 
žiakmi triumfovali mladí slávisti tak v kate-
górii mladších ako aj starších žiakov. O ich 
dominancii svedčí fakt, že oba tímy pri ces-
te za svojím úspechom na finálovom tur-
naji nestratili ani set.

VK Slávia Svidník
volejbalvolejbal
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Po minuloročnom zisku titulu majstrov Slovenska stála pred prešov-
skými volejbalistami náročná úloha obhajcov. Tím pod vedením Ľu-

boslava Šalatu dokázal vyhrať nadstavbovú časť a do play-off vstupoval 
z najvyššej pozície. Cez Trenčín a Komárno sa bez prehry prebojoval až 
do finále, tam ale napokon nestačil v dramatickej sedemzápa-
sovej sérii na Nitru. Tej podľahli vysokoškoláci v rozhodujú-
com stretnutí na vlastnej palubovke 1:3 na sety, celkovo 
3:4 na zápasy a patrí im pozícia vicemajstra. Prešovča-
nia sa ale v sezóne predsa len z jednej trofeje tešili. 
Po tesnom finálovom víťazstve 3:2 na sety práve 
nad svojím neskorším premožiteľom v play-off 
z Nitry triumfovali po jedenástich rokoch v Slo-
venskom pohári a prelomili sériu dvoch finálo-
vých neúspechov. V aktuálnej sezóne im už pod 
vedením nového trénera Jaroslava Vlka, ktorý Pre-
šov priviedol k premiérovému double v roku 2005, 
patrí po základnej časti 2. pozícia práve za Nitrou.  

Na pozíciu tretieho najúspešnejšieho športového kolektívu PSK 
sa po dvojročnej odmlke vracajú džudisti z Vranova n/Topľou. 

Tí majú za sebou sezónu, v ktorej dosiahli na dva stanovené vrcholy. 
Stali sa majstrami Slovenska, keď sa im podarilo za sebou nechať 

najväčších rivalov z Banskej Bystrice. Triumf si ale v konku-
rencii džudistických tímov z Poľska, Čiech a Slovenska 

pripísali aj v 5. ročníku FPD Interligy. V mimoriadne 
dramatickom finálovom súboji play-off zvíťazili 

nad českým USK Praha 3:2.    

VK Mirad PU Prešov
volejbal

2. miesto
MŠK Vranov nad Topľou

džudo

3. miesto
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Päťčlenná výprava prešovského klubu na majstrovstvách sveta 
juniorov a kadetov v írskom Dubline sa medzi 1 704 štartujú-

cimi z 48 krajín celého sveta postarala o celkovo šesť me-
dailových umiestnení pre Slovensko. Z toho boli dve 
zlaté a štyri bronzové medaily. O tituly svetových 
šampiónov sa zaslúžili Marek Karlík a Viktória Kaži-
ková v disciplíne kick light. Obaja k tomu pridali 
aj bronzy v light contacte, pričom medailovú 
zbierku doplnili tretími miestami aj Lucia Fecko-
vá v kick lighte a Stela Levická v light contacte. 

Jedenásťnásobní majstri Slovenska, päťnásobní majstri Európy a víťazi Sve-
tového pohára za rok 2016. Taká je bilancia TŠK Grimmy, ktorého členovia 

získali v hodnotenom roku spolu až 193 medailí. Z toho tri priniesli 
z majstrovstiev sveta a Svetového pohára, desať z majstrovstiev 

Európy a 37 z majstrovstiev Slovenska. Najprenikavejšie vý-
sledky mládežníkov dosiahli Ema Tkáčová a Monika Kačmá-

rová, ktoré sa po zisku titulu majsteriek Slovenska stali aj 
vicemajsterkami sveta v street dance show duo junioriek. 

Nicolas Smrek si zase okrem domáceho majstrovského 
titulu pripísal aj titul majstra Európy v hip-hop sólo deti 
mini a rovnaké ocenenie vybojoval aj so svojou taneč-
nou partnerkou Karolínkou Krajčí v kategórii hip-hop 
duo deti mini. Deti od 7 do 11 rokov sa stali majstra-

mi SR v hip-hop formáciách a Viktória Tomková okrem 
viacerých titulov juniorskej  majsterky a vicemajsterky 

Slovenska získala aj titul majsterky Európy a striebro na 
Svetovom pohári v disco freestyle junioriek na Sardínii.  

Kickboxing Club Panter Prešov
kickbox

2. miesto
Tanečno-športový klub

Grimmy Prešov
tanečný šport

3. miesto

Cena predsedu PSK je zvyčajne udeľo-
vaná za mimoriadne úspechy alebo pri 

významných jubileách. V tomto roku ju ale 
po prvýkrát dostane športový klub za svoju 
nezištnú pomoc a podporu. Za projekt Juni-
orko na podporu detí zo sociálne slabšieho 
prostredia, vďaka ktorému napríklad začle-
nili do tréningového procesu deti z detské-
ho domova v Prešove, táto cena zaslúžene 
patrí Karate klubu Junior Prešov.  A to nielen 
preto, že z piatich takto „adoptovaných“ detí 
medzitým vychovali majstra i vicemajsterku 
Slovenska goju-ryu v karate detí, ale klub si 
ocenenie zaslúži aj za svoju celkovú úspešnú 
činnosť. Svedčí o tom fakt, že združuje vyše 
100 členov, ktorí v sezóne 2015/16 získali na 
rôznych súťažiach spolu až 198 medailí. Vy-
tvorili aj rekord v počte súťažiacich a získa-
ných medailí na jednej súťaži organizovanej 
Slovenským zväzom karate, kde 63 členov KK 
Junior získalo 47 medailí. Klub vychováva aj 
viacero reprezentantov Slovenska, v minu-
lom roku sa napríklad Lucia Langošová stala 
vicemajsterkou Európy.  

Karate klub Junior
Prešov

Zvláštne ocenenie

Ce
na

 p
re

ds

ed
u PSK Petra Chudíka

2016
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Dvojica mladých športovcov pochádzajúcich zo 
Sniny a z Popradu sa v septembri predstavila 

na svojej prvej paralympiáde v brazílskom Rio de 
Janeiro a hneď sa nezmazateľne zapísala do slo-
venskej paralympijskej histórie ziskom vôbec prvej 
medaily v bocii. Tá navyše mala v párovej súťaži BC4 
tú najjagavejšiu – zlatú podobu. V základnej skupi-
ne síce skončili Slováci za Veľkou Britániou na dru-
hom mieste, v semifinále si ale poradili s výberom 
Thajska hladko 6:1 a vo finále zdolali domácu Bra-
zíliu, obhajcu zlata z ostatných dvoch paralympiád. 
Zápas, v ktorom viedli po prvej štvrtine domáci 2:0, 
v ďalšom priebehu slovenská dvojica, s Róbertom 
Ďurkovičom v pozícii náhradníka, dokonale otočila 
a zvíťazila 4:2. Samuel Andrejčík neskôr k zlatej me-
daile pridal aj striebro v individuálnej súťaži. 

Samuel Andrejčík 
boccia

Zvláštne ocenenie

Ce
na

 p
re
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ihnutého športovca

2016

Michaela Balcová
boccia
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Študentka SŠG Elba a členka klubu AWK Prešov patrí medzi najväčšie 
slovenské talenty v nie celkom typickej disciplíne pre ženy – arm- 

wrestlingu. Potvrdila to svojím umiestnením na oboch vrcholných 
podujatiach sezóny. Najprv sa presadila na juniorskom 
európskom šampionáte v rumunskej Bukurešti, kde si 
v hmotnostnej kategórii do 60 kg vybojovala ľavačkou 
striebornú medailu. Rovnako úspešná bola už vo 
vyššej kategórii do 65 kg aj na majstrovstvách sveta 
v bulharskom Blagoevgrade, kde sa zišla konkuren-
cia 1 200 športovcov z 52 krajín. V ľavačke našla 
premožiteľku až vo finále a právom sa teda pýši 
titulom juniorskej vicemajsterky sveta i Európy. 
V pravačke pritom skončila na svetovom šampio-
náte tesne za medailovými stupienkami. Iba 18-roč-
ná armwrestlerka je tiež dvojnásobnou seniorskou 
i juniorskou majsterkou Slovenska.  

Stále ešte iba 15-ročný silák je nielen študentom Hotelovej akadé-
mie v odbore výživa a šport, ale aj držiteľom viacerých siláckych 
svetových rekordov. Ten v drepe má hodnotu 305 kg, v tlaku 270 

kg a v mŕtvom ťahu 230 kg, v trojboji celkovo 805 kg. V roku 
2016 sa stal nielen po štvrtýkrát majstrom Slovenska, ale 

obhájil aj titul majstra Českej republiky, Poľska a tiež 
Ukrajiny bez rozdielu hmotnosti a veku od 13 do 23 

rokov. Čerešničkami na torte sú jeho obhajoby ti-
tulov majstra sveta i Európy a stal sa najsilnejším 
dorastencom a juniorom bez rozdielu hmotnosti 
a veku pretekára od 13 do 23 rokov. Zvíťazil v silo-
vom trojboji, aj tlaku na lavičke. Na majstrovstvách 
sveta vytvoril päť svetových rekordov a svojimi 
výkonmi poráža aj viacero dospelých súperov.

Klaudia
Lišková

Súkromné športové 
gymnázium Elba

Prešov
AWK Prešov 

armwrestling

Ján Velgos
Hotelová akadémia 
Jána Andraščíka
Bardejov
KSTaK Matej Bardejov

silový trojboj
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Volejbalové družstvo v zložení Šimona 
Tomková, Sára Tomková, Timea Rusná-

ková, Ivona Široká, Alžbeta Vrábľová, Simona 
Tabišová, Zuzana Vašková a Denisa Beriková, 
dlhodobo trénuje pod vedením Maroša Štu-
ráka. Napriek každodenným tréningom patria 
dievčatá aj k najlepším žiačkam školy. Trikrát 
po sebe zvíťazili na medzinárodnom turnaji 

Gymnázium Stropkov
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2016

O pohár oslobodenia mesta Svidník a O pohár 
riaditeľky Spojenej školy vo Svidníku. Tradične 
bodujú aj na domácom turnaji O pohár Jána 
Opletala. Najväčší úspech sa im ale podarilo 
dosiahnuť pri ich šiestej účasti na majstrov-
stvách Slovenska vo volejbale žiačok stred-
ných škôl, kde dominovali v celkovom hodno-
tení a získali titul majsteriek Slovenska.
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Organizátori: 

Prešovský samosprávny kraj 

Odborný garant:


