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·
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Šport. Bez ohľadu na to, či mu fandí-
me aktívne, alebo len pasívne, každému 
neodmysliteľne patrí do života. Šport je 
fenomén, ktorý bez ohľadu na obdobie, 
vzdialenosti, vek, či iné bariéry, spája 
všetkých prívržencov. Je odrazom več-
nej túžby a nádeje človeka byť silný, 
rýchlejší, vytrvalejší a zručnejší. Šport 
ovplyvňuje morálno-vôľové vlastnos-
ti, odstraňuje národnostné, sociálne 

Vážení športoví
fanúšikovia
a priatelia!

Najúspešnejší športovec PSK za rok 2010  

a náboženské rozdiely ľudí, prispieva 
k zlepšovaniu medzinárodných vzťahov 
a zmierňovaniu napätia, je zdrojom zá-
bavy a kultúrnych zážitkov. 

Podiel športu pri rozvíjaní osobnosti 
nemožno podceniť a jeho význam celo-
svetovo neustále rastie. Športové zápo-
lenia sú článkom, ktorý ľudí vždy niečím 
nadchýna, vzrušuje, posilňuje vôľu i od-
vahu. Práve šport vytvára priateľstvá 
a  atmosféru, v ktorej je aj porazený ví-
ťazom, kde vládne krása harmonického 
pohybu ľudskosti. 

Prešovský samosprávny kraji si uve-
domuje význam a dosah športu, preto 
si vysoko vážime prácu trénerov, špor-
tových funkcionárov, stoviek či tisícok 
obetavých zanietencov športu. Oceňu-
jeme dosiahnuté výsledky športovcov, 
tešíme sa z dosiahnutých  výsledkov, 
otvárame brány našich športovísk v ško-
lách pre športové aktivity všetkých spo-
luobčanov. 

Rád by som pri tejto slávnostnej prí-
ležitosti poďakoval všetkým športov-
com za vzornú reprezentáciu školy, 
obce, mesta, regiónu, kraja a  Slovenskej 
republiky pri domácich, európskych 
i svetových športových podujatiach. Po-
ďakovanie patrí všetkým učiteľom, tré-
nerom, cvičiteľom, ktorí svoje poznatky, 
voľný čas i kus svojho srdca dávajú svo-
jim zverencom. Ďakujem všetkým, ktorí 
sa svojou aktívnou účasťou  podieľali a  
podieľajú na organizátorskej, poraden-
skej a koordinačnej činnosti športových 
aktivít.

MUDr. Peter Chudík 
predseda 

Prešovského samosprávneho kraja

Tridsaťsedemročný hádzanár vyras-
tal v ruskom SKIF Krasnodar, hrával 
za Rostov na Done, odkiaľ šiel za le-
gionárskym chlebíčkom do HC Ba-
ník OKD Karviná. V roku 2001 prijal 
české občianstvo. Okrem Prešova 
hrával za talianske tímy Conversano 
a Italgest Casarano, v Nemecku za MT 
Melsungen, Česko reprezentoval na 
dvoch európskych a jednom svetovom 
šampionáte. Keď ŠK Farmakol Tatran 
Prešov hral prvý ročník spoločnej čes-
ko-slovenskej Handball International 
League, prišiel do Prešova na obdobie 

od januára do júla 2003. Do Tatrana 
Prešov sa vrátil v júli 2007 a len pred 
pár dňami predĺžil kontrakt s ním 
o ďalší rok. Spojka svetových kvalít je 
tvorcom hry so skvelým citom pre pri-
hrávku. Je výraznou oporou majstrov-
ského Tatrana Prešov, s ktorým dosia-
hol aj minulý rok významné úspechy 
v slovenskej extralige, v Slovenskom 
pohári, v maďarskej Budapest Bank 
Lige a v prestížnej Lige majstrov. Na 
ihrisku je pravou rukou trénera Ras-
tislava Trtíka, uznávanou osobnosťou 
aj mimo neho. 
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Alexander
RADČENKO

(hádzaná)
Tatran Prešov 
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Najúspešnejší športovci PSK 2010 bez určenia poradia Najúspešnejší športovci PSK 2010 bez určenia poradia

Radoslav
ANTL
(hádzaná)
Tatran Prešov 

Uznávaná veličina z prešov-
skej Tatran handball arény. 
Skúsené ľavé krídlo, vychý-
rený kanonier, lámač stre-
leckých rekordov. Slovenský 
reprezentant, účastník dvoch 
MS a ME, vyhlásený za najlep-
šieho hráča slovenskej extra-
ligy za rok 2010.  

Aj v roku 2010 jazdila známa prešovská posádka, ktorá sa radí už k legendám 
motoristického športu na Slovensku, spolu aj individuálne. Igor Drotár so spo-
lujazdcom Vladom Bánocim a Škodou Fabia WRC na medzinárodných majstrov-
stvách Slovenska rely v skupine A, trieda WRC, skončili druhí, vyhrali Rally Prešov. 
Igor Drotár získal titul medzinárodného majstra Slovenska pretekov automobilov 
do vrchu v skupine A, trieda WRC, v tej sa stal aj majstrom Česka, v pretekoch ME 
skončil druhý.

Tradičný účastník ankety. Štar-
toval na Zimných olympijských 
hrách 2010 v kanadskom Van-
couveri. Úspešne reprezentoval 
Slovensko aj v konkurenciou nabi-
tých pretekoch Svetového pohára. 

Martin
BAJČIČÁK

(klasické lyžovanie)
Stredisko štátnej

športovej reprezentácie 
Ministerstva vnútra SR 

Štrbské Pleso

Igor
DROTÁR

Vladimír
BÁNOCI

(motorizmus)
Rallye Systém

Slovakia Prešov 

Svetoznámy horolezec. V apríli minulého roku sa blysol pozoruhodným zdolaním 
vrcholu himalájskej Annapurny (8 091 m), mimoriadne náročnou severnou stenou. 

Peter
HÁMOR
(horolezectvo)
Crocus Poprad 



Je majsterkou sveta žien v silovom troj-
boji v hmotnostnej kategórii do 75 kg 
výkonom 575 kg (drep 240, tlak 150, 
mŕtvy ťah 185), majsterka Európy žien 
v tlaku na lavičke do 75 kg výkonom 
132,3 kg. 

Majster sveta v tlaku na lavičke 
v hmotnostnej kategórii do 100 ki-
logramov výkonom 290 kg. Majster 
Európy v tlaku na lavičke do 90 kg, 
pričom výkonom 280 kg vytvoril 
nový európsky rekord. V absolút-
nom poradí bez rozdielu hmotností 
na ME tretí. 
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Michal
HLINKA
(kulturistika)
Športový klub
mesta Stará Ľubovňa

Marcel
MATEJ
(silový trojboj)
Klub silového trojboja 
a kulturistiky
Matej Bardejov

Na nominačných pretekoch v Trnave i na 
Tatranskom pohári v Poprade si počínal 
veľmi dobre. Výkonmi si vybojoval účasť na 
majstrovstvách sveta v Dubaji, na ktorých 
v kategórii do 85 kilogramov získal cennú 
striebornú medailu.    

Júlia
KOSTÚROVÁ

(silový trojboj)
Klub silového trojboja 

a kulturistiky
Matej Bardejov

Andrea
KRIŠANDOVÁ

(džudo)
Mestský športový klub 

Vranov nad Topľou

Na Letných olympijských hrách mládeže 
v Singapure získala v zmiešanom tíme 
džudistov Essen pre Slovensko historicky 
prvú zlatú medailu. Na Európskom mlá-
dežníckom festivale v Tampere skončila 
v džude do 52 kg tretia, v tejto kategórii 
vyhrala TOP European v Záhrebe.  
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Najúspešnejší športovci PSK 2010 bez určenia poradia Najúspešnejší kolektív dospelých PSK za rok 2010 

Najlepšia slovenská kulturistka sa sta-
la v minulom roku majsterkou sveta 
v súťaži žien. 

Mužstvo z prešovskej Tatran handball arény 
štartuje v slovenskej extralige, v maďarskej 
Budapest Bank lige – Pohári priateľstva. Na 
Slovensku je suverénom, obhájilo majstrovský 
titul, vyhralo Slovenský pohár, v premiérovom 
štarte v Budapest Bank Lige skončil slovenský 
šampión na skvelom treťom mieste - za špičko-
vým európskym celkom MKB Veszprém a dru-
hým Pick Szeged. Tatran Prešov po víťazstve 
na kvali�ikačnom turnaji v rakúskom Bregenzi 
postúpil do základnej skupinovej fázy Ligy maj-
strov a v skupine D súperí s takými hádzanár-
skymi velikánmi ako nemecký HSV Hamburg, 
francúzsky Montpellier HB, či MKB Veszprém. 
Tréner: Rastislav Trtík

Tatran Prešov
(hádzaná)

Jana
PURDJAKOVÁ
(kulturistika)
Klub kulturistiky
STAR Poprad



Dorastenci klubu na majstrov-
stvách Slovenska v zápasení vo 
voľnom štýle získali strieborné 
medaily. 
Tréneri: Erik Cap, Peter Handra
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Najúspešnejšie kolektívy dospelých PSK za rok 2010 Najúspešnejšie kolektívy mládeže PSK za rok 2010 

Prešovské basketbalistky príjemne prekvapili. 
V premiérovej sezóne 2008/2009 obsadili v slo-
venskej extralige šieste miesto, no v nasledujúcej 
sa už radovali zo strieborných medailí. Na medzi-
národnej scéne zaknihovali prenikavý úspech, 
boli �inalistkami Stredoeurópskej ligy. 
Tréner: Jozef Rešetár

VK
Chemes
Humenné
(volejbal)

Humenčania sa druhý raz po sebe stali majstrami Slovenska, prebojovali sa do �i-
nále Slovenského pohára. Vo Final GM Capital Challange Cupe sa prebojovali do 
osem�inále, kde ich po domácej výhre 3:2 a prehre vo Francúzsku 0:3 vyradil Stade 
d‘Poitiers. Napriek tomu je to historicky najväčší úspech volejbalistov Chemesu. 
Tréner: Richard Vlkolinský

BK Bemaco Prešovská univerzita 
Prešov
(basketbal)

VK Prešovská univerzita
Mirad Prešov
(volejbal) Kadeti prešovského volejbalového klubu získali na 

majstrovstvách republiky strieborné medaily. 
Tréner: Martin Cihoň

ZK Vihorlat
Snina
(zápasenie)



Mladší žiaci prešovského Tatrana na 
slovenskom hádzanárskom šampioná-
te obsadili tretie miesto. 
Tréner: Peter Krajč

Cenu Výkonnostný vzostup roka denník Kor-
zár udeľuje lotyškému reprezentantovi, ktorý 
od leta predminulého roku oblieka dres maj-
strovského Tatrana Prešov. Za ten čas 215 cm 
vysoký, 135 kg vážiaci hádzanár spravil po-
zoruhodný výkonnostný skok. Z hráča, ktoré-
mu mnohí v Tatrane dlhú životnosť nedávali, 
rastie hádzanár, o ktorého sa trhajú manažéri 
viacerých popredných európskych klubov. 
Konkrétnu ponuku predostrel dokonca už aj 
najlepší svetový klub súčasnosti, líder nemec-
kej bundesligy HSV Hamburg. Práve na jeho 
pôde v zápase Ligy majstrov podal Dajnis 
Kristopans zatiaľ svoj životný výkon, za ktorý 
si vyslúžil veľkú poctu. Zaradili ho do aktuál-
ne najlepšej sedmičky Ligy majstrov.
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Najúspešnejšie kolektívy mládeže PSK za rok 2010 Zvláštne ocenenia

Tatran Prešov
(hádzaná)

Jozef ŠTEC
(atlét, lyžiar, horolezec)

Aj v úctyhodnom veku 75 rokov stále holduje špor-
tovým aktivitám. Člen Klubu alpinistov prešovských 
C.A.P. Prešov, nositeľ Zlatého odznaku IAMES, sa od 
mladosti venoval ľahkej atletike, potom aj bežecké-
mu lyžovaniu a horolezectvu. Na Bielej stope štarto-
val 37 krát, vystúpil napríklad na Matterhorn, Elbrus, 
Triglav, doma, samozrejme, na Gerlach. V minulom 
roku vyhral Jarný beh Prešovom v kategórii nad 70 
rokov, štartoval na Šebešskej sedemnástke, Pivo-
varsko–šarišskej hradnej sedemtisícovke, zvládol aj 
Medzinárodný maratón mieru v Košiciach a ďalšie 
významné bežecké podujatia na Slovensku.  

Cena predsedu PSK
Petra Chudíka

Dajnis
KRISTOPANS

(hádzaná)

Cena denníka KORZÁR



Pretekár Centra voľného času – PWL 
Giraltovce, študent Spojenej školy Ľud-
mily Podjavorinskej v Prešove, je maj-
strom Slovenska i Európy v silovom 
trojboji GPC a WPC, v kategórii do 75 
kg, európskym rekordérom v drepe vý-
konom 257, 5 kg. 

Volejbalové družstvo školy na majstrovstvách Slovenska stredných škôl vybojovalo 
zlaté medaily.  
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Najúspešnejší študenti stredných škôl
v pôsobnosti PSK za rok 2010

Najúspešnejšia stredná škola
v pôsobnosti PSK za rok 2010 

Adam
VOROBEĽ
(karate)
Gymnázium
T. Vansovej
Stará Ľubovňa

Člen Karate klubu Stará Ľu-
bovňa, študent Gymnázia Te-
rézie Vansovej v Starej Ľubov-
ni, získal na majstrovstvách 
sveta v karate striebornú me-
dailu. 

Dávid BENDÍK
(silový trojboj)
Spojená škola
Ľ. Podjavorinskej Prešov

Stredná odborná škola
technická Humenné



Stanislav Kubánek  – riaditeľ Úradu PSK 
Mária Holíková – vedúca odboru financií PSK
Karol Lacko  – vedúci odboru školstva PSK 
Eva Arvayová  – vedúca odboru kultúry PSK
Jozef Gaľan  – vedúci organizačného
     odboru PSK
Gabriela Petrová  – organizačný odbor PSK
Peter Vaník  – organizačný odbor PSK
Veronika Fitzeková  – hovorkyňa PSK
Nicole Removčíková  – tlačové oddelenie
     kancelárie predsedu PSK 
Ján Leško  – denník Korzár
Vladimír Varga  – predseda KŠC Prešov
Ladislav Dvorščák  – výkonný tajomník KŠC Prešov 
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Najúspešnejšie základné školy 

Športové súťaže
o pohár Olympijského klubu
regiónu Prešov 

ZŠ Májové námestie, Prešov

ZŠ Komenského, Bardejov

ZŠ s materskou školou, Koškovce, okr. Humenné

ZŠ Nižná brána, Kežmarok

ZŠ Školská, Spišské Podhradie 

ZŠ s materskou školou Komenského, Poprad 

Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda, Snina  

ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa

ZŠ Komenského, Sabinov

ZŠ Mlynská, Stropkov

ZŠ Komenského, Svidník

ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou

Organizátor
Prešovský samosprávny kraj

Spolurganizátor
Divadlo Jonáša Záborského 

Organizačný výbor



MEDIALNY PARTNER 

ODBORNY GARANT 

CMYK: 0 - 100 - 80 - 10
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