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Vážení športoví fanúšikovia a priatelia!
Už po ôsmykrát vyhodnotí Prešovský samosprávny kraj najúspešnejších špor-

tovcov regiónu, ktorí reprezentujú seba, svoj klub, svoje mesto, svoj kraj a častokrát 
i Slovensko na mnohých medzinárodných súťažiach. 

Bez ohľadu na to, či športu fandíme aktívne, alebo len pasívne, každému neod-
mysliteľne patrí do života. Význam športu v posledných rokoch celosvetovo neustále 

rastie. Športové zápolenia ľudí nadchýnajú, vzrušujú, posilňujú, ale i motivujú anga-
žovať sa a dosiahnuť výsledky. Šport vytvára priateľstvá a  atmosféru, v ktorej je aj 
porazený víťazom.

 
Prešovský samosprávny kraji si vysoko váži prácu trénerov, športových funkcioná-

rov a všetkých obetavých zanietencov športu. Oceňujeme dosiahnuté výsledky špor-
tovcov, otvárame brány našich športovísk v školách pre športové aktivity všetkých 
spoluobčanov. Na slávnostnom vyhlásení najúspešnejších športovcov v Prešovskom 
kraji udelíme dnes spolu 23 cien v rôznych kategóriách. Je to len morálne poďakova-
nie tým, ktorí dosiahli v uplynulom roku najlepšie športové výsledky. V tento večer 
však myslíme na všetkých športovcov, ktorí sa športu aktívne venujú. Dnes si trofeje 
prevezmú len tí najlepší, ale morálne ocenenie a veľké ďakujeme patrí úplne každé-
mu športovcovi Prešovského kraja.

Rád by som pri tejto slávnostnej príležitosti poďakoval všetkým športovcom za 
vzornú reprezentáciu školy, obce, mesta, regiónu, kraja a   Slovenskej republiky pri 
domácich, európskych i svetových športových podujatiach. Poďakovanie patrí všet-
kým učiteľom, trénerom, cvičiteľom, ktorí svoje poznatky, voľný čas i  kus svojho 
srdca dávajú svojim zverencom. Ďakujem všetkým, ktorí sa svojou aktívnou účasťou  
podieľali a podieľajú na organizátorskej, poradenskej a koordinačnej činnosti špor-
tových aktivít.

MUDr. Peter Chudík 
predseda  

Prešovského samosprávneho kraja



4

najúspešnejší športovci psk

2010, 2009 - Alexander Radčenko
Tatran Prešov (hádzaná) 

2006, 2005 – Martin Bajčičák
ŠKP Štrbské Pleso (klasické lyžovanie) 

2008 – neurčený

2004 – Marek Tomčišák
Humenné (nohejbal) 

2007 – Andrej Hlinka
Stará Ľubovňa (kulturistika)

2002 – Eva Svjanteková
Bardejov (silový trojboj)  
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najúspešnejší športovec psk za rok

Radoslav Antl 
hádzaná

Tatran Prešov

Hráč úradujúceho slovenského šampióna Tatrana Prešov 
patrí už dlhé roky k  uznávaným hádzanárskym veličinám. 
Športovec na pohľadanie, srdciar, bojovník, vychýrený kano-
nier a lámač streleckých rekordov nielen vo svojom materskom 
klube, ale aj v národnom drese. Toľko z množstva superlatívov 
na jeho adresu. 

Skúsený ľavý krídelník začínal s kariérou vo VSŽ Košice, 
vyskúšal si legionársky chlebík v krajine vychádzajúceho sln-
ka v  japonskom tíme Araco Kyushu, či vo švajčiarskom klu-
be  Grasshopper Club Zürich. Hádzanár s  prezývkou „Hlava“ 
bol vyhlásený za najlepšieho hráča slovenskej extraligy za rok 
2010. Národný dres Slovenska si obliekal na dvoch MS a ME. 
V  minulej sezóne nastrieľal v  skupinovej fáze Ligy majstrov 
úctyhodných 58 gólov. Na MS 2011 vo Švédsku bol druhým 
najlepším slovenským strelcom s  24 gólmi. Radoslav Antl, 
vždy pozitívne naladený chlapík, patrí v hádzanej na Sloven-
sku k uznávaným pojmom a je vzorom pre mnohých mladých 
hádzanárov. Mimochodom, jeho vzorom je Lars Christiansen. 
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najúspešnejší športovci psk za rok                       bez určenia poradia

Silový trojbojár z  Giraltoviec, ktorý sa v minulom roku tešil 
z titulu majstra Slovenska. Za hranicami našej krajiny dosiahol vy-
nikajúce úspechy v Spojených štátoch amerických – v Atlante. Na 
MS sa tam tešil z prvého miesta WUAP v silovom trojboji – mas-
ters, rovnako sa tešil z titulu majstra sveta WUAP v silovom trojboji 
a spoza veľkej mláky si priniesol tiež bronz WUAP v tlaku na lavičke.    

Mimoriadne úspešná slovenská reprezentantka v ta-
ekwonde, ktorá v  októbri minulého roka na ME v  Bra-
tislave potvrdila, že patrí k  absolútnej svetovej špičke. 
V  našom  hlavnom meste na európskom šampionáte 
získala druhé miesto v súborných cvičeniach do 1. danu, 
tretie miesto v  prerážacích technikách, tretie miesto 
v  tímových špeciálnych technikách a tretie miesto v  tí-
movom súbornom cvičení. Na Majstrovstvách Slovenska 
v Prešove nedala súperkám šancu a vyhrala vo všetkých 
kategóriách. 

Veronika Balážová
taekwondo

ŠK TKD GE-BAEK Prešov

Michal Berežňak
silový trojboj

CVČ-PWL Giraltovce
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najúspešnejší športovci psk za rok                       bez určenia poradia

Vo veku sedemnástich rokov patrí tento tanečný pár na Slovensku k ab-
solútnej špičke. Vo svojej zbierke majú už dvanásť titulov majstrov Sloven-
ska, čím sa zaradili historicky na druhé miesto medzi všetkými slovenskými 
reprezentantmi od vzniku Slovenskej republiky. Mladý tanečný pár sa pýši 
titulom majstrov Slovenska v štandardných tancoch, rovnako sú šampiónmi 
Slovenska v  desiatich tancoch a  tiež sú aj vicemajstrami v  latinsko-americ-
kých tancoch. Krásny úspech dosiahli aj na medzinárodnom poli, keď na MS 
v  latinsko-amerických tancoch obsadili 17. priečku, čo je najlepší výsledok 
slovenských reprezentantov na MS od roku 1998.

Svetoznámy horolezec a  alpinista, ktorý v  máji minulého roka vystúpil 
na piatu najvyššiu horu sveta – Makalu (8463 m n. m.). Táto hora sa teda 
stala ďalším prírastkom do zbierky slovenského rekordéra v počte zdolaných 
osemtisícoviek. Hámor má okrem kompletnej Koruny Zeme (najvyššie štíty 
všetkých svetadielov) na osemtisícovom konte Mt. Everest (jediný s použitím 
umelého kyslíka), Annapurnu (ako jediný horolezec na svete dvakrát), Čo Oju, 
Broad Peak, Nanga Parbat, Gašerbrum I a Gašerbrum II. Na konte mu z ázij-
ských velikánov chýba ešte šesť kúskov – K2, Kančendžonga, Lhoce, Dhaulá-
girí, Manaslu a Šiša Pangma.

Dušan Gruľa – Alexandra Ksiažeková
spoločenský tanec

tanečné centrum
Fortuna Poprad

Peter Hámor
horolezectvo
Poprad
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najúspešnejší športovci psk za rok                       bez určenia poradia

Eva Jurková
stolný tenis

OŠK Miňovce

Volejbalista vicemajstrovského Chemesu Milan Javorčík 
patril v minulej sezóne k pilierom tímu trénera Richarda Vlko-
linského. Odchovanec revúckeho volejbalu počnúc ročníkom 
2008/2009 prišiel pod Vihorlat. Uplynulý ročník mu vyšiel nad 
mieru, mal vynikajúcu formu a bol ťahúňom tímu. Nešťastný 
výron v členku ho do bojov o slovenský titul proti VKP Brati-
slava nepustil. 

Obrovský talent slovenského stolného tenisu, ktorý je aj vo výbere progra-
mu Európskej stolnotenisovej federácie pre najtalentovanejších hráčov Euró-
py. Medzi kadetkami na Slovensku jej patrí post jednotky. Napriek tomu, že 
počuje iba na 20 %, súťaží v stolnom tenise s úplne zdravými hráčkami. Na MS 
juniorov družstiev v Bratislave skončila v minulom roku na 16. mieste. Nestra-
tila sa ani medzi dospelými na MS v Rotterdame, kde obsadila druhú priečku 
v základnej skupine. Na svetovom šampionáte bola aj najmladšou účastníč-
kou. Pod vedením trénera Andreja Dzelinského reprezentuje obec Miňovce 
v slovenskej extralige a tiež v európskej Superlige. 

Milan Javorčík 
volejbal
ŠK Chemes Humenné
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najúspešnejší športovci psk za rok                       bez určenia poradia

Bežec na lyžiach, člen Strediska štátnej športovej reprezentácie Minister-
stva vnútra SR, rodák z Gerlachova a študent Fakulty športu Prešovskej univer-
zity Peter Mlynár si vybojoval vo februári minulého roka na Svetovej zimnej 
univerziáde v tureckom Erzurume zlatú medailu. Cenný úspech dosiahol spolu 
s  Alenou Procházkovou v miešanom tímovom šprinte na 6x 1,3 km. Pekné 
12. miesto obsadil na MS v klasických lyžiarskych disciplínach v nórskom Osle 
v tímovom šprinte voľným spôsobom na 6x 1,5 km spolu s Ivanom Bátorym. 
Peter Mlynár sa taktiež stal v predošlej sezóne víťazom SLAVIC CUPU (preteky 
FIS pre ČR, SR, POL, HUN). Posledný deň roka 2011 priniesol nášmu bežcovi na 
lyžiach jeden z najväčších úspechov v kariére. Po prvý raz totiž skončil v elit-
nej tridsiatke Svetového pohára. V Silvestrovskom šprinte klasickou technikou 

v  rámci 3. etapy Tour de Ski v  nemeckom 
Oberstdorfe obsadil 18. miesto, čím získal 
pre seba historických 13 bodov do bojov 
o krištáľový glóbus. Peter Mlynár sa tak stal 
v  ére samostatnosti SR len piatym Slová-
kom, ktorý dokázal bodovať vo Svetovom 
pohári. 

Vynikajúca slovenská silová trojbojárka. Svoje obrovské kvality potvrdila 
na ME v maďarskom Egeri, kde získala zlatú medailu v tlaku na lavičke výko-
nom 155 kg v hmotnostnej kategórii do 75 kg. Titul šampiónky získala aj na 
MS v Írsku v silovom trojboji výkonom 612,5 kg (drep 265, tlak 157,5; mŕtvy 
ťah 190). Týmto výkonom získala titul absolútnej majsterky sveta žien bez 
rozdielu hmotnosti. 

Peter Mlynár
bežecké lyžovanie
ŠKP Štrbské Pleso

Júlia Kosturová
silový trojboj
Klub silového trojboja a kulturistiky Matej Bardejov
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najúspešnejší športovci psk za rok                       bez určenia poradia

Kreatívna spojka s obrovským citom pre prihrávku vyrastala v  rus-
kom SKIF Krasnodar, hrávala za Rostov na Done, odkiaľ išla za legionár-
skym chlebíčkom do HC Baník OKD Karviná. V roku 2001 prijal Radčenko 
české občianstvo. Okrem Prešova hrával za talianske tímy Conversano 
a Italgest Casarano, v Nemecku za MT Melsungen. Českú republiku re-
prezentoval na dvoch európskych a  jednom svetom šampionáte. Úra-
dujúcemu a  sedemnásobnému šampiónovi Tatranu Prešov je verný už 
niekoľko rokov, počas ktorých neustále dokazuje svoju genialitu. Spojka 
svetových kvalít je tvorcom hry prešovského Tatrana, s ktorým sa aj v mi-
nulom roku tešil z úspechov v slovenskej extralige, v Slovenskom pohári, 
v maďarskej Budapest Bank Lige, či prestížnej Lige majstrov. 

Alexander Radčenko
hádzaná

Tatran Prešov
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najúspešnejší kolektív dospelých psk za rok

Hádzanári Tatrana Prešov patria na Slovensku k ab-
solútnej hádzanárskej špičke. Neustále dobré meno si 
robia aj na mape hádzanárskej Európy, kde mužstvo 
z východného Slovenska patrí k viac ako známym poj-
mom. V  predošlej sezóne pod vedením trénera Rasti-
slava Trtíka štartovali v  slovenskej extralige a  pohári, 
v  maďarskej Budapest Bank Lige – Pohári priateľstva 
a  boli tiež účastníkmi základnej skupinovej fázy naj-
prestížnejšej hádzanárskej súťaže v  Európe – Ligy 
majstrov. V  slovenskej extralige obhájili titul – piaty 
v poradí a v ére samostatnosti SR už siedmy, keď vo fi-
nálovom meraní síl a východniarskom derby predčili 1. 
MHK Košice. Rovnako vyhrali aj Slovenský pohár. V ma-
ďarskej Budapest Bank Lige obsadili vynikajúce tretie 
miesto za špičkovými európskymi tímami MKB Vesz-
prém a  druhým Pick Szeged. Vďaka ich účinkovaniu 
v základnej skupinovej fáze Ligy majstrov mal možnosť 
vidieť prešovský fanúšik hádzanárske top tímy sveta – 
nemecký HSV Hamburg či francúzsky Montpellier. 

1. miesto
Tatran Prešov 

hádzaná
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najúspešnejšie kolektívy dospelých psk za rok 

3. miesto 
OŠK Miňovce

stolný tenis 

Zverenci trénera Richarda Vlkolinského pôsobili v uplynulej sezóne na štyroch 
frontoch – na medzinárodnej pôde v Stredoeurópskej lige (MEVZA) a GMI Capi-
tal Challenge Cupe a na domácej pôde v Slovenskom pohári a extralige. V MEVZE 
mali až do posledných kôl reálnu šancu prebojovať sa historicky po prvý raz do 
Final four, avšak dve nešťastné domáce prehry s  Anhovom a  Kaštelou posunuli 
medzi štvoricu najlepších práve Chorvátov. Chemesáci sa v minulej sezóne tešili 
zo zisku Slovenského pohára, v ktorom porazili tradičného rivala VKP Bratislava. 
Tento úspech ponúkol možnosť hrať finále Česko-slovenského pohára, kde však už 
nenašli sily na účastníka Ligy majstrov, Jihostroj České Budějovice. Humenčania 
sa prebojovali aj do finále slovenskej extraligy, kde v opakovanom meraní síl proti 
VKP Bratislava ťahali už za kratší koniec. Aj napriek tomu ŠK Chemes Humenné aj 
v šiestej sezóne po sebe získal extraligový kov. 

2. miesto 
ŠK Chemes Humenné 

volejbal

OŠK Miňovce je stolnotenisovým klubom z najmenšej obce v histórii naj-
vyšších súťaží v slovenskom a v európskom stolnom tenise. Reprezentantky 
tejto malej obce (s 360 obyvateľmi) z okresu Stropkov už niekoľko sezón po-
dávajú stabilné špičkové výkony v najvyššej ženskej stolnotenisovej súťaži – 
v slovenskej extralige. Rovnako už druhú sezónu pod vedením trénera Andreja 
Dzelinského bojujú hráčky klubu (Eva Jurková, Martina Adameková, Ľudmila 
Jurková a Michaela Galová) aj v najvyššej európskej ženskej stolnotenisovej 
súťaži – v európskej Superlige. V minulej sezóne obsadili v slovenskej extrali-
ge druhé miesto, v aktuálnej sezóne sú priebežne takisto na rovnakej pozícii. 
Taktiež sú účastníčkami skupinovej fázy európskej Superligy.    
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najúspešnejšie kolektívy mládeže psk za rok

Kde inde sa môžu pýšiť takými úspechmi, ako v hádzanárskej rodine Tatra-
na Prešov. V uplynulej sezóne svoju obrovskú dominanciu dokázali zužitkovať 
skoro všetky vekové kategórie. Po senioroch, ktorí získali piaty v poradí a cel-
kovo už siedmy titul majstra Slovenska, sa rovnako zo zlatých medailí tešili 
aj starší dorastenci Tatrana Prešov, ktorí si pod vedením Stanislava Kolpaka 
poradili vo finálovom súboji s rovesníkmi z Považskej Bystrice.

O tom, že práca s mládežou sa vypláca, sa presvedčili v radoch futbalového 
klubu 1. FC Tatran Prešov, a to konkrétne v kategórii U19 (starší dorastenci). 
Budúce nádeje prešovského futbalu získali v minulej sezóne majstrovský ti-
tul, ktorý sa naposledy podarilo získať predchádzajúcej generácii pred dlhými 
dvanástimi rokmi, konkrétne v  sezóne 1998/1999. Zverenci trénera Mareka 
Fabuľu navyše majstrovský titul okorenili aj ziskom Česko-slovenského pohá-
ra. Prestížny pohár sa im podarilo vybojovať až po penaltovom rozstrele, a to 
proti českému majstrovi kategórie U19 z Hradce Králové.   

1. miesto
Dorastenci 1. FC Tatran Prešov

futbal

2. miesto
Starší dorastenci Tatrana Prešov

hádzaná
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najúspešnejšie kolektívy mládeže psk za rok

To, že centrum Šariša je hádzanárskou baštou, je každému známe. Popri 
skvelej mužskej hádzanej Tatrana Prešov sa ŠŠK SLŠ v Prešove snaží o znovu-
zrodenie dievčenskej a ženskej hádzanej, ktorá má v Prešove bohatú a slávnu 
históriu. Dievčence z tohto klubu sú vicemajsterkami v sezóne 2009 a 2010, 
ale v minulom roku sa dostali na vrchol v podobe zisku titulu majsteriek star-
ších žiačok Slovenskej republiky. Zároveň získali ocenenie Mladý športový 
talent SR 2011. Päť mladých hádzanárok (predkadetiek) je dokonca v repre-
zentačnom výbere Slovenska. 

3. miesto
Mladší dorastenci Tatrana Prešov 
hádzaná

O famóznu sezónu v  hádzanárskej rodine  Tatrana 
Prešov a o tzv. treble sa postarali aj mladší dorastenci. 
Tí si pod trénerskou taktovkou Mareka Gernáta poradili 
v boji o zlaté medaily a majstrovský titul s vrstovníkmi 
z Košíc. 

3. miesto
Školský športový klub

pri Strednej lesníckej škole v Prešove
hádzaná – dievčatá
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zvláštne ocenenia 

Víťaz internetového hlasovania

Od svojich desiatich rokov sa venuje netradičnému, ale o to kraj-
šiemu športu – psím záprahom, v  ktorom sa spája vytrvalosť, sila 
a  nezameniteľný vzťah medzi psíkmi a mašérom. Európsky šampión 
medzi juniormi z minulého roku skončil na MS F.I.S.T.C 2011 na vyni-
kajúcom 3. miesto v kategórii D1 (2 psy). 

Cena
predsedu PSK
Petra Chudíka

Miroslav Pažúr ml. 
mašér

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné

Po prvýkrát v tomto ročníku zrealizoval Prešovský kraj aj vlastné interne-
tové hlasovanie o najúspešnejšieho športovca. Do ankety, ktorá bola spustená 
od 20. decembra 2011 do 5. januára 2012, prišlo spolu 8 741 hlasov. Najviac 
- 2 068 hlasov, získal Dominik Glod z Prešova, ktorý sa stal internetovým víťa-
zom tohtoročnej ankety.  

Študent SOŠ dopravnej v Prešove kraj reprezentuje v armwrestlingu. Je 
viacnásobným víťazom medzinárodných súťaží, sedemnásobný majster Slo-
venska, obsadil 3. miesto na ME 2010 a pýši sa dvoma bronzovými medailami 
z MS v Las Vegas v roku 2010. Na minuloročných MS v Alma-Ate získal strie-
bornú medailu v kategórii do 65 kg pravou rukou a ľavou rukou získal bronz.

Dominik Glod
armwrestling

AWK Prešov 
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Svoje prvé krôčiky urobila v telocvični ako šesťročná a to v prípravke,  kde 
od začiatku vynikala svojím nesporným talentom, pohybovým rozsahom a 
flexibilitou. Na začiatku svojej kariéry   sa venovala modernej gymnastike a 
neskôr prešla na gymnastický fitnes, ktorému sa venuje doteraz a dosahuje 
v ňom neprehliadnuteľné výsledky. V detských kategóriách bola niekoľkoná-
sobnou majsterkou Slovenska. V rokoch 2010 a 2011 sa zúčastnila Európskeho 
pohára v španielskej Malage, kde získala bronzovú medailu. Na ME junioriek 
2011 obsadila 2. miesto. Rada obľubuje aj iné športy – lyžovanie, plávanie, 
kolieskové korčuľovanie a tanec. 

najúspešnejší študenti stredných škôl v pôsobnosti psk za rok

Študent Strednej odbornej školy dopravnej v Prešove 
patrí k obrovským talentom v pretláčaní rukou v tzv. 
armwrestlingu. To, čo dokázal tento juniorský repre-
zentant Slovenska v mladom veku, je obdivuhodné 
– je viacnásobným víťazom medzinárodných súťaží, 
sedemnásobný majster Slovenska, obsadil 3. miesto 
na ME 2010 a pýši sa dvoma bronzovými medailami 
z  MS v  Las Vegas v  roku 2010. Navyše  na minulo-
ročných MS v  kazašskej Alma-Ate získal striebornú 
medailu v  kategórii do 65 kg pravou rukou a  ľavou 
rukou získal bronz.

Daniela Vaňová
moderná gymnastika
-gymnastický fitnes
Spojená škola
Tarasa Ševčenka
s vyučovacím jazykom
ukrajinským, Prešov

Dominik Glod
armwrestling

Stredná odborná škola dopravná 
Prešov
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najúspešnejšie stredné školy za rok

Súkromné športové
gymnázium ELBA Prešov

malý futbal  

Študenti tohto športového gymnázia dosiahli mimoriadny úspech, keď sa 
stali majstrami Slovenska základných škôl a osemročných gymnázií v malom 
futbale. Tím vedený trénerom Ľubošom Zlatohlavým v zložení Štefan Beličák, 
Michal Tramita, Miroslav Petko, Erik Kapráľ, Richard Purdeš, Jakub Ďuríček, 
Richard Kúdela, Boris Vysoký, Matej Holomáň a  Filip Šeminský nenašiel vo 
finálových súbojoch premožiteľa, a tak sa chlapci zaslúžene stali šampiónmi 
Slovenska.   

Študenti Spojenej školy na Ul. Ľ. Podjavorinskej v Prešove dosiahli v roku 
2011 vynikajúce výsledky v oblasti športu. Na ME a MS v silovom trojboji ob-
sadila študentka Petričková 1. miesto. Na Majstrovstvách Slovenskej republiky 
stredných škôl v bedmintone získali študenti Kubíková a Balucha vo svojich 
kategóriách 1. miesta. Rovnako sa študenti tejto školy stali majstrami SR 
stredných škôl v  halovom veslovaní – družstvo dievčat v zložení Kozmová, 
Leutterová a Vraňuchová. Na majstrovstvách SR v spoločenských tancoch ob-
sadili študenti  Fecková a Eštočin 3. priečku. Okrem dosiahnutých výsledkov 
sa škola aktívne zúčastňuje súťaží pre študentov stredných škôl, kde dosahuje 
popredné priečky.

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej
Prešov
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Prešovský samosprávny kraj 

organizačný výbor

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 – kancelária riaditeľa Úradu PSK
Veronika Fitzeková – hovorkyňa PSK
Nicole Removčíková – webadministrátorka PSK 
Miroslav Vlček – redaktor denníka Korzár 
Vladimír Varga – predseda KŠC Prešov     
Ladislav Dvorščák – výkonný tajomník KŠC Prešov
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