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teším sa, že po roku znovu spá-
jame športovú elitu Prešovského 
samosprávneho kraja a  oceňu-
jeme tých, ktorí sa či už na národ-
ných, ale aj medzinárodných špor-
toviskách zaslúžili o mimoriadne 
úspechy, a tým aj o tú najlepšiu 
reprezentáciu nášho kraja a Slo-
venska.

Podujatie Športovec Prešovského 
samosprávneho kraja vstupuje už 
do svojho 19. ročníka. Za tie roky 
priniesol ocenenie pre mnohé 
zvučné športové mená jednotliv-
cov a kolektívov. Aj v tento rok sa 
medzi jeho laureátov zaradili ďalší 
ostrieľaní reprezentanti, ale tak-
tiež talentovaná mládež, v ktorej 
vidíme veľkú športovú budúc-
nosť. Výsledky, ktoré zazname-
nali na domácich i zahraničných 
športových dejiskách, sú pre nás 
veľkým povzbudením a  potvr-
dzujú, že nám tu rastie ďalšia sil-
ná športová generácia pripravená 

prinášať veľké úspechy. Vážime 
si každý jeden z nich a ďakujeme 
zaň. Zaslúžia si našu pozornosť 
a my ich nenechávame nepovšim-
nuté.

Aktuálny ročník tradičného 
krajského športového poduja-
tia sa môže hrdiť nielen ďalšími 
významnými športovými výsled-
kami a ocenenými, ktorí sa o ne 
postarali, ale tiež otvorením Špor-
tovej siene slávy Prešovského 
samosprávneho kraja. Uvádzame 
do nej prvých laureátov, ku ktorým 
rok čo rok pribudnú ďalší. Tí naj-
lepší z najlepších – obdivuhodné 
príklady veľkého talentu, odrieka-
nia, sebazaprenia a tvrdej práce.

Všetkým tohtoročným laureátom 
ocenenia Športovec PSK, ako aj 
laureátom našej športovej siene 
slávy, srdečne blahoželám.

Máte moju úctu a sympatie.

Ctení športoví priatelia,

Milan MAJERSKÝ
predseda

Prešovského samosprávneho kraja
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Sezóna 2022 bola pre najúspešnej-
šieho športovca PSK za rok 2021 ob-
hajovacou. Rodák z  osetskej obce 
Karman-Sindzikau, ktorý Slovensko 
úspešnej reprezentuje od roku 2018, 
dokázal v minulej sezóne zopakovať 
svoje úspechy z  olympijského roku. 
Najskôr obhájil titul majstra Euró-
py v  kategórii do 74 kg z  poľskej 
Varšavy, keď v minulom roku trium-
foval v maďarskej Budapešti. Na Maj-
strovstvách sveta v Belehrade získal 
26-ročný zápasník znova titul vice-
majstra sveta, keď po druhýkrát bol 
nad jeho sily iba Američan Kyle Dake, 
s  ktorým prehral tesne 1:3 na body. 
Okrem týchto úspešných obhajob 
sa v minulom roku stal víťazom ren-
kingových turnajov v Astane a Ríme. 
Svojimi úspechmi sa zaradil me-
dzi najlepších zápasníkov sveta a vo 
svojej kategórii je svetovou jednot-
kou. Aj vďaka tomu bol nominovaný 
na prestížnom Svetovom pohári do 
tímu sveta, kde vyhral všetky tri svo-
je súboje. V  ankete Športovec roka 

na Slovensku sa ako najúspešnejší 
reprezentant Prešovského kraja dostal 
do TOP 10, keď si o štyri pozície vylep-
šil svoje predchádzajúce 14. miesto. 
Salkazanov sa popri lyžiarovi Martinovi 
Bajčičákovi (2005, 2006), hádzanároch 
Alexandrovi Radčenkovi (2009, 2010) 
a Dajnisovi Krištopansovi (2012, 2013) 
stal štvrtým športovcom kraja, ktorý 
obhájil svoje víťazstvo v ankete a stal 
sa jej dvojnásobným víťazom. 

ZK Vihorlat Snina
TAJMURAZ SALKAZANOV 

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC PSK ZA ROK 2022

ZÁPASENIE
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Najväčšia z legiend prešovského fut-
balu, ofi ciálne vyhlásená za najlepšie-
ho a najpopulárnejšieho prešovského 
športovca 20. storočia. Ladislav Pav-
lovič, prezývaný „Ruský cár“, pochádzal 
z  12 detí. Spolu s  bratom Rudolfom 
sa stali legendami najstaršieho fut-
balového klubu na Slovensku Tatrana 
Prešov. Počas svojej 22-ročnej fut-
balovej kariéry bol symbolom ver-
nosti k materskému klubu. S výnim-
kou vojenskej služby odohral za 
prešovský klub každú zo 17-tich pr-
voligových sezón. Futbalový džen-
tlmen pritom nebol počas svojej 
kariéry ani raz vylúčený. Bol zato 
obávaným kanonierom a  v  rokoch 
1961 a 1964 bol kráľom ligových strel-
cov. Spolu v 347 zápasoch nastrieľal 
164 ligových gólov (rovných 150 za 
Tatran) a pri založení Klubu ligových 
kanonierov dostal ako vôbec prvý 
Slovák odznak číslo 4. Dvakrát skóro-
val aj pri svojich 14-tich vystúpeniach 
v  drese Československa. Jeho dru-
hý gól z Marseille 1960  je pamätný, 

pretože národný tím vďaka nemu 
vyhral nad domácim Francúzskom 
a skončil na 3. mieste v Pohári náro-
dov, predchodcovi majstrovstiev Eu-
rópy. Po športovej kariére zanechal ne-
zmazateľnú stopu aj ako mládežnícky 
tréner a bol tiež zakladateľom žen-
ského futbalu v  Prešove. Ladislav 
Pavlovič zomrel 28. januára 2013 vo 
veku 86 rokov a jeho pamiatku si na 
10. výročie jeho úmrtia pripomíname 
uvedením do novovytvorenej Špor-
tovej siene slávy PSK. 

Do Športovej siene slávy PSK uvedený za významné
svetové, európske a národné úspechy.

LADISLAV PAVLOVIC, in memoriamˇ

ˇ

FUTBAL

ŠPORTOVÁ SIEN SLÁVY PSK
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Svoju 26 rokov trvajúcu kariéru odštar-
toval v roku 1977 v rodnom Prešove, 
kde nastúpil prvý raz za senio-
rov. O dva roky neskôr ako 19-ročný 
prestúpil do ligových Košíc, kde 
zotrval až do roku 1988, keď mu bolo 
umožnené odísť do NHL. V kluboch 
New York Rangers a  Los Angeles 
Kings strávil jednu sezónu a  zahral 
si aj po boku legendárneho Wayna 
Gretzkeho. V  37 zápasoch pritom 
získal 25 kanadských bodov. Vrátil sa 
do Košíc, po páde režimu si vyskúšal 
súťaže vo Švajčiarsku, Rakúsku, Ta-
liansku či Fínsku a obliekal aj dresy 
Trebišova či Spišskej Novej Vsi. Na 
záver sa vrátil do rodného Prešova, kde 
v roku 2003 ukončil vo veku 43 rokov 
svoju kariéru. V najvyšších súťažiach 
odohral spolu 739 zápasov a  získal 
v nich 788 kanadských bodov. Repre-
zentačný dres obliekol v 211 zápasoch, 
v  ktorých strelil 66 gólov. Štartoval 
na šiestich majstrovstvách sveta. Zo 
šampionátu v roku 1985 v Prahe má 
zlato, dvakrát (1982, 1983) si vybojoval 

striebro a dvakrát (1987, 1992) bronz. 
Trikrát štartoval na zimných olym-
pijských hrách, z  ktorých má jedno 
striebro (1984) a  jeden bronz (1992). 
Na svojom konte má päť majstrov-
ských titulov, z  toho štyri federálne 
a jeden slovenský. V sezóne 1981/82 bol 
s 35 gólmi najlepším strelcom súťaže 
a v roku 1984 sa stal držiteľom Zlatej 
hokejky. Od roku 2005 je členom Siene 
slávy slovenského hokeja.

LADOVÝ HOKEJ´

IGOR LIBA

ŠPORTOVÁ SIEN SLÁVY PSKˇ

Do Športovej siene slávy PSK uvedený za významné
svetové, európske a národné úspechy.
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Rodáci zo Spišskej Starej Vsi v okrese 
Kežmarok spojili svoj športový ži-
vot s vodným slalomom v roku 1991. 
Počas svojej bohatej a úspešnej ka-
riéry získali slovenskí deblkanoisti 
spoločne množstvo úspechov. Trikrát 
vyhrali celkové hodnotenie Svetového 
pohára. Na majstrovstvách sveta vy-
bojovali deväť cenných kovov, z nich 
dva zlaté v  Seu d´Urgell 2009 v  in-
dividuálnej disciplíne aj hliadke. Pri-
dali k nim aj štyri striebra a tri bronzy. 
Na majstrovstvách Európy získali 13 
medailí, z  nich až sedem zlatých. 
Najväčší úspech kariéry sa ale spája 
s ich premiérou pod piatimi kruhmi 
na Olympijských hrách v  roku 2016 
v brazílskom Rio de Janeiro, kde 11. au-
gusta ovládli celú súťaž a stali sa olym-
pijskými víťazmi. Pre Slovensko vybo-
jovali piatu zlatú olympijskú medailu 
v dnes už neexistujúcej disciplíne C2. 
Za svoje výkony v olympijskom roku 
sa stali aj celkovými víťazmi ankety 
najúspešnejší športovci Prešovského 
samosprávneho kraja za rok 2016. 
V kategórii Šport za svoj úspech získali 
Krištáľové krídlo. Po zaradení do Siene 

slávy olympionikov Slovenska sa teraz 
ocitli aj medzi vôbec prvými laureátmi 
Športovej siene slávy PSK.  

VODNÝ SLALOM

LADISLAV A PETER ŠKANTÁROVCI

ŠPORTOVÁ SIEN SLÁVY PSKˇ

Do Športovej siene slávy PSK uvedení za významné
svetové, európske a národné úspechy.
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Rodák zo Starej Ľubovne je napriek 
stále aktívnej kariére už teraz his-
toricky najlepším slovenským futsa-
listom, ktorý sa dokázal presadiť 
aj medzi najlepšími hráčmi sveta. 
Tridsaťročný hráč svoju kariéru pos-
tupne rozvíjal v kluboch RCS Košice, 
Slov-Matic Bratislava, ETO Györ, FS 
Cartagena či Sparta Praha, kde sa 
v priebehu dvoch sezón stal dvakrát 
najužitočnejším hráčom súťaže. 
Z metropoly Čiech zamieril späť do 
najlepšej futsalovej ligy sveta – špa-
nielskej Primera Dvision. Hneď v úvod-
nom ročníku v novom tíme Santa 
Coloma sa v stal najlepším strelcom 
súťaže, keď v 32 zápasoch zaznamenal 
29 gólov. Stal sa aj najlepším krídel-
níkom ligy. Životným v  kariére ši-
kovného futsalistu sa ale stal rok 2022. 
Okrem prestupu do stavu manžel-
ského stihol prestúpiť aj do klubu 
päťnásobného víťaza futsalovej Ligy 
majstrov - španielskeho Interu Mo-
vistar, kde takisto potvrdzuje svo-
je ostrostrelecké kvality. V  závere 

minulého roka prekonal hranicu 
100 zápasov v top lige sveta, pričom 
v  nich zaznamenal úctyhodných 71 
gólov. Ako kapitán slovenskej repre-
zentácie navyše vlani priviedol národ-
ný tím premiérovo na Majstrovstvá Eu-
rópy v Holandsku, na ktorých prispel 
k historickému postupu do štvrťfi nále 
turnaja. Svojimi výkonmi sa už po 
siedmykrát stal najlepším futsalistom 
Slovenska.

Stará Lubovna´ ˇ

FUTSAL

TOMÁŠ DRAHOVSKÝ

CENA PREDSEDU PSK ZA ROK 2022
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17. Je tiež dvojnásobným držiteľom 
veľkých krištáľových glóbusov za 
víťazstvá v celkovom poradí Svetového 
pohára. Zároveň je predsedom špor-
tového klubu ŠK MH Slovakia, ktorý 
má základňu v  Prešove a  popri ak-
tívnej kariére pracuje aj ako predseda 
komisie športovcov pri Slovenskom 
paralympijskom výbore.  

Úspešný dlhoročný slovenský repre-
zentant v  paraalpskom zjazdovom 
lyžovaní sa tomuto športu venuje 
od svojich 12 rokov. Športovec trpiaci 
nystagmom dokázal aj v  minulom 
roku svoju dlhodobú špičkovú medzi-
národnú výkonnosť. Do svojej bo-
hatej zbierky úspechov pri svojej pia-
tej účasti na zimnej paralympiáde, 
pridal v  Pekingu ďalšie dva cenné 
kovy. Obe medaily mali bronzový 
lesk a spolu s navádzačom Marošom 
Hudíkom ich získal v  disciplínach 
obrovský slalom a slalom. Bronz mu 
tesne ušiel v zjazde, kde skončil štvrtý. 
Rodený Prešovčan, žijúci v Ľubovci, tak 
rozšíril počet medailí z najprestížnej-
šieho svetového podujatia už na osem 
(1x zlato, 1x striebro, 6x bronz). Okrem 
paralympijských úspechov sa v minu-
lom roku tešil aj zo striebra (zjazd) 
a dvoch bronzov (superobrovský sla-
lom, superkombinácia) na Majstrov-
stvách sveta v nórskom Lillehammeri. 
Zbierku svojich medailí zo svetového 
šampionátu tak navýšil na celkovo 

PARAZJAZDOVÉ
LYŽOVANIE

ŠK HM Slovakia
MIROSLAV HARAUS

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ZNEVÝHODNENÝ ŠPORTOVEC PSK ZA ROK 2022
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NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC PSK ZA ROK 2022 BEZ URCENIA PORADIAˇ

Popri víťaznom Salkazanovi ďalší 
člen sninského zápasníckeho klubu, 
ktorý sa dokázal presadiť v reprezen-
tačnom drese Slovenska na európ-
skej aj svetovej úrovni. Naturalizovaný 
23-ročný Slovák získal v  uplynulom 
roku striebornú medailu na Majstrov-
stvách sveta v  srbskom Belehrade, 
kde sa vo voľnoštyliarskej kategórii 
do 97 kilogramov prebojoval až do 
fi nále. Predchádzali tomu tri víťaz-
stvá nad súpermi z Turecka, Maďarska 
a  Gruzínska. Až v  súboji o  zlato bol 
nad sily slovenského reprezentan-
ta Američan Kyle Frederick Snyder. 
S olympijským víťazom z Ria de Janei-
ro a strieborným z Tokia, ktorý si vybo-
joval tretí titul majstra sveta, prehral 
0:6 na body. V rovnakej kategórii však 
ešte predtým získal Cakulov bronz na 
Majstrovstvách Európy v Budapešti, 
kde debutoval v  slovenskom repre-
zentačnom drese. Rodák zo Se-
verného Osetska predtým vybojoval 
v roku 2019 ešte v ruských farbách 
v maďarskej metropole striebro na 

majstrovstvách sveta do 23 rokov 
a v rovnakom roku sa stal na turnaji 
v  Novom Sade aj majstrom Európy 
do 23 rokov v kategórii do 92 kg. Jeho 
cieľom pre tento rok je vybojovať 
olympijskú miestenku do Paríža.

ZÁPASENIE

ZK Vihorlat Snina
BATYRBEK CAKULOV
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Svoje zastúpenie v  krajskej ankete 
majú po roku opäť aj prešovskí „pan-
teri“. Päťkrát oceneného trojnásob-
ného majstra sveta a majstra Európy 
Mareka Karlíka v tomto roku v desiat-
ke ocenených nahradila jeho takisto 
úspešná klubová kolegyňa Lucia Fec-
ková. Dlhoročnej slovenskej repre-
zentantke, v minulosti viacnásobnej 
medailistke z  majstrovstiev sveta 
a vicemajsterke Európy, sa vlani po-
darilo na Európskych univerzitných 
hrách v poľskej Lodži vybojovať titul 
akademickej majsterky Európy v dis-
ciplíne kick light žien do 55 kilogra-
mov. Na Majstrovstvách Európy žien 
v tureckej Antalyi k tomuto úspechu 
pridala v rovnakej kategórii bronzovú 
medailu. Vlani sa stala aj dvojnásob-
nou majsterkou Slovenska, keď vo 
svojej hmotnostnej kategórii domi-
novala v disciplínach kick light a light 
contact. Celkovo je tak už 13-násobnou 
slovenskou šampiónkou. Striebornú 
a bronzovú medailu si zase v minu-
lom roku pripísala na podujatiach 

Svetového pohára v Budapešti a  Is-
tanbule.

KK Panter Prešov

KICKBOX

LUCIA FECKOVÁ
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NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC PSK ZA ROK 2022 BEZ URCENIA PORADIAˇ

Rodák zo Svitu sa nohejbalu venuje 
od svojich 15-tich rokov.  V roku 2016 
sa dostal prvýkrát do širšej nominácie 
slovenskej nohejbalovej reprezentácie 
a od roku 2019 sa premiérovo ocitol aj 
v jej užšej nominácii. A práve v národ-
nom drese sa v minulom roku tešil zo 
svojho doteraz najväčšieho kariérneho 
úspechu, keď v  novembri sa v  Pra-
he stal majstrom sveta v  kráľovskej 
kategórii trojíc po fi nálovom víťazstve 
nad domácimi reprezentantmi. 
K zlatej medaile z tejto disciplíny pridal 
na svetovom šampionáte aj striebro 
v kategórii jednotlivcov. V klubovom 
drese KAC Košice sa tešil z 2. miesta 
vo Svetovom pohári klubov. Je tiež 
víťazom Slovenskej nohejbalovej ligy, 
víťazom Slovenského pohára a maj-
strom Slovenska v  kategórií trojíc 
a  dvojíc. Tieto úspechy mu vyniesli 
titul druhého najlepšieho nohejba-
listu roka 2022 na Slovensku. Vo svojej 
doterajšej kariére je Marek Hulín už 
celkovo 11-násobným víťazom ligy, 
viacnásobným víťazom Slovenského 

pohára, trojnásobným medailistom 
zo Svetového pohára družstiev a nie-
koľkonásobným majstrom Slovenska 
v singli, dvojiciach aj trojiciach.

Svit

NOHEJBAL

MAREK HULÍN
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Talentovaný odchovanec popradského 
hokeja je jednou z najväčších nádejí 
a vychádzajúcich hviezd slovenského 
hokeja. Vo veku 18 rokov bol v minulej 
sezóne najmladším hráčom v  kádri 
popradských hokejistov, v  ktorom 
odohral 43 zápas. Získal v  nich 20 
bodov za 11 gólov a deväť asistencií. 
Rok predtým sa vo svojej nováči-
kovskej sezóne tešil so spoluhráčmi 
z vicemajstrovského titulu. Počas uply-
nulej sezóny sa dostal aj do  seniorskej 
reprezentácie Slovenska a  hoci mu 
účasť na bronzovej olympiáde v Pe-
kingu tesne ušla, o svojich nesporných 
kvalitách presvedčil na prelome rokov 
ako jedna z  opôr juniorskej repre-
zentácie na majstrovstvách sveta do 
20 rokov. So ziskom šiestich bodov za 
dva góly a štyri asistencie bol lídrom 
bodovania slovenského tímu. Po Jura-
jovi Slafkovskom a Šimonovi Nemcovi 
sa navyše stal tretím najvyššie draf-
tovaným Slovákom najúspešnejšie-
ho draftu NHL v histórii krajiny, keď 
si ho tiež ešte v  1. kole z  26. miesta 

vybral podobne ako jednotku draf-
tu Slafkovského kanadský Montreal 
Canadiens. Celkovo sa stal siedmym 
draftovaným popradským odchovan-
com. Po drafte začína v  kanadskej 
juniorskej Ontario Hockey League 
(OHL), kde v  drese Kitchener Ran-
gers v minulom roku stihol odohrať 
17 zápasov. Získal v nich 22 bodov za 
10 gólov a 12 asistencií. Raz nastúpil 
v drese Lavalu Rocket v mužskej AHL. 

HK Poprad/Kitchener Rangers

HOKEJ

FILIP MEŠÁR
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Mladá 20-ročná plavkyňa z Popradu 
nie je v ankete najúspešnejších špor-
tovcov PSK žiadnym nováčikom. 
V  rokoch 2018 a  2021 sa stala naj-
úspešnejšou študentkou stredných 
škôl, tentoraz už zaslúžene prerazila
aj do ocenenej desiatky TOP špor-
tovcov. V minulom roku sa dokázala 
prebojovať do semifi nále Majstrov-
stiev sveta v krátkom bazéne v Aus-
trálii, kde navyše prekonala takmer 
23-ročný rekord Martiny Moravco-
vej na 100 metrov polohové preteky. 
Získala napokon solídne 13. miesto 
v celkovom poradí, navyše bola v Mel-
bourne aj členkou piatich rekord-
ných slovenských štafi et. Slovensko 
reprezentovala tiež na plaveckých 
Majstrovstvách Európy v Ríme a Maj-
strovstách sveta v dlhom bazéne v Bu-
dapešti, kde nastúpila v troch discip-
línach a  maximom bolo 18. miesto 
na 100 metrov motýlik. Kým v  roku 
2022 bola vyhlásená za tretiu najlepšiu 
slovenskú plavkyňu predchádzajúce-
ho roka, za výkony v uplynulom roku 

sa môže právom hrdiť premiérovým 
titulom najlepšej plavkyne Slovenska 
za rok 2022. 

Klub plávania Aquacity Poprad

PLÁVANIE

TAMARA POTOCKÁ
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Kapitán hádzanárov 17-násobného 
slovenského majstra Tatrana Prešov 
pôsobí v najúspešnejšom hádzanár-
skom klube na Slovensku už desiatu 
sezónu. S deviatimi získanými titulmi 
je rodák z Nových Zámkov v súčas-
nom kádri prešovských hádzanárov 
rekordérom v  ich počte. Tím Tatra-
na viedol aj vlani ako správny líder 
v  náročných stretnutiach nielen 
v domácich súťažiach, ale aj pri účas-
ti vo štvrťfi nále nadnárodnej SEHA 
ligy, skupinovej fáze pohárovej Európ-
skej ligy a na jeseň tiež v náročných 
súbojoch českej extraligy. Obávaný 
35-ročný kanonier bol takisto dôleži-
tou súčasťou slovenskej reprezentácie, 
ktorá si v  úvode minulého roka na 
Majstrovstvách Európy v Košiciach na 
svoje konto pripísala historicky prvé 
víťazstvo na európskom šampionáte 
(nad Litvou 31:26). Po domácom turnaji 
oznámil populárny „Oli“ koniec repre-
zentačnej kariéry. Skúsený hádzanár 
sa do poradia športovej ankety PSK 
vracia po siedmich rokoch, keď me-

dzi desiatkou najlepších bol ocenený 
v roku 2016. Za minulý rok 2022 ho za 
jeho výkony a líderské schopnosti vyh-
lásili za najúspešnejšieho športovca 
mesta Prešov.

HÁDZANÁ

Tatran Prešov
OLIVER RÁBEK
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Stále iba 17-ročná rodáčka z Popradu 
je seniorskou reprezentantkou Sloven-
ska v plávaní a je tiež čerstvou členkou 
juniorského olympijského tímu 2023. 
Medzi jej najvýznamnejšie vlaňajšie 
úspechy patrí zisk bronzovej medaily 
na 50 metrov motýlik na Majstrov-
stvách sveta juniorov v  peruánskej 
Lime. Okorenila ho tiež 5. miestom 
na 50 metrov voľný spôsob. Na maj-
strovstvách Európy juniorov skonči-
la 6. v motýľkarskom šprinte a 8. na 
krauliarskej päťdesiatke. Na 50 met-
rov voľný spôsob dokonca prekonala 
seniorský rekord Martiny Moravcovej 
z januára 2005, kedy Lillian ešte nebola 
na svete. Celkovo je držiteľkou devia-
tich slovenských juniorských rekordov 
a trikrát vyrovnala slovenský rekord. 
Bola tiež členkou štyroch rekordných 
štafi et na seniorských Majstrovstvách 
sveta v  austrálskom Melbourne. Je 
niekoľkonásobnou majsterkou Sloven-
ska v kategórii open a junior. Za svoje 

úspechy bola vyhlásená za najlepšiu 
slovenskú juniorskú plavkyňu za rok 
2021 aj 2022.

GPO Svit

PLÁVANIE

LILLIAN SLUŠNÁ
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Zástupca bojových športov
v  oceňovanej desiatke ankety je
slovenskou MMA jednotkou vo welte-
rovej váhe. Vo svojej kariére pôso-
bil vo viacerých prestížnych organi-
záciách a  má výbornú celkovú bi-
lanciu 16-tich výhier a  iba dvoch 
prehier. V minulom roku nastúpil do 
ringu trikrát a vždy odišiel ako víťaz. 
Stál proti zahraničným súperom 
svetovej úrovne, pričom absolvovať 
v profesionálnom MMA viac ako dva 
zápasy ročne je vzhľadom na tvrdosť 
a náročnosť tohto športu vskutku ob-
divuhodné. Prešovský klenot, alebo 
Perla východu ako Wittnera volajú, 
však v španielskom Madride porazil 
šampióna v brazílskom jiu-jitsu Juni-
ora Magala z Brazílie. V dvoch zápa-
soch organizácie RFA zdolal Maďara 
Martina Kalucza a  pred vyše 5000 
fanúšikmi v košickej Steel Aréne vyt-
voril rekord najrýchlejším knockoutom 
spomínanej organizácie. Brita Chrisa 
Astleyho zdolal za 22 sekúnd. Svoji-
mi výkonmi získal zmluvu v svetovej 

lige Professional Fighting League 
(PFL) v USA, kde  bude kraj i Sloven-
sko reprezentovať ako jediný Slovák. 
Prešovský zápasník zároveň pôsobí 
aj ako tréner. Venuje sa všeobecnej 
pohybovej príprave detí a  mladým 
talentom slovenského MMA. 

20

ZAO MMA Gym-Prešov

BOJOVÉ UMENIE

JOZEF WITTNER
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Tradičný účastník našej ankety a jej 
celkový víťaz z  roku 2014 opäť ne-
chýba medzi najúspešnejšími špor-
tovcami kraja. Historicky najlepší 
slovenský lyžiar v mužskej kategórii 
sa vlani prebojoval na Zimné olym-
pijské hry v  Pekingu, kde vo svojej 
najsilnejšej disciplíne obrovskom 
slalome obsadil 15. miesto a  o  jed-
nu priečku predbehol svojho brata 
Andreasa. V tímovej súťaži na olym-
piáde patrilo 32-ročnému rodákovi 
z Kežmarku spolu s reprezentačnými 
kolegami 12. miesto a v slalome skončil 
na 25. pozícii. Napriek dlhodobým 
problémom s chrbtom sa historicky 
prvý Slovák vo fi nále Svetového 
pohára aj v  roku 2022 dostal štyri-
krát pri svojich siedmich štartoch do 
bodovanej tridsiatky na pretekoch 
Svetového pohára. Najvyššie bol 23. 
v  obľúbenom rakúskom stredisku 
Söldene, kde v  minulosti skončil aj 
na 9. priečke. V celkovom hodnotení 
obrovského slalomu mu patrilo 38. 
miesto. Tri medailové umiestnenia 

vybojoval na predsezónnom Austrál-
sko-novozélandskom pohári. 

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

Žampa Ski Club Vysoké Tatry
ADAM ŽAMPA
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JOZEF DOLNÝ
1. FC Tatran Prešov

FUTBAL

Tatranu postup do 2. ligy, v ktorej bol 
po jeseni s 12-timi gólmi takisto naj-
lepším strelcom celej súťaže. Aj vďaka 
jeho výkonom zimoval Tatran na čele 
súťaže a je o niečo bližšie k naplneniu 
sna o návrate najstaršieho futbalového 
klubu na Slovensku späť na futbalové 
výslnie.  

Internetové hlasovanie o    najpopu-
lárnejšieho športovca kraja ovládol 
kapitán a  líder futbalistov Tatrana 
Prešov, ktorí ašpirujú na návrat do 
najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. 
Od fanúšikov v ňom získal takmer 
9-tisíc hlasov. Tí odovzdali pre celko-
vo 73 nominovaných jednotlivcov 
a  kolektívy dohromady rekordných 
vyše 38-tisíc hlasov. Dolný získal pod-
poru 23,65 percent z nich a triumfo-
val s náskokom takmer 1700 hlasov 
pred crossmintonistkou Tamarou 
Lukáčovou. Rodák z  obce Dúbrava 
v  okrese Levoča futbalovo vyrastal 
v prešovskom Tatrane. Ligovú súťaž na 
Slovensku si ale vyskúšal aj v Micha-
lovciach, Senici či Skalici. Po zah-
raničných angažmánoch v  Česku, 
Poľsku, Severnom Írsku a  pôsobení 
v  Banskej Bystrici sa pred sezónou 
2021/22 rozhodol vrátiť späť do ma-
terského klubu, pôsobiacom v tretej 
lige, v snahe prinavrátiť mu niekdaj-
šie pozície. S úctyhodnými 41 gólmi 
vystrieľal ako najlepší strelec súťaže 

´NAJPOPULÁRNEJŠÍ ŠPORTOVEC PSK PODLA INTERNETOVÉHO HLASOVANIA ZA ROK 2022
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Hádzanári Tatrana Prešov si v minulej 
sezóne pripísali na svoje konto už 17-tu 
slovenskú majstrovskú trofej, z toho 
15-tu v rade a druhú v rade bez jedi-
nej prehry. Sú suverénne historicky 
najlepším hádzanárskym tímom na 
Slovensku. Tradične však mesto a kraj 
reprezentujú aj na medzinárodnom 
fóre. Aj v  uplynulom roku bol klub 
účastníkom druhej najprestížnejšej 
európskej klubovej hádzanárskej 
súťaže – Európskej ligy EHF. V jej skupi-
novej fáze čelil protivníkom z takých 
hádzanársky vyspelých krajín ako 
Francúzsko, Nemecko, Portugalsko 
či  Maďarsko. Okrem toho ako jeden 
zo zakladajúcich členov pôsobí Tatran 
už 12-tu sezónu v nadnárodnej SEHA 
lige, kde takisto čelí špičkovým tímom. 
Vo štvrťfi nále naposledy stroskotal na 
neskoršom víťazovi a  štvrtom tíme 
Ligy majstrov – maďarskom Tele-
kome Veszprém. Tatran si v  aktuál-
nom ročníku okrem toho meria po 
13 rokoch sily opäť s  konkurenciou 
v  českej extralige. Hráči Tatrana sú 
súčasťou reprezentačných tímov 
rôznych vekových kategórií. Aj preto je 
slovenský šampión neodmysliteľnou 
súčasťou ankety Športovec PSK od jej 

prvého ročníka a z celkového víťazstva 
sa teší už po 18-ty krát. Jediný raz sa 
tak nestalo ešte v roku 2004.    

HÁDZANÁ

TATRAN PREŠOV

NAJÚSPEŠNEJŠÍ KOLEKTÍV DOSPELÝCH PSK ZA ROK 2022
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Prešovskí volejbalisti neboli ďaleko 
od nadviazania na úspechy „suse-
dov“ hádzanárov z neďalekej Tatran 
handball arény. Aj oni si totiž zah-
rali o  majstrovský titul, keď ovládli 
základnú časť extraligy a  cez semi-
fi nálové víťazstvo nad Svidníkom (3:1 
na zápasy) sa prebojovali do fi nále 
súťaže. V ňom ale napokon ťahali proti 
Komárnu za kratší koniec a po prehre 
0:4 na zápasy skončili so striebornými 
medailami. Vďaka zisku vicemajstrov-
ského titulu navyše vrátili do Prešova 
po šiestich rokoch európsky volejbal. 
Predstavili sa vo Vyzývacom pohári 
(Challenge Cup) CEV. V  ňom zve-
renci trénera Erika Digaňu napokon, 
napriek euforickému domácemu 
víťazstvu 3:2, vypadli v šestnásťfi nále 
s estónskym favoritom SC Duo Tar-
tu. V  hodnotenom roku 2022 sa
stihli prešovskí volejbalisti prebojovať 
i do semifi nále Slovenského pohára, 
ktorý už navyše v tomto roku aj vyhrali. 
Viacero hráčov prešovského tímu je 
tiež v širšom kádri slovenskej repre-
zentácie. 

VOLEJBAL

VK MIRAD UNIPO PREŠOV
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Sninskí zápasníci svoje postavenie 
v  trojici najúspešnejších kolektívov 
kraja dokazujú už iba samotnými 
výsledkami ankety v kategórii jednot-
livcov. Individuálne úspechy už dvoj-
násobného najúspešnejšieho špor-
tovca PSK Tajmuraza Salkazanova aj
medailové umiestnenia jeho tímového 
kolegu Batyrbeka Cakulova podčiarkli 
Sninčania v  minulom roku ziskom 
jubilejného desiateho majstrovského 
titulu v seniorskej lige. Družstvo tvorili 
práve viacerí reprezentanti Slovenska 
a medailisti z významných podujatí 
ako boli majstrovstvá sveta či Európy. 
Okrem už zmienenej dvojice medzi 
nimi bol napríklad aj majster Európy 
2021 Akšarbek Gulajev, no tiež viac-
násobný slovenský majster Daniel 
Chomanič, Pavol Staroň, Martin Bobrík 
či Tamáš Soós. Trénerom úspešného 
tímu je reprezentačný kouč Slovenska 
a  strojca viacerých úspechov snin-
ských zápasníkov Erik Cap. 

ZÁPASENIE

ZK VIHORLAT SNINA
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Majster sveta a  Európy v  tlaku na 
lavičke. Držiteľ svetových a  európ-
skych rekordov, ktoré doteraz neboli 
prekonané. Niekoľkonásobný majster 
Slovenska a trikrát po sebe víťaz naj-
prestížnejšej súťaže v  silovom troj-
boji na Slovensku. Ale tiež nemenej 
úspešný tréner, ktorý celý svoj život 
zasvätil športu. Stal sa priekopníkom 
silového športu v Bardejove, kde stál 
v roku 1996 pri zrode Klubu silového 
trojboja a kulturistiky Matej Bardejov. 
Pod jeho vedením počas 26 rokov 
získali pretekári takmer 700 medailí, 
z toho 280 z medzinárodných šam-
pionátov. Okrem prípravy športov-
cov pracoval tiež ako profesionálny 
certifi kovaný tréner a  športový od-
borník. V  roku 2018 ho oslovil nový 
druh športu mas-wrestling, v  kto-
rom začal pripravovať pretekárov 
na národné a medzinárodné súťaže. 
V  roku 2019 sa stal v  tomto športe 
reprezentačným trénerom. Medzi 
jeho zverenkyne patrila Jana Vašková. 
Najsilnejšia žena Európy sa aj vďaka 

jeho radám stala majsterkou sveta 
v  silovom trojboji i  mas-wrestlingu. 
V ňom vlani vybojovala aj zlato a tro-
fejný opasok Mr. Olympia v Las Vegas. 
Marcel Matej mal na svojom konte
i množstvo ocenení. V roku 2005 bol 
ocenený ministerstvom školstva za 
dlhoročnú prácu s mládežou. V roku 
2009 bol tiež v desiatke najúspešnej-
ších športovcov kraja. Ďalšieho ocene-
nia v krajskej ankete už v úlohe trénera 
sa, žiaľ, nedožil. Zomrel 17. augusta 
2022 vo veku 50 rokov. 

KSTaK Matej Bardejov

SILOVÝ ŠPORT

MARCEL MATEJ, in memoriam

NAJÚSPEŠNEJŠÍ TRÉNER DOSPELÝCH PSK ZA ROK 2022
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VKM STARÁ LUBOVNA ˇ´
Volejbalový klub mesta Stará Ľubovňa 
patrí medzi úspešné ľubovnianske 
športy hlavne v práci s mládežou. Ak-
tuálne je klub základňou pre mladé 
talenty a  pôsobí ako Centrum ta-
lentovanej mládeže Slovenskej volejba-
lovej federácie. Systematická práca 
pod vedením vedúceho trénera Mare-
ka Kseňáka urobila z VKM najúspešnej-
ší klub v mládežníckych kategóriách 
na Slovensku. V jednotlivých vekových 
kategóriách získali mladí volejbalisti 
ľubovnianskeho klubu hneď tri cenné 
kovy. Medzi staršími žiakmi U16 sa teši-
li zo zisku titulov majstra Slovenska. 
V semifi nále si poradili s Púchovom 
3:1 na sety a  v  dramatickom fi nále 
porazili tesne 3:2 aj volejbalistov VKP 
Bratislava, keď rozhodujúci tajbrejk 
vyhrali 15:12. Cenné strieborné medaily 
a titul vicemajstrov Slovenska dosiahli 
po fi nálovej prehre 1:3 proti Banskej 
Bystrici kadeti v  kategórii U18, ako 
aj mladší žiaci v kategórii U14, ktorí 
v rozhodujúcom zápase podľahli tesne 
2:3 Prešovu. O  kvalitnej práci klubu 
hovorí aj to, že pravidelne vychováva 
budúcich reprezentantov.

VOLEJBAL, CHLAPCI
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Dva roky bojovali hádzanári 
prešovského Tatrana o  čo najlepšie 
umiestnenie v  mládežníckych 
kategóriách márne. Medzi dorasten-
cami pritom mali našliapnuté na zisk 

HÁDZANÁ, CHLAPCI

TATRAN PREŠOV
titulov majstrov Slovenska. Zaúrado-
vala však pandémia koronavírusu 
a napriek jasne najsilnejšiemu kád-
ru a  dobrým výsledkom prevládlo 
po zrušení súťaží sklamanie. To si ale 
prešovskí dorastenci vynahradili v up-
lynulej sezóne, ktorá sa už odohrala 
bez obmedzení a v ktorej sa mladší aj 
starší dorastenci tešili zo zisku titulov 
majstrov Slovenska. Zverenci trénera 
Mareka Gernáta v  mladšom, ako aj 
trénera Stanislava Kolpaka v staršom 
doraste, ich navyše dokázali získať 
pozoruhodným spôsobom – bez 
straty bodu. Tréneri sa v  kádroch 
môžu oprieť o  niekoľko veľkých ta-
lentov slovenskej hádzanej. Okrem 
viacerých členov juniorskej a  ka-
detskej reprezentácie už Erik Fenár  
pravidelne dostáva pozvánky aj do 
seniorskej reprezentácie. Prispel tiež 
k svojmu premiérovému seniorskému 
titulu. Podobne tak i ďalší ťahúni ako 
Kravčák, Marco Antl či Kimák-Fejko, 
ktorí po zisku dorasteneckého titulu 
už takisto pevne zakotvili pri A-tíme. 
Damián Mitaľ ešte vo veku 16 rokov 
ako mladší dorastenec podpísal s ma-
terským klubom ako vôbec najmladší 
hráč v jeho histórii dlhodobý kontrakt.
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Vranovskí atléti majú za sebou mi-
moriadne úspešný rok. V skromných 
podmienkach dosahujú vynikajúce 
výsledky. Na otvorených a  halových 
majstrovstvách Slovenska vybojovali 
spolu 15 cenných kovov, z toho desať 
v mládežníckych kategóriách. Celko-
vo získali šesť zlatých, rovnaký počet 
strieborných a tri bronzové medaily. 
V jednotlivých vekových kategóriách 
sa o nich postarali najmä mládežnícki 
reprezentanti Slovenska Gabriel 
Baran, Viktória Sabolová a  Monika 
Marjová. Medzi nádejné pretekárky 
patrí aj výškarka Natália Mikitová.
Zverenci trénera Jaroslava Kolcuna 
reprezentovali Slovensko na viacerých 
medzinárodných podujatiach. Sabo-
lová bola členkou slovenskej výpravy 
na Medzinárodnom olympijskom 
festivale mládeže EYOF v  Banskej 
Bystrici. Stala sa dorasteneckou maj-
sterkou Slovenska na 2000 metrov 
prekážok a na dlhých tratiach získala 
aj dva vicemajstrovské tituly medzi 
staršími žiačkami a juniorkami. 

Marjová získala titul na M  SR do 23 
rokov vo vrhu guľou. Okrem toho 
vybojovala dvakrát striebro medzi 
juniorkami a dvakrát bola bronzová 
medzi ženami, a  to v  hale i  vonku. 
G. Baran má dorastenecký majstro-
vský titul v skoku do výšky a striebro 
získal v hode diskom. Medzi juniormi 
vybojoval vo výške v  hale bronzovú 
medailu. V mužskej kategórii sa 
už presadzuje Adrián Baran, ktorý 
je desať rokov súčasťou reprezen-
tačných celkov Slovenska a v minu-
lom roku sa stal dvojnásobným maj-
strom Slovenska vo vrhu guľou v hale 
i vonku, v disku vybojoval striebro. ATLETIKA, MIX

MŠK VRANOV NAD TOPLOU

ˇNAJÚSPEŠNEJŠÍ KOLEKTÍV MLÁDEŽE PSK ZA ROK 2022 BEZ URCENIA PORADIA

´
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Rodená Popradčanka pôsobí vo 
Svite ako hlavná trénerka viacerých 
mládežníckych kategórií. Primárne sa 
zameriava na najmladších hráčov. S dia-
ním pod basketbalovými košmi a na 
palubovkách je spätá celý svoj život. 
Ešte ako aktívna hráčka reprezentova-
la Československo v  mládežníckych 
kategóriách. Neskôr si na seba oblieka-
la aj reprezentačný dres Slovenska. Od 
roku 2006 je súčasťou Iskry, kde svoju 
trénerskú kariéru odštartovala pri diev-
čenskom družstve. Počas šiestich 
rokov v  ňom vychovala tri súčasné 
reprezentantky Slovenska. S chlapčen-
skou kategóriou do 13 a  14 rokov 
sa stala v  pozícii hlavného trénera 
vicemajstrom Slovenska. Viacero 
chlapcov, ktorých trénovala a  pri-
viedla k  basketbalu, je v  súčasnosti 
v  reprezentácii SR do 18 rokov. Už 
v roku 2013 ju vyhlásili za najlepšieho 
mládežníckeho trénera Slovenska. 
V  minulom roku sa podpísala pod 
viaceré úspechy mladých basket-
balistov Svitu, ktorí sa hneď v  pia-

tich vekových kategóriách predstavili 
na fi nálových turnajoch majstrovstiev 
SR a tím do 17 rokov dokonca vybojo-
val strieborné medaily. Drobná pritom 
stále hráva basketbal aj aktívne. Vo 
„veteránskej“ reprezentácii Sloven-
ska vybojovala na dvoch svetových 
a  jednom európskom šampionáte 
kompletnú medailovú zbierku. Naj-
cennejším bolo zatiaľ zlato z roku 2015 
v USA.

BKM Iskra Svit

BASKETBAL

MICHAELA DROBNÁ

NAJÚSPEŠNEJŠÍ TRÉNER MLÁDEŽE PSK ZA ROK 2022
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Študent končiaceho 4. ročníka Ho-
telovej akadémie v Kežmarku, ktorý 
nedávno dovŕšil 19 rokov, je am-
bicióznym športovcom v dynamicky 
sa rozvíjajúcom športovom odvetví 
extrémnych prekážkových behov. 
Rodák z  New Yorku, žijúci s  rodi-
nou v Poprade, sa postupne venoval 
hokeju, futbalu či atletike. Pred štyrmi 
rokmi však „prepadol“ pretekom Spar-
tan race. Pod vedením kondičného 
trénera Patrika Krajčoviča dosiahol 
viaceré úspechy. V minulom roku ab-
solvoval okolo 30 pretekov, pričom 
v  každých sa umiestnil v  najlepšej 
desiatke. Jedenásť z nich vyhral. Vr-
cholom bol zisk zlatej medaily a titulu 
majstra sveta vo vekovej kategórii 18 
až 24-ročných na svetovom šampi-
onáte Spartan race v Abu Dhabí. Pre-
sadil sa v pretekoch Spartan Beast na 
21+ kilometrov s 35 prekážkami. Ďalšie 
medailové umiestnenia, konkrétne 
dvakrát druhé a raz tretie miesto, vy-
bojoval aj na svetovom šampionáte 
Sparta v Grécku. 

Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok

SPARTAN RACE

LUKAS MARCO SCHÜTZ

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠTUDENT STREDNÝCH ŠKOL PSK ZA ROK 2022

ˇ
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Študentke 3. ročníka prešovského 
„horného“ gymnázia nie je krajská 
športová anketa neznáma. Čerstvo 
18-ročný talent z Veľkého Šariša patrí 
medzi najväčšie nádeje slovenskej 
streľby. Niet preto divu, že už v an-
kete za rok 2019 získala ocenenie 
pre Najväčší talent PSK do 15 rokov. 
V minulom roku bola ocenená spolu 
s tímovými kolegami ako súčasť klubu 
ŠKP Prešov medzi kolektívmi. Tentoraz 
uspela medzi stredoškolskými štu-
dentmi, keď pre Slovensko v roku 2022 
vybojovala zverenkyňa trénera Jána 
Šimu spolu s olympionikom Patrikom 
Jánym v slovinskom Ruše bronz na 
Európskom pohári ISSF Grand Prix 
dvojíc. Na Majstrovstvách Európy ju-
nioriek v nórskom Hamare jej patrilo  
6. miesto v kategórii vzduchová puš-
ka 60 a  na Európskom šampionáte 
v  poľskej Vroclave dosiahla s  druž-
stvom slovenských junioriek v súťaži 
športová malokalibrovka 8. priečku. 
Na Majstrovstvách sveta v Káhire sa 
potom pričinila v rovnakej disciplíne 

o 11. miesto družstva slovenských ju-
nioriek. Stala sa aj víťazkou súťaže 
olympijských nádejí v  Nitre a  práve 
účasť pod piatimi kruhmi je snom 
mladej prešovskej strelkyne ako ak-
tuálnej členky juniorského olympij-
ského tímu v jej ďalšej kariére. 

ŠKP Prešov/Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov

ŠPORTOVÁ STRELBA´

KAMILA NOVOTNÁ

NAJÚSPEŠNEJŠIA ŠTUDENTKA STREDNÝCH ŠKOL PSK ZA ROK 2022

ˇ
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STREDNÁ ŠPORTOVÁ
ŠKOLA, POPRAD

NAJÚSPEŠNEJŠIA STREDNÁ ŠKOLA PSK ZA ROK 2022

Stredná športová škola v Poprade je 
nový projekt PSK, ktorý v niekoľkých 
etapách poskytol  zázemie pre študen-
tov, ktorí sa rozhodli venovať športu. 
Prvou etapou bol vznik športových 
tried pri Gymnáziu, Kukučínova v Po-
prade. V druhej etape sa vylepšili pod-
mienky a  organizačnou platformou 
sa stal študijný odbor gymnázium – 
– šport, ktorý lepšie pokrýval potre-
by študentov – športovcov. Zmena 
situácie v súvislosti s transformáciou 
športových gymnázií na stredné špor-
tové školy priniesla v školskom roku 
2019/2020 otvorenie úplne novej školy. 
Za štyri roky existencie si škola získa-
la rešpekt i  uznanie, čo vyvrcholilo 
presťahovaním do nových priestorov, 
kde vznikla najmodernejšia škola na 
Slovensku. Študuje v  nej 190 žiakov 
a  25 slovenských hokejových repre-
zentantov do 18 rokov. Pôsobí tu aj 32 
mládežníckych a seniorských repre-
zentantov Slovenska. O  úspechoch 
študentov školy najlepšie hovorí to, 
že jej žiaci Lillian Slušná a Filip Mešár 
sú členovia tohtoročnej najúspešnej-
šej desiatky športovcov kraja. Na jej 
predchodkyni – športovom Gymná-

ziu, Kukučínova študovala aj Tamara 
Potocká, ktorá štúdium v  minulom 
roku úspešne zavŕšila. 
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Na ľad sa s korčuľami prvýkrát postavi-
la ešte v materskej škole ako trojročná 
a  šortreku sa začala venovať už vo 
svojich deviatich rokoch, keď sa stala 
členkou Prešovského rýchlokorčuliar-
skeho klubu. Práve v tejto disciplíne 
si na zimnom Európskom juniorskom 
olympijskom festivale (EYOF) vo fín-
skom Vokatti vybojovala v minulom 
roku bronzovú medailu na 500-met-
rovej trati. V roku 2022 sa zúčastnila 
nielen Majstrovstiev sveta juniorov 
v poľskom Gdansku, kde obsadila 17. 
miesto  na 1000-metrovej trati, ale 
aj seniorských Majstrovstiev sveta 
v kanadskom Montreale, na ktorých 
skončila na 27. mieste na 1 500-metrov, 
resp. 28. na 500-metrov. Na oboch 
súťažiach pritom bola táto študentka 
Súkromnej strednej športovej školy 
Elba v Prešove a členka Športového 
centra polície vo veku 15 rokov vôbec 
najmladšou účastníčkou. Jej snom je 
prebojovať sa na olympiádu. Trénuje 
dvojfázovo, šesťkrát do týždňa a svo-
ju prípravu absolvuje aj s nemeckou 

reprezentáciou v Drážďanoch. Stala sa 
tiež víťazkou programu Nadácie Slo-
venského olympijského a športového 
výboru Ukáž sa! 

PRK Prešov

RÝCHLOKORCULOVANIE´ˇ

TAMARA TOKÁROVÁ

ˇNAJVÄCŠÍ TALENT PSK DO 15 ROKOV ZA ROK 2022
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Športovec PSK je tradičná športová 
anketa krajskej samosprávy, ktorá bola 
prvýkrát vyhlásená v roku 2002.

Kraj v nej oceňuje jednotlivcov a ko-
lektívy, ktoré v  danom roku dosiahli 
najvýraznejšie výsledky a  uspeli na 
slovenských, európskych i  svetových 
športoviskách.

Nominovať na ocenenie Športovec 
Prešovského samosprávneho kraja 
môžu telovýchovné jednoty, športové 
kluby, ale aj široká verejnosť. Hlavnou 
podmienkou ich nominovania je 
pôsobnosť daného športovca alebo 
klubu na území Prešovského samos-
právneho kraja.

Laureátov ocenenia vyberá odborná 
komisia zložená z aktívnych novinárov, 
zástupcov prešovskej župy a Krajského 
športového centra v Prešove.

O  ocenených rozhoduje na základe 
stanovených kritérií, ktorými sú účasť 

a umiestnenie na olympijských hrách, 
majstrovstvách sveta, Európy, na podu-
jatiach Svetového pohára či majstrov-
stvách Slovenska. Zohľadňuje sa aj 
reprezentácia Slovenska, podávanie dl-
hodobých špičkových výkonov a pozí-
cia lídra úspešného tímu. Nápomocné 
doplnkové kritérium je konkurencie-
schopnosť nominovaných v  jednot-
livých športových odvetviach.

Súčasťou oceňovania je zároveň vyh-
lásenie najpopulárnejšieho športovca 
kraja podľa hlasovania verejnosti.

Podujatie pri príležitosti svojho 
20. výročia priniesla v roku 2022 aj 
otvorenie Športovej siene slávy 
Prešovského samosprávneho kraja. 
Uvedení boli do nej prví traja laureáti - 
športové osobnosti späté s Prešovským 
krajom, ktoré dosiahli na nadnárod-
ných súťažiach - olympijských hrách, 
svetových a európskych  šampi-
onátoch, významné výsledky.

O ANKETE ŠPORTOVEC PSK
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