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     aj v roku 2021 sme boli sved-
kami mimoriadnych športových 
úspechov, ktoré dosiahli špor-
tovci z nášho Prešovského kraja. 
Reprezentovali jednak náš región, 
ale aj celé Slovensko a šírili jeho 
meno ďaleko za hranicami. Pre 
nás všetkých bola radosť sledo-
vať športové zápolenia týchto od-
hodlaných jednotlivcov a kolek-
tívov, ktorí sa neboja ísť za svojimi 
snami a  predsavzatiami. A  ktorí 
sú pre nás ostatných veľkou in-
špiráciou ako zdolávať prekážky 
a prekonávať samých seba. 

     Krajská samospráva si všíma 
tieto mimoriadne športové výkony 
už po 18-ty raz. Do galérie naj- 
úspešnejších športovcov zapíše 
za rok 2021 ďalších vyše dvad-
sať mien, ktorým takto vyjadrí  
uznanie i poďakovanie za ich fan-
tastické výsledky. Sú to osobnosti, 

ktoré šport nielen milujú, ale ním 
aj žijú a odovzdávajú mu doslova 
svoje srdce. Preto sa právom ra-
dia medzi najlepších z najlepších 
a pre Prešovský kraj sú skvelými 
ambasádormi dobrého mena. 

     Úprimne sa teším, že medzi 
ocenenými aj tento rok nie sú 
len skúsení reprezentanti, ale tiež 
mladí talentovaní športovci. Je to 
dôkaz, že šport má v našom kraji 
pevné zázemie a vyrastá nám tu 
silná športová mladá generácia 
s nádejnými reprezentantmi pre 
významné športové dejiská doma 
i vo svete. A to je pre mňa osobne, 
ako aj pre celý náš kraj a Slovensko, 
veľmi pozitívne a povzbudzujúce.

     Všetkým oceneným srdečne 
blahoželám. Máte moju úctu 
a sympatie. 

Ctení športoví priatelia,

Milan MAJERSKÝ
predseda

Prešovského samosprávneho kraja
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Rodák z  osetskej obce Kar-
man-Sindzikau prišiel na Sloven-
sko v roku 2018 a začal svoju novú 
krajinu reprezentovať najskôr v ne-
olympijských kategóriách. V roku 
2019 získal bronz na majstrov- 
stvách Európy vo váhe do 79 kg, 
čo ho vynieslo aj medzi najlepších 
jednotlivcov PSK bez určenia pora-
dia. To už sa v súčasnosti 25-ročný 
voľnoštýliar hrdil titulom majstra 
sveta do 23 rokov z  roku 2018. 
Minulý rok ale priniesol Tajmura-
zovi hneď dva významné úspechy. 
Najskôr sa v poľskej Varšave stal 
majstrom Európy do 74 kg a ten-
to mimoriadny úspech potvrdil 
neskôr aj v nórskom Osle, kde do 
svojej zbierky pridal titul vicemaj- 
stra sveta. Jediným premožiteľom 
sninského zápasníka sa stal bron-
zový olympijsky medailista z Tokia 
Američan Kyle Dake. O to väčšia 

škoda, že samotnému Tajmurazovi 
iba veľmi tesne ušla 3. miestom 
na kvalifikačnom turnaji v  Sofii 
olympijská miestenka. Ide pritom 
o  aktuálne štvrtého zápasníka 
svetového rebríčka v hmotnostnej 
kategórii do 74 kg. Jeho zápasnícka 
bilancia v drese Slovenska je 40 
víťazstiev a 13 prehier. V roku 2021 
vyhral z celkovo 19-tich zápasov, 
ktoré na žinenke absolvoval, až 
15. V  ankete Športovec roka na 
Slovensku mu patrilo konečné 
14. miesto. ZÁPASENIE

ZK Vihorlat Snina
TAJMURAZ SALKAZANOV 

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC PSK ZA ROK 2021
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NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC PSK ZA ROK 2021
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Úspešný hráč boccie zo Sniny nie 
je v ankete žiadnym nováčikom, 
veď prvýkrát v nej bol ocenený už 
v roku 2013. V ankete triumfoval aj 
v internetovom hlasovaní a okrem 
iného sa hrdí tiež Cenou PSK za rok 
2016. Tentoraz mu za jeho úspechy 
patrí mimoriadne ocenenie. Za 
sebou má totiž životnú sezónu.  
Okorenil ju ziskom dvoch zlatých 
medailí z  paralympijských hier 
v Tokiu, keď triumfoval medzi jed-
notlivcami a  spoločne s  Micha- 
elou Balcovou aj v  súťaži párov. 
Vylepšil tak svoju medailovú zbier-
ku z roku 2016, keď na OH v Rio de 
Janeiro získal zlato (páry) a strieb- 
ro (jednotlivci). Symbolickou od-
menou za úspešnú reprezentáciu 
Slovenska bola pocta niesť štát-
nu vlajku ako vlajkonosič na ot-
váracom ceremoniáli hier. Okrem 
toho sa 25-ročný športovec stal 

po deviatykrát v  rade majstrom 
Slovenska. K najjagavejšej zbierke 
z olympijskej sezóny mu tak chý-
ba iba titul majstra Európy. Na 
ceste k  obhajobe dvoch zlatých 
medailí zo Sevilly 2019 ho zahatal 
koronavírus, ktorý mu neumožnil 
odcestovať na šampionát.  Napriek 
tomu sa vďaka svojim úspechom 
stal najlepším športovcom Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých 
športovcov a premiérovo vo svo-
jej kategórii BC4 koncoročnou 
svetovou jednotkou. BOCCIA

Snina
SAMUEL ANDREJCÍK ˇ

CENA PREDSEDU PSK ZA MIMORIADNE ŠPORTOVÉ ÚSPECHY 
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Historickým úspechom pre slovenský hokej sa 
skončilo nedávne účinkovanie reprezentácie na 
Zimných olympijských hrách v Pekingu. Sloven-
ský výber sa prvýkrát spod piatich kruhov vrátil 
s medailou, ktorá mala bronzový lesk. V zostave 
trénera Craiga Ramsayho sa o to pričinili aj dva- 
ja hráči, ktorí pochádzajú a  hokejovo vyrástli 
v našom kraji. Martin Gernát je odchovancom  
prešovského hokeja. Na Slovensku pôsobil 
v mládežníckych kategóriách aj v susedných 
Košiciach, neskôr zbieral skúsenosti v zámor-
ských súťažiach. Dobré meno si 28-ročný hráč 
urobil v českom klube Oceláři Třinec, s ktorým sa 
tešil z dvoch majstrovských titulov, no pred touto 
sezónou sa vrátil do švajčiarskeho Lausanne, 
kde už tiež pôsobil. Na pekingskej olympiáde 
patril medzi lídrov defenzívy a výraznou mierou 
prispel k zisku historického bronzu. Nemenej 
dôležitý podiel na úspechu má aj popradský 
rodák Samuel Takáč. Ten v drese materského 
HK Poprad odohral drvivú väčšinu svojej kariéry. 
Výnimkou bolo iba trojročné pôsobenie vo 
Francúzsku. Uplynulú sezónu 30-ročný hoke-
jista strávil v  Michalovciach a  v  tejto sezóne 
háji  dres bratislavského Slovana. Na olympiáde 
v šiestich zápasoch zaznamenal gól a dve asis- 
tencie a  takisto bol mimoriadne dôležitou 
časťou úspešnej „skladačky“ národného tímu.  

hokejová reprezentácia SR
MARTIN GERNÁT SAMUEL TAKÁČ

CENA PSK ZA MIMORIADNY ŠPORTOVÝ ÚSPECH
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Pedagóg a športový nadšenec, alebo 
aj  „otec“ školského športu v Poprade. 
Bol všestranným športovcom, vyštu-
doval preto fakultu telesnej výchovy 
a športu. Pedagogickú kariéru začal 
ako učiteľ telesnej výchovy a biológie 
v roku 1977. Na gymnáziu podneco-
val kolegov k  súťaži o  najšportovej- 
šiu triedu školy, čím rástol záujem 
o voľnočasové športové krúžky a tie- 
to momenty ho motivovali do jeho 
celoživotnej práce. Po revolúcii pra-
coval v expertnej skupine pre teles- 
nú výchovu, kde tvoril prvé kroky 
k  fungovaniu školského športu na 
Slovensku. Legislatívne navrhol vyt-
vorenie Slovenskej asociácie športu 
na školách, ktorá dodnes riadi škol-
ský šport u  nás. Bol aj poslancom  
mestského zastupiteľstva a  pred-
sedom komisie pre školstvo a šport 
v Poprade. V roku 1995 sa mu poda- 
rilo v meste vytvoriť tradíciu jedného 
z najmasovejších športových podujatí 
tohto druhu v krajine - Športovej olym-
piády detí a mládeže. Rozbehol tiež 

jeden z prvých projektov dlhodobej 
súťaže vo viacerých športoch - Žiacku 
ligu mesta Poprad, ako aj Tatranskú 
lyžiarsku ligu. Zároveň organizoval aj 
ďalšie zaujímavé podujatia, napríklad 
o najšportovejšiu rodinu mesta Pop- 
rad či Popradský detský pedál 
v cyklistike. Za svoj celoživotný prínos 
a prelomové projekty v oblasti škol-
ského športu bol nedávno ocenený 
aj Veľkou medailou sv. Gorazda. 

FUNKCIONÁR

Poprad
JOZEF PAVLÍK 

CENA PREDSEDU PSK ZA ROK 2021
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Úspešný slovenský paracyklista 
nadviazal na svoj triumf v  tejto 
kategórii ankety z poslednej edície 
oceňovania spred dvoch rokov. 
Aj v roku 2021 totiž potešil špor-
tových fanúšikov na Slovensku 
mimoriadnymi úspechmi. Na 
Letných paralympijských hrách 
v Tokiu sa stal olympijským víťa-
zom v časovke, pričom zdokonalil 
absolútny slovenský triumf v tej- 
to kategórii, keď na striebornú 
priečku odsunul svojho známej- 
šieho reprezentačného kolegu 
Jozefa Metelku. Na medailu si trú-
fal aj v pretekoch s hromadným 
štartom, o  lepšie ako 7. miesto 
ho ale pripravil nešťastný pád. 
Zadosťučinením pre Kurila však 
môže byť, že v minulom roku sa 
okrem olympijského zlata mohol 
tešiť z najcennejšieho kovu aj na 
majstrovstvách sveta v portugal-

skom Cascais. Nadviazal tak na 
svoje predchádzajúce úspechy, 
keď z titulu majstra sveta sa tešil 
už v roku 2015 po cestných prete-
koch vo švajčiarskom Nottwile. 
Zo svetového šampionátu má 
i dva bronzy a rovnaký kov získal 
tiež v  časovke na paralympiáde 
v brazílskom Rio de Janeiro.

PARACYKLISTIKA

PATRIK KURIL 
Arios Sportakus Cycling Team, Tatranská Štrba

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ZNEVÝHODNENÝ ŠPORTOVEC PSK ZA ROK 2021
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Opora nášho tradičného basket-
balového klubu zo Svitu, ktorý sa 
môže pýšiť titulom prvého majstra 
bývalého Československa, prispel 
svojimi minuloročnými výkonmi 
v  drese Iskry k  zisku druhého 
extraligového bronzu v  rade po 
roku 2019 (v  roku 2020 sa súťaž 
pre pandémiu nedohrala). Srbský 
krídelník pôsobí vo Svite už šiestu 
sezónu. V mladosti reprezentoval 
Srbsko, s ktorým sa v roku 2011 stal 
vicemajstrom Európy do 18 rokov. 
Ešte dva roky predtým bral na eu-
rópskom šampionáte 16-ročných 
bronz. Počas svojho pôsobenia na 
Slovensku sa už tento aktuálne 
29-ročný, 193-centimetrov vysoký 
basketbalista dostal do All star 
tímu Niké SBL. Bol tiež najuži-
točnejším hráčom základnej časti 
aj najlepším striedajúcim hráčom 
základnej časti. V minulej sezóne 

k  druhému bronzu v  priebehu 
dvoch rokov prispel priemerom 
14,9 bodu, 3,4 doskoku a 2,6 asis- 
tencie v 38-ich odohraných zápa-
soch. V tejto sezóne je s bodovým 
priemerom 19,2 bodu aktuálne 
tretím najlepším strelcom celej 
súťaže. Svoje bohaté skúsenosti 
zároveň odovzdáva aj basketba-
lovej mládeži.

BASKETBAL

BK Iskra Svit

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC PSK ZA ROK 2021 BEZ URCENIA PORADIAˇ

SAŠA AVRAMOVIČ
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HÁDZANÁ

MARCOS COLODETI 
Tatran Prešov

Brazílsky legionár prišiel do tímu 
Tatrana Prešov v roku 2020 a stal sa 
jedným z troch zástupcov „kanári-
kov“ v tíme mnohonásobného slo- 
venského hádzanárskeho majstra. 
V  súčasnosti 26-ročný brankár 
prestúpil do Prešova z brazílskeho 
klubu Pinheiros, s ktorým oslavo-
val titul majstra Brazílie. Bol aj 
členom reprezentácie svojej rod-
nej krajiny, za ktorú nastupoval 
v mládežníckych kategóriách, ale 
objavil sa už aj v seniorskej repre- 
zentácii. Tatran je jeho prvým pôso-
biskom mimo domoviny. V  tíme 
sa mu podarilo etablovať po boku 
víťaza ankety Športovec PSK za rok 
2018 Igora Čuprynu. Po jeho od-
chode sa stal jednotkou a dôstoj- 
ným nástupom v prešovskej bráne, 
v ktorej podáva spoľahlivé výkony. 
Aj vďaka nim získali prešovskí 
hádzanári v minulej sezóne v po-

radí už 16-ty titul majstra Slo- 
venska a úspešne reprezentovali 
klub i kraj tiež na medzinárodnej 
scéne. Spokojnosť s jeho výkonmi 
najlepšie dokumentuje predčasné 
predĺženie zmluvy o ďalšiu sezónu, 
teda do konca júna budúceho roka.

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC PSK ZA ROK 2021 BEZ URCENIA PORADIAˇ
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Šikovného prešovského kickboxe- 
ra môžeme nazvať stálicou tej- 
to ankety. V  jej najlepšej de- 
siatke je ešte stále len 23-ročný 
športovec totiž už piatykrát. Aj 
v  minulom roku potvrdil svoju 
výnimočnosť, keď do svojej cen-
nej zbierky pridal ďalší mimoriad- 
ny úspech. Tretíkrát v rade sa totiž 
stal seniorským majstrom sveta. 
V  októbri minulého roka trium-
foval v kategórii kick light do 74 
kilogramov na šampionáte v ta- 
lianskom stredisku Lido di Jesolo. 
Reprezentant prešovských pante- 
rov postupne nedal šancu súpe- 
rom z  Grécka, Lichtenštajnska 
a Ukrajiny. Vo finále zdolal aj Slo-
vinca Marka Peroviča a ziskom zla-
ta nadviazal na rovnaké úspechy 
z Budapešti 2017 a Antalye 2019. 
Do jeho bohatej zbierky úspechov 
musíme zarátať aj titul junior-

ského majstra sveta z  roku 2016 
v írskom Dubline. Okrem toho je 
Marek držiteľom štyroch titulov 
majstra Európy, z toho troch juni- 
orských. Vďaka tejto bohatej zbier- 
ke sa môže hrdiť aj prívlastkom 
najúspešnejší kickboxer Slovenska.

KICKBOX

KK Panter Prešov
MAREK KARLÍK 
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JOZEF KOLODZEJ 
Goral Gym Kežmarok

KICKBOX

Vyštudovaný inžinier z  Kežmar-
ku obhájil v septembri minulého 
roka titul profesionálneho majstra 
sveta v  kategórii K1 organizácie 
WKU vo švajčiarskom Frauenfel-
de. Jeho súperom bola domáca 
hviezda a majster sveta, pôvodom 
z  Arménska, ktorého porazil po 
piatich kolách a  troch počíta- 
niach. V  klube Goral Gym vedie 
32-ročného Kolodzeja tréner Jozef 
Kušmírek. Kežmarčan je z minu-
losti trojnásobným amatérskym 
majstrom Slovenska v K1, medzi- 
národným amatérskym maj- 
strom v  thajskom boxe a  profe-
sionálnym majstrom Slovenska 
v K1. S bojovými športmi sa začal 
zoznamovať ešte na strednej škole 
a vyskúšal si aj viaceré amatérske 
zápasy. A hoci počas štúdií na vy-
sokej škole od trénovania upustil, 
pred jej ukončením sa k aktívnym 

tréningom znova vrátil. Nasledo-
vali rôzne zápasy na galavečeroch, 
po ktorých prichádzali výzvy v po-
dobe profesionálnych súbojov. 
Tie najvýznamnejšie vyústili do 
ostatných titulov.
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Bardejovská rodáčka sa špor-
tu venuje už 24 rokov. Dostala 
sa k  nemu až po vysokej škole, 
pričom začala armwrestlingom, 
neskôr presedlala na tlak na 
lavičke, v ktorom získala viacero 
svetových i  európskych titulov. 
Následné zdravotné problémy 
s  platničkou musela riešiť ope- 
račne, čo dočasne pomohlo, no 
pred piatimi rokmi sa bolesti 
vrátili. Záver lekárov vtedy znel, 
že druhá operácia by znamenala 
úplnú invaliditu a  žiadny šport. 
Padlo tak rozhodnutie skúsiť to 
s fitness. Odvtedy stihla Dagmar 
vyhrať majstrovstvá sveta, získať 
zlato aj striebro na majstrov- 
stvách Európy a stať sa absolútnou 
víťazkou Natural Olympie, ktorá sa 
konala v Las Vegas. Bardejovská 
športovkyňa súťaží v SANK naturál-
nej federácii v  kategórii fitness  

figura. V minulom roku zvíťazila na 
súťaži Night of Champions Inter-
national v Maďarsku, kde ovládla 
kategóriu nad 35 rokov aj celkové 
poradie. Na majstrovstvách sveta 
v naturálnom bodybuildingu v ru-
munskej Bukurešti získala strieb- 
ro v  amatérskej kategórii nad 
35 rokov a bronz v celkovom po-
radí. Okrem vlastnej športovej 
kariéry, práce a dvoch detí sa po 
večeroch venuje aj trénerstvu. 

DAGMAR LIPTÁKOVÁ 
Bardejov

FITNESS
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VOLEJBAL

jom konte má v prešovskom drese 
aj titul majstra Slovenska (2014/15) 
a ďalšie tri víťazstvá v Slovenskom 
pohári (2016, 2017,2019). Okrem 
športového sna si 27-ročný hráč 
splnil tiež ten pracovný. Stal sa 
hasičom - záchranárom.

Rodák zo Sobraniec už sedem 
rokov pôsobí na poste blokára 
volejbalového Prešova, do ktorého 
prišiel po príchode na vysokú školu 
a v ktorom sa napokon usadil aj so 
svojou manželkou. Ako volejbalista 
je povestný svojím poctivým a zod- 
povedným prístupom k tréningo- 
vému procesu. V  uplynulej 
sezóne svojimi výkonmi prispel 
k  zisku extraligového bronzu 
a  triumfu v  Slovenskom pohári. 
Po základnej časti bol najlepším 
extraligovým blokárom v  počte 
úspešných obranných zákrokov 
na sieti aj v ich priemere na počet 
odohraných setov. V predchádza-
júcej sezóne bol po boku svojho 
veľkého volejbalového vzoru, ka-
pitána Martina Sopka st., ktorého 
sa stal dôstojným nástupcom v tej- 
to ankete,  vyhlásený za člena ex-
traligového Dream teamu. Na svo-

VK PU Mirad Prešov
IVO MIKOVCÍK ˇ
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DÁVID SKOKAN 
HK Poprad

LADOVÝ HOKEJ´

titulu. Ako kľúčový hráč doviedol 
historicky najstaršie a najúspešnej- 
šie hokejové mužstvo PSK až do 
finále Tipos extraligy. V ňom síce 
Poprad napokon podľahol Zvo-
lenu, no Skokan vo vyraďovacej 
časti dosiahol v 15-tich zápasoch 
15 kanadských bodov (9 gólov a 6 
asistencií) a za svoje výkony získal 
Zlatú korčuľu pre najužitočnejšie-
ho hráča play-off. Sezónu dohral 
napriek vážnemu zraneniu po 
zásahu tváre pukom v  druhom 
finálovom zápase, pri ktorom utr-
pel aj otras mozgu. 

Popradský rodák a  odchovanec 
miestneho hokejového klubu je 
mnohonásobným reprezentan-
tom SR v  juniorskej i  seniorskej 
kategórii a účastníkom viacerých 
majstrovstiev sveta v  ľadovom 
hokeji. Vo svojej bohatej kariére 
okúsil aj zámorské klziská v juni- 
orskej súťaži. Draftovaný bol sláv-
nym New Yorkom Rangers, no 
v NHL si napokon nezahral. Jeho 
ďalšia kariéra pokračovala pre-
važne na Slovensku a v Čechách, 
ale hral i za nemecký Frankfurt. 
Okrem Popradu si obliekol tiež dres 
bratislavského Slovana, s ktorým 
v  roku 2012 oslavoval titul a  ne-
skôr si s  ním zahral v  KHL. Bol 
tiež kapitánom HC Košice, ale 
po návrate do rodného Popradu 
siahal v  minulej sezóne so svo-
jím materským klubom na jeho 
najväčší úspech v  podobe zisku 
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JANA VAŠKOVÁ 
KSTaK Matej Bardejov

MAS-WRESTLING

kategórii do 85 kg. Najsilnejšia 
žena Európy a viacnásobná maj- 
sterka sveta v silovom trojboji je 
pritom i majsterkou sveta a víťaz-
kou Svetového pohára z roku 2019.

Bardejovská siláčka nie je v  an-
kete o  najúspešnejších športov-
cov PSK žiadnym nováčikom. 
V poradí figurovala už trikrát, no 
vracia sa doň po štyroch rokoch. 
Kým v rokoch  2015, 2016 a 2017 
jej priečka medzi desiatkou 
najlepších po výkonoch v  súťa- 
žiach silového trojboja neušla, ten-
toraz sa jej v závere minulého roka 
podarilo získať na svetovom šam-
pionáte vo Fínsku titul majsterky 
sveta v mas-wrestlingu v absolút-
nej hmotnostnej kategórii. Všetky 
svoje zápasy vyhrala suverénne 
2:0, pričom hneď na úvod šampi-
onátu týmto výsledkom zdolala aj 
ruskú víťazku Svetového pohára 
v  hmotnostnej kategórii nad 
85 kg. Na severe Európy, ale aj 
v Turecku, sa jej  pritom podarilo 
triumfovať aj v  rámci dvoch kôl 
Svetového pohára v hmotnostnej 
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Kežmarský rodák a celkový víťaz 
tejto ankety z roku 2014 sa svoji-
mi výkonmi v predchádzajúcom, 
ale aj tomto ročníku Svetového 
pohára alpských lyžiarov zaslúžene 
prepracoval medzi najlepších jed-
notlivcov kraja. V minulom roku 
tento 31-ročný lyžiar, vo svojej naj- 
silnejšej disciplíne – obrovskom 
slalome, dosiahol viacero pekných 
úspechov. Na majstrovstvách 
sveta v  Cortine d´Ampezzo vy-
bojoval 8. miestom svoje ka-
riérne maximum. Na pretekoch 
Svetového pohára sa mu v roku 
2021 hneď osemkrát podarilo 
skončiť na bodovanom mieste. 
V rámci celej sezóny 2020/21 boli 
jeho najlepšími umiestneniami 
7. a  8. miesto zo súťaží v  Santa 
Caterine. Vďaka predvedeným 
výkonom si na konci sezóny ako 
vôbec prvý Slovák vybojoval účasť 

zdroj: adamzampa.com

vo finále Svetového pohára medzi 
25 najlepšími „obrakármi“ sezóny. 
Na trati v Lenzerheide skončil vo 
výbere tých najlepších napokon 
na 17. mieste. Celkovo obsadil 
v  hodnotení Svetového pohára 
sezóny 2020/21 v obrovskom sla-
lome, s kariérnym maximom 106 
bodov, konečné 24. miesto.

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

Žampa Ski Club Vysoké Tatry
ADAM ŽAMPA

zdroj: TASR/AP
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Lukostreľbe sa venuje od svojich 14 
rokov. Keďže medzi parastrelcami 
je málo športovcov, na súťažiach 
strieľa so zdravými súpermi. Svo-
jou usilovnosťou sa dostal do cen-
tra talentovanej mládeže a repre- 
zentoval Slovensko ako mládežník 
so zdravými športovcami. Prvú 
svetovú para súťaž absolvoval 
ako 18-ročný na majstrovstvách 
Európy 2018 v  Plzni a  postupne 
to dotiahol až na najprestížnej- 
šie podujatie. Na minuloročných 
paralympijských hrách v Tokiu vy-
padol v boji o postup do štvrťfinále 
a  obsadil 9. miesto. V  roku 2021 
sa zúčastnil aj troch kôl Európ-
skeho pohára, kde sa zakaždým 
umiestnil na 5. mieste. Na prete-
koch Svetového pohára obsadil 
3. i 5. miesto. V aktuálnom sveto-
vom rebríčku mu patrí 7. priečka. 
V  tohtoročnej silnej konkurencii 

zlatých paralympijských medai-
listov sa síce v našej ankete nep- 
resadil v  kategórii znevýhod-
nených športovcov, ale suverénne  
ovládol poradie v  internetovom 
hlasovaní o  najpopulárnejšieho 
športovca kraja. Z celkovo 24 618 
odovzdaných hlasov pre vyše 50 
jednotlivcov i  kolektívov získal 
22-ročný strelec 8 351 z nich, teda 
takmer 34 percent.

DÁVID IVAN 
Red Arrows Poprad

PARALUKOSTRELBA´

´NAJPOPULÁRNEJŠÍ ŠPORTOVEC PSK PODLA INTERNETOVÉHO HLASOVANIA ZA ROK 2021
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HÁDZANÁ MUŽI

TATRAN PREŠOV 
Suveréni tejto ankety sú jej súčasťou 
nepretržite od prvého ročníka a iba raz 
v tejto kategórii nedominovali. Bolo to 
ešte v roku 2004, odvtedy uspeli vo všet- 
kých ročníkoch. K  celkovo 17-temu 
víťazstvu im dopomohol v poradí 16-ty 
slovenský majstrovský titul, z toho 14-ty 
v rade. Tatran prešiel celou súťažou bez 
straty jediného bodu. Klubovú zbierku 
rozšíril aj o Slovenský pohár. Najúspešnej- 
ší slovenský hádzanársky klub zastupoval 
kraj i  celú krajinu aj na medzinárod-
nej scéne. V novovytvorenej Európskej 
lige v sezónach 2020/21 aj 2021/22 čelil 
a do Prešova priviedol viacero špičko- 
vých tímov z  takých hádzanárskych 
krajín ako sú Nemecko, Francúzsko, 
Španielsko či Poľsko a  Portugalsko. 
Postup do vyraďovacích bojov sa mu 
ale v druhej najprestížnejšej európskej 
klubovej súťaži vybojovať nepodarilo. 
V skupinovej fáze nadnárodnej SEHA ligy 
obsadili prešovskí hádzanári 3. miesto. 
Prebojovali sa do štvrťfinále súťaže, no 
v postupe medzi štyroch najlepších ich 
zastavil favorizovaný ukrajinský účastník 
Ligy majstrov Motor Záporožie.    

NAJÚSPEŠNEJŠÍ KOLEKTÍV DOSPELÝCH PSK ZA ROK 2021
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HK POPRAD 

LADOVÝ HOKEJ MUŽI´

ˇ

Popradskí hokejisti majú za sebou jed-
nu z  najúspešnejších sezón vo svojej 
novodobej histórii. Na jej konci siahali 
na historický majstrovský titul, ktorý 
však napokon stabilnému účastníkovi 
hokejovej extraligy pri jeho 28. vystúpení 
v súťaži tesne ušiel. Po základnej časti 
patrilo zverencom trénera Petra Mikulu 
so ziskom 95 bodov tretie miesto za 
Zvolenom a Michalovcami. Vo štvrťfinále 
play-off si potom poradili s Detvou hlad-
ko 4:0 na zápasy. V  semifinále vyzvali 
vo východniarskom derby Michalovce 
a  po prvých dvoch prehrách na ľade 
súpera boli v  náročnej situácii, ktorú 
však zvládli a štyrmi výhrami v rade si 
vybojovali účasť vo finále. V ňom proti 
víťazovi základnej časti zo Zvolena tuho 
bojovali, no aj zásluhou dvoch tesných 
prehier v  predĺžení napokon prehrali 
sériu 1:4. Ziskom strieborných medailí tak 
nadviazali na sezóny 2005/6 a 2010/11. Po-
pradský útok Svitana – Skokan – Haščák 
ovládol v uplynulej sezóne extraligovú 
produktivitu, keď si trojica podelila 
prvé tri priečky kanadského bodovania 
súťaže. Spoločne nazbierali úctyhodných 
218 bodov za 92 gólov a 126 asistencií. 

NAJÚSPEŠNEJŠÍ KOLEKTÍV DOSPELÝCH PSK ZA ROK 2021 BEZ URCENIA PORADIA
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TENIS MUŽI

MŠK POPRAD-TATRY 

ˇNAJÚSPEŠNEJŠÍ KOLEKTÍV DOSPELÝCH PSK ZA ROK 2021 BEZ URCENIA PORADIA

Napriek tomu, že tenisový MŠK je mladým 
športovým klubom, ktorý vznikol iba v roku 
2018, dokázal sa aj za toto krátke obdobie 
vyšplhať na vrchol klubového mužského 
tenisu na Slovensku. Po 2. mieste v roku 
2018, 4. mieste o  rok neskôr a  3. priečke 
v nasledujúcej sezóne, zvíťazili v roku 2021 
jeho hráči v slovenskej extralige družstiev 
a stali sa tak historicky prvými majstrami 
Slovenska z  klubov mimo Bratislavy. Na 
ceste za titulom vyradili hneď tri kluby 
z hlavného mesta – Slovan Bratislava 5:2, 
Love 4 tennis Bratislava 4:1 a v dramatickom 
finále si poradili aj so Sláviou STU Bratislava. 
Nad domácim tímom zvíťazili 4:3, pričom 
dokázali otočiť nepriaznivo sa vyvíjajúci 
finálový súboj. Výrazný podiel na tom mal 
slovenský reprezentant Andrej Martin, ktorý 
za stavu 1:3 triumfoval v dvojhre a následne 
i štvorhre s Michalom Pažickým. Rozhodu-
júci bod potom v  tajbrejku záverečného 
súboja pridala dvojica Jaroslav Pospíšil – 
Patrik Fabian. Pod titul sa svojimi výkonmi 
podpísali aj D. Šproch, S. Stolárik, R. Jankúch 
a L. Klein. Kapitánmi tímu boli P. Simčák 
a I. Lupták.  
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Žezlo po prvom víťazovi novej 
kategórie oceňovania, hádzanárskom 
trénerovi Slavkovi Golužovi, preberá 
zápasnícky tréner Erik Cap. Okrem 
svojho materského klubu z  rodnej 
Sniny viedol 45-ročný tréner v minu-
lom roku aj úspešnú voľnoštýliarsku 
reprezentáciu Slovenska a svojich zve- 
rencov priviedol k  viacerým úspe-
chom. Najväčšie dosiahol Tajmuraz 
Salkazanov, ktorý sa stal majstrom 
Európy a  vicemajstrom sveta. Svoj 
trénerský podiel má aj na minu-
loročnom titule majstra Európy 
ďalšieho naturalizovaného sloven-
ského zápasníka Akšarbeka Gulaje-
va. Nesporný úspech postupom na 
letné olympijské hry do  Tokia, kde sa 
v každej váhovej kategórii predstavilo 
iba 16  zápasníkov sveta, dosiahol aj so 
svojím zverencom Borisom Makoje-
vom. Ten skončil na majstrovstvách 
Európy na 5. mieste. Cap má okrem 
nich pod patronátom aj štvoricu 
členov sninského klubu (Chomanič, 
Žeňuchová, Bobrík a Staroň), ktorých 

pripravuje pre slovenskú reprezen- 
táciu. Talentovaný Daniel Chomanič 
v minulom roku štartoval na majstrov- 
stvách Európy i majstrovstvách sveta 
do 23 rokov, ako aj na seniorských 
majstrovstvách sveta v Osle.

ZÁPASENIE

ERIK CAP 
ZK Vihorlat Snina, mužská reprezentácia SR

NAJÚSPEŠNEJŠÍ TRÉNER DOSPELÝCH PSK ZA ROK 2021
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mi Európy. Do zbierky ich úspechov 
môžeme zaradiť aj dva tituly víťaz-
ky Svetového pohára a dva tituly 
2. vicemajsterky sveta 12-ročnej 
Nelli Benkovej. Trinásťročná 
Michaela Stašová zase potešila titu- 
lom 2. vicemajsterky sveta. Všetci 
traja mladí tanečníci uspeli aj na 
domácej scéne, keď získali celkovo 
11 titulov majstrov Slovenska. 

Člen Slovenského zväzu tanečných 
športov, sekcie IDO tance, sa môže 
v roku 2021 pýšiť úctyhodnou bi-
lanciou 121 získaných medailí na 
20 domácich i  medzinárodných 
súťažiach v kategóriách hip-hop, 
disco dance, disco show, street 
show a  disco freestyle. Medzi 
najväčšie úspechy tanečníkov 
z Grimmy patrí zisk dvoch titulov 
majstrov sveta a  titulu majstrov 
Európy. Najjagavejšiu zbierku má  
12-ročný Nicolas Smrek, ktorý vy-
bojoval na svetovom šampionáte 
kompletnú medailovú zbierku, 
pričom v  kategórii street dance 
show sólo chlapcov sa v kategórii 
detí stal majstrom sveta. Ďalší 
svetový titul získali najstaršie 
tanečníčky v  disco show dance 
skupín v kategórii mládež. V street 
dance show skupín sa zase 
tanečníci z Grimmy stali majstra-

TANECNO-ŠPORTOVÝ KLUB GRIMMY
PREŠOV 

ˇ

TANECNÝ ŠPORT MIXˇ

NAJÚSPEŠNEJŠÍ KOLEKTÍV MLÁDEŽE PSK ZA ROK 2021
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Aj keď prešovský plavecký klub 
vznikol iba v  roku 2017 a  plavci 
v  jeho farbách pretekajú pod 
vedením trénera Ivana Matúša 
presne štyri roky, majú na svojom 
konte už rad úspechov. V minu-
lom roku sa na rôznych súťažiach 
tešili až z 58 medailí, z toho bolo 31 
zlatých, 16 strieborných a 11 bron-
zových. Medzi najcennejšie patrí 
kompletná medailová zbierka 
z júnových majstrovstiev Sloven-
ska v Poprade. Kristína Krajňáko- 
vá sa stala majsterkou Slovenska 
mladších junioriek na 100 metrov 
voľný spôsob a  na 50-metrovej 
trati motýlik brala bronz. Strie-
bornú medailu vybojovala na 200 
metrov prsia Laura Petrušová. 
Hneď päť medailí získal Diamond 
club na letných majstrovstvách 
Slovenska v žiackych kategóriách 
v  Šamoríne. Všetky si vybojoval 

starší dorastenec Ján Sciranka. 
Stále iba 13-ročný prešovský plavec 
sa stal štvornásobným majstrom 
Slovenska na 50 a  200 metrov 
voľný spôsob, 100 metrov znak 
a 100 metrov motýlik. Na 100 met-
rov voľný spôsob bral bronz. Časy, 
ktoré mladý plavec pri tituloch do-
siahol, sú najlepšími v jeho vekovej 
kategórii na Slovensku.

PLÁVANIE MIX

DIAMOND SWIMMING CLUB 
PREŠOV 
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Športovo-strelecký klub z  Prešo-
va má vo svojich radoch pod ve-
dením trénera Jána Šimu niekoľko 
výrazných mladých talentov toh-
to športu, ktoré v  minulom roku 
dosiahli viacero pozoruhodných 
výsledkov. Najväčšou streleckou 
nádejou je Kamila Novotná, ktorá 
sa pred dvoma rokmi stala v an-
kete Talentom roka do 15 rokov. 
V minulej sezóne si po boku olym-
pionika Patrika Jányho pripísala 6. 
miesto na majstrovstvách Európy 
v  tímovom mixe vo vzduchovej 
puške medzi seniormi. Medzi dos-
pelými sa v  tejto disciplíne stala 
majsterkou SR. Skončila tiež 7. na 
majstrovstvách sveta v mixe juni- 
orov. Mimoriadne cenným úspe-
chom je stanovenie slovenského 
rekordu vo vzduchovej puške 60 
medzi ženami. Výrazné úspechy 
dosiahla aj 18-ročná gymnazistka 
Zuzana Ňakatová, ktorá sa stala 
dvojnásobnou juniorskou maj- 
sterkou SR v  olympijských disci-

plínach a  obsadila 5. miesto na 
majstrovstvách Európy v  mixe 
juniorov. V  malokalibrovke 3x40 
pridala na šampionáte 14. miesto, 
zároveň je aj držiteľkou sloven-
ského juniorského rekordu v tejto 
disciplíne. Ďalším držiteľom slo- 
venského rekordu v tejto disciplíne 
je tiež jej klubový kolega Rafael 
Knapík, ktorý v  minulom roku 
obsadil 5. miesto na majstrovstvách 
Európy a  7. miesto na majstrov- 
stvách sveta v  mixe juniorov vo 
vzduchovej puške. Je takisto dvoj- 
násobným juniorským majstrom 
SR. ŠPORTOVÁ STRELBA MIX´

ŠPORTOVO-STRELECKÝ KLUB ŠKP 
PREŠOV 
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Rodená Prešovčanka pôsobí v TŠK 
Grimmy ako hlavný tréner so za-
meraním na streetdance a  ako 
tanečný pedagóg v  Súkromnej 
základnej umeleckej škole Grim-
my. Pohyb a umenie zbožňovala 
odmalička. Od štyroch rokov sa 
venovala modernej gymnastike. 
Do Grimmy prišla ako 13-ročná 
a  začala sa venovať streetovým 
štýlom, ktorým ostala verná 
dodnes. Ako tanečníčka získala 
mnoho titulov majstra a vicemaj- 
stra SR v hip-hop formáciách, vy-
tancovala si aj titul vicemajsterky 
SR a víťazky Slovenského pohára 
v hip-hop duo dospelých. Prezen-
tuje sa viac ako choreograf, tréner 
a pedagóg než tanečník. So svoji-
mi zverencami pravidelne vyhráva 
slovenské aj medzinárodné súťaže. 
Iba za uplynulý rok spolu vybo-
jovali po jednom titule majstra 

sveta a  vicemajstra sveta, dva 
tituly druhého vicemajstra sveta 
ako aj sedem titulov majstrov Slo- 
venska v štýle street dance.  Okrem 
toho, že je úspešnou a uznávanou 
trénerkou a  choreografkou, má 
ukončené trénerstvo v tanečnom 
športe 1. kvalifikačného stupňa na 
FTVŠ v Bratislave a skúšky medzi- 
národnej rozhodkyne v  tancoch 
IDO. 

NATAŠA CÁPOVÁ 
TŠK Grimmy Prešov

TANECNÝ ŠPORTˇ

NAJÚSPEŠNEJŠÍ TRÉNER MLÁDEŽE PSK ZA ROK 2021
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Študent 3. ročníka Obchodnej 
akadémie vo Svidníku začínal 
pôvodne s futbalom, ktorému sa 
venoval sedem rokov. Viac ako 
futbalová lopta mu ale napokon 
učarovali činky, ktorým sa venuje 
posledné štyri roky a v tom minu-
lom roku to dotiahol na svetovom 
šampionáte silových trojbojárov 
v maďarskom Miškolci až k titu-
lu dorasteneckého majstra sveta 
v hmotnostnej kategórii do 90 kg 
v tlaku na lavičke. K tomu sa dostal 
pred rokom a pol, keď si svoje sily 
v tlaku prvýkrát vyskúšal na maj- 
strovstvách Slovenska v Galante, 
kde hneď ukázal svoj potenciál 
a silu. Aktuálne je už dvojnásob-
ným majstrom Slovenska, maj- 
strom sveta, ale aj absolútnym 
víťazom Svetového pohára. Pri 
svojom mene má zapísané tiež 
dva európske rekordy vo váhovej 

kategórii do 90 kg medzi doras-
tencami. Najlepší výkon predvie- 
dol práve na majstrovstvách sve-
ta, kedy vytlačil 141,5 kg. Zlepšil 
tak svoj pôvodný európsky re-
kord, ktorý si zapísal na Svetovom 
pohári výkonom 140 kg.

SILOVÝ TROJBOJ

Warrior Family Stropkov
Spojená škola Svidník, org.zložka Obchodná akadémia

LUBOŠ DVOROVÝ ´

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠTUDENT STREDNÝCH ŠKOL PSK ZA ROK 2021 

ˇ
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Študentka 4. ročníka gymnázia 
v Poprade sa plávaniu venuje od 
svojich siedmich rokov. Jej talent 
už bol v ankete Športovec roka 
PSK ocenený, keď sa za rok 2018  
stala najúspešnejšou študent- 
kou stredných škôl. Tento úspech 
sa jej teraz podarilo zopakovať. 
Vďačí za to výborným výsledkom, 
ktoré v minulom roku dosiahla na 
vrcholových podujatiach. Najskôr 
na majstrovstvách Európy v dl-
hom bazéne v Budapešti vytvo-
rila dva osobné a podieľala sa aj 
na dvoch národných štafetových 
rekordoch. Na majstrovstvách 
Európy v krátkom bazéne v ruskej 
Kazani potom potvrdila, že patrí do 
najužšej slovenskej špičky a derie 
sa medzi elitu starého kontinentu. 
Štartovala v štyroch individuál-
nych disciplínach a vo všetkých sa 
dostala do semifinále, teda medzi 

najlepšiu európsku šestnástku. 
Navyše vo všetkých zaplávala 
osobné rekordy. V pretekoch na 
200 m znak dokonca prekonala 
bezmála šesť rokov starý sloven- 
ský rekord. Na decembrových 
majstrovstvách sveta v  krát-
kom bazéne v Abú Zabí potom 
prispela k ďalším dvom národ-
ným rekordom. V minulom roku 
získala aj štyri tituly republiko- 
vej šampiónky medzi seniorkami. 

PLÁVANIE

TAMARA POTOCKÁ 
Klub plávania Aquacity Poprad

Gymnázium Kukucínova Popradˇ

NAJÚSPEŠNEJŠIA ŠTUDENTKA STREDNÝCH ŠKOL PSK ZA ROK 2021
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Škola vznikla 1. septembra 
2006. V  tomto školskom roku si 
teda pripomína 15. výročie svoj- 
ho založenia. Za toto obdobie vy-
chovala celý rad reprezentantov 
v rôznych druhoch športov. Z tých 
najznámejších sú to futbalis- 
ti Adam Jakubech a  Pavol Šaf- 
ranko, hádzanár Jakub Kravčák, 
hádzanárky Petra Kakaščíková 
a  Diana Mária Vargová či arm-
wrestlerka Klaudia Lišková. Mo-
mentálne má škola 173 žiakov, 
z  nich je 28 v  reprezentačných 
výberoch Slovenska. Na domácich, 
ale aj medzinárodných poduja- 
tiach tak šíria dobré meno kra-
jiny, kraja, ale aj mesta a  ško-
ly. Tá je zároveň aj podporo-
vateľom športu. Má vlastný 
Školský klub Elba. Tento volej- 
balový klub dievčat a žien dosa- 
huje každoročne výborné výsled-

ky v mládežníckych kategóriách. 
Škola rovnako podporuje Športový 
klub Slovan Solivar. V  minulom 
roku otvorila aj nový študijný od-
bor športový manažment.

Prešov
SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA ELBA 

NAJÚSPEŠNEJŠIA STREDNÁ ŠKOLA PSK ZA ROK 2021

RÔZNE DRUHY ŠPORTOV
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Pätnásťročná Aila reprezentuje 
Slovensko v armwrestlingu síce iba 
od minulého roka, no už vo svojej 
premiérovej sezóne dosiahla nie-
koľko pozoruhodných úspechov. 
Jej prvou súťažou boli majstrovstvá 
Slovenska v kategórii U15, z ktorých 
si odniesla domov hneď dve zlaté 
medaily. Vo finále zdolala na obe 
ruky minuloročnú majsterku Slo- 
venska. Absolvovala aj množstvo 
ďalších súťaží na Slovensku medzi 
juniorkami i ženami, pričom sa 
nikdy neumiestnila horšie ako na 
treťom mieste. Za svoje výkony si 
zaslúžila nomináciu na majstrov- 
stvá Európy. V  kategórii  do 15 
rokov a do 60 kg vybojovala na 
pravú aj ľavú ruku bronzové me-
daily. O mesiac neskôr sa zúča- 
stnila tiež majstrovstiev sveta, kde 
vo veľmi ťažkej kategórii do 55 kg 
obsadila piate miesto a  len jed-
no víťazstvo ju delilo od cenného 
kovu. 

 AILA SOSA
AWK Prešov

ARMWRESTLING

ˇNAJVÄCŠÍ TALENT PSK DO 15 ROKOV ZA ROK 2021
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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.

O ANKETE ŠPORTOVEC PSK
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