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P R Í H O V O R P R I M ÁT O R K Y

Milí športoví priatelia,
hovorí sa, že každý sen je kreatívnou víziou
budúcnosti. Keď však ide o sny športové, vízie sa
môžu zmeniť na reálne víťazstvá.
Prihovárať sa športovcom je pre mňa
osobne obrovskou cťou, keďže môj jediný kontakt
so športom bol v mladosti cez môjho otca, keď mi
počas súťaží vysvetľoval pravidlá jednotlivých hier
a v súčasnosti cez moje deti či televízne športové
prenosy. O to viac vám, športovým nadšencom,
patrí môj obdiv.
Človek si dokáže len predstaviť, koľko tvrdej
práce, disciplíny či obety, úsilia i potu sa skrýva za každým vašim úspechom, kedy
hnacou silou je dosiahnutie túžby po víťazstve. Víťazstve, ktoré sa pretavuje aj do
osobného cieľa, ale aj do šírenia dobrého mena nášho Prešova i Slovenska.
Dovoľte mi preto poďakovať všetkým úspešným športovcom, ktorí každým
zápasom, každým súbojom dokazujú, že najmocnejší je ten, kto premôže sám
seba. Je však potrebné poďakovať aj tým, ktorí za ich úspechmi stoja, rodičom,
trénerom, klubom a kolektívom, bez ktorých by talent zostal „len“ talentom.
Dámy a páni,
historické posolstvo olympijských hier spočívalo v upevňovaní jednoty
národov a mieru. Preto verím, že aj v našich, prešovských podmienkach bude
šport aj napriek súpereniu naďalej tým, čo nás nerozdeľuje, ale spája a že spoločne
budeme vytvárať podmienky na to, aby boli prešovské sídliská opäť plné lôpt.
Mestu Prešov tiež prajem, aby v ňom bolo vás, vynikajúcich športovcov
stále viac a viac, aby sa vaše úspechy pretavili do víťazstiev a triumfov a aby sa
nielen dobré meno nášho mesta, ale aj Slovenska ozývalo hrdo po celom svete.

Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov

www.tampex.sk
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Prehľad najúspešnejších športovcov
mesta Prešov od roku 1961 – 2014
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Mirianna Brtková
Mirianna Brtková
Jozef Bomba
Jozef Bomba
Július Holeš
Tibor Kňazík
Martin Gregor
Milka Kojecká
Rudolf Horváth
Vasiľ Greňo
Yvetta Polláková
Igor Novák
Igor Novák
Yvetta Polláková
Yvetta Polláková
Yvetta Polláková
Igor Novák
Igor Novák
Mária Labayová
Eva Timková
Eva Timková
Alena Damitšová
Alena Damitšová
Božena Mažgutová
Božena Mažgutová
Daniela Trandžíková
Milan Foľta

plávanie
plávanie
futbal
futbal
futbal
jazdectvo
hádzaná
judo
hádzaná
hádzaná
basketbal
futbal
futbal
basketbal
basketbal
basketbal
futbal
futbal
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
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Daniela Trandžíková
Alena Damitšová
Vladimír Gombár
Eva Repková
Alena Barillová
Lenka Ilavská
Vladislav Zvara
Martin Terebessy
Lenka Ilavská
Lenka Ilavská
Lenka Ilavská
Zuzana Hagarová
Peter Hlinka
Tibor Cserhalmi
Vladimír Krištof
Rastislav Tabačko
Peter Kukučka
Peter Tumidalský
Radovan Pekár
Radoslav Kozlov
Radoslav Kozlov
Alexander Radčenko
Alexander Radčenko
Radoslav Antl
Dajnis Kristopans
Dajnis Kristopans
Dajnis Kristopans

hádzaná
hádzaná
futbal
šach
cyklistika
cyklistika
futbal
kolky
cyklistika
cyklistika
cyklistika
šach
futbal
rally jazdec
kulturistika
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
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1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

DAJNIS KRISTOPANS
(hádzaná Tatran Prešov)
Trikrát v rade v prestížnej
ankete najúspešnejších športovcov
mesta Prešov doteraz zvíťazili iba dve
ženy. V rokoch 1971, 1972 a 1973 to
bola basketbalistka Yvetta Polláková
a v rokoch 1996, 1997, 1998 cyklistka
Lenka Ilavská. Do tretice, po víťazstvách
v predošlých dvoch ročníkoch, sa
tejto

pocty

dostáva

hádzanárovi

Tatrana Prešov, rodenému Lotyšovi
Dajnisovi

Kristopansovi.

Tento

ľavoruký, dvestopätnásť centimetrov
vysoký hráč, prezývaný „Drobček“,
je stredobodom pozornosti obrán
a brankárov i tých najkvalitnejších európskych tímov. Stále patrí k oporám tímu
slovenského majstra. Platí i to, čo o ňom stále tvrdí majiteľ klubu Miloslav Chmeliar,
že na poste pravej spojky patrí k najlepším hráčom na svete. Momentálne je so 65
strelenými gólmi druhým najlepším strelcom nadnárodnej SEHA GSS ligy.    
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Najúspešnejší športovci mesta Prešov
za rok 2014
BEZ URČENIA PORADIA
IGOR DROTÁR - VLADIMÍR BÁNOCI

RADOSLAV ANTL

(hádzaná - Tatran Prešov)

(motorizmus - Rally system Slovakia Prešov)

Ľavé krídlo desaťnásobného slovenského
majstra je rodákom z Košíc – Šace, odchovancom
košickej hádzanej so skúsenosťami z klubového
pôsobenia napríklad aj v Japonsku a Švajčiarsku.
Sedemkrát ale oslavoval majstrovský titul s prešovským Tatranom. „Hlava“, ako ho familiárne
oslovujú spoluhráči, je aktuálne so 76 gólmi najlepším strelcom SEHA GSS ligy a za mesiac december 2014 bol vyhlásený za najlepšieho hráča nadnárodnej ligy na poste ľavého krídla.

Dobromyseľne sa o nich
vraví, že sú aktuálne najstaršou i najťažšou posádkou v slovenskom motoristickom športe. Obaja, pilot Igor
Drotár i ťažší co-pilot Vlado Bánoci
sú klasickým príkladom, že športovci
i v pokročilejšom veku dosahujú pozoruhodné výkony. Táto populárna
dvojica získala titul medzinárodných  
majstrov Slovenska v rely v skupine
a triede. Ako najlepšia slovenská posádka sú Drotár s Bánocim prvými
vicemajstrami medzinárodného šampionátu  SR absolútne. Igor Drotár si počínal úspešne i v pretekoch automobilov do
vrchu (PAV). Na medzinárodných majstrovstvách Slovenska vyhral všetky skupiny
a kategórie, stal sa absolútnym majstrom republiky. Prvý raz v histórii šampionátu
sa práve jemu podarilo s plechovým autom zdolať aj súťažiacich s formulovými
autami. V seriáli majstrovstiev Európy PAV obsadil tretie miesto. Ešte jeden primát
patrí I. Drotárovi. Doposiaľ žiadny slovenský automobilový jazdec nevyhral  preteky
absolútne v rely a PAV v jednom roku.  

MARTIN BIĽ

(futsal – FK Prešov)
Kapitán prešovských futsalistov je lídrom
v kabíne i na palubovke. Bol pri začiatkoch tohto
futsalového klubu, ktorý sa postupnými krokmi
prepracoval až do najvyššej extraligovej súťaže,
kde patrí momentálne k popredným tímom. Kreatívny hráč s bohatými skúsenosťami z veľkého
futbalu sa našiel aj vo futsale, kde patrí k neodmysliteľnej súčasti prešovského celku.        
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MATEJ FALAT

(zjazdové lyžovanie - člen reprezentačného a-teamu v alpských disciplínach)
Slovenská mužská dvojka v slalome a v superkombinácii patrí u nás k
obrovským nádejam v alpských disciplínach. Najväčším vrcholom mladého Prešovčana v roku 2014 bola účasť na olympijských hrách v Soči. Matej Falat sa tak
stal historicky prvým Prešovčanom v
individuálnom športe, ktorý vystupoval na zimných olympijských hrách.
Aktuálne je v juniorskej kategórii majstrom Slovenska a bronzovú medailu
má z národných majstrovstiev Slovenska z Jasnej. V roku 2014 popri mnohých výborných výsledkoch obsadil aj
3. miesto v slalome na pretekoch FIS
v Špindlerovom Mlyne či 3. miesto na
národných majstrovstvách St. Lambrechte v super-G.
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BEZ URČENIA PORADIA
ALEXANDRA NIŽNÍKOVÁ

DOMINIK GLOD

(kickboxing – Kickboxing club Panter Prešov)

(armwrestling – AWK Prešov)
Slovenský reprezentant v pretláčaní rukou a člen najúspešnejšieho
slovenského klubu v tomto športe AWK
Prešov, dosiahol v roku 2014 opäť mimoriadne úspechy. Na majstrovstvách sveta
v Litve do 21 rokov získal dva cenné kovy.
V ľavačke do 70 kg sa tešil z titulu majstra
sveta a v pravačke bral vicemajstrovský
titul.
Na juniorských majstrovstvách
Európy v azerbajdžanskom Baku skončil na výbornom treťom mieste v pravačke.
Mladý armwrestler patrí na Slovensku k absolútnej špičke – je majstrom Slovenska seniorov v ľavačke do 70 kg a vicemajstrom Slovenska seniorov v pravačke do
70 kg. Na prestížnej medzinárodnej súťaži Senec Hand získal zlato v pravačke
a striebro v ľavačke.

MARCEL LUX

(volejbal – VK MIRAD PU Prešov)
		
Odchovanec prešovského volejbalu patrí
k najväčším talentom prešovského a slovenského
volejbalu, čo naplno potvrdzuje v práve prebiehajúcej sezóne. Aj napriek mladému veku je tento
bývalý slovenský juniorský reprezentant súčasťou
seniorského tímu Ľuboslava Šalatu už tretiu sezónu.
V každej z nich dosahoval stabilné výkony,
no v tomto ročníku je podľa slov svojho trénera
výborný a pracuje na sebe tak tvrdo ako sa len
dá. V roku 2014 bol pri zisku druhého miesta v
Slovenskom pohári a pri štvrtom v extraligovej
súťaži. Veríme, že športová forma, ale i úsilie zostane tomuto mladému smečiarovi čo najdlhšie a
čoskoro ho uvidíme aj v užšom výbere seniorskej
reprezentácie.        
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Členka Kickboxing clubu Panter Prešov – jedného z najúspešnejších
kickboxérskych klubov na Slovensku si priniesla z juniorských majstrovstiev sveta najjagavejší kov. Svetovým šampionátom
v talianskom Rimini v konkurencii 2000 pretekárov z 50 štátov prešla bez zaváhania a
zaslúžene tak získala titul majsterky sveta v
kategórii kick-light do 55 kg.
Študentka gymnázia J. A. Raymana v
Prešove je stále aktuálnou majsterkou Slovenska v kategórii kick-light do 55 kg a vicemajsterkou Slovenska v light-contacte v
rovnakej váhovej kategórii. Súťažný rok 2014
ukončila ziskom opasku medzinárodného
šampióna v kategórii K1 do 55 kg.

MARCEL PAULOVSKÝ
(hokej – P.H.K Prešov)

Kapitán prešovských hokejistov patrí tak
na ľade i mimo neho k najskúsenejším borcom.
Veľký obľúbenec fanúšikov, ktorý sa po malej
odmlke aktívne vrátil k hokeju tesne pred začiatkom sezóny 2014/2015 dokazuje, že aj vo svojich
44-tich rokoch je viac ako platným hráčom.
Prehľad v hre, krásne góly, rozohrávka a
palicová technika je to, čím Marcel neustále baví
hokejových fanúšikov. Veterán hokejových klzísk,
ktorý pôsobil vo Francúzsku a Nemecku rozdáva
svoje bohaté skúsenosti aj prešovskej hokejovej
mládeži. Priateľom dal prísľub, že hokej bude aktívne hrať do 50-tky. Veríme, že tento sľub aj dodrží.
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Najúspešnejší kolektív mesta Prešov
v kategórii dospelých za rok 2014

BEZ URČENIA PORADIA

TATRAN PREŠOV

PETRA TOMKOVÁ

(gymnastický aerobik – TJ Slávia PU Prešov)
Slovenská reprezentantka v gymnastickom aerobiku a členka TJ Slávia PU
Prešov mala súťažný ročník 2014 viac ako vydarený. Na majstrovstvách sveta v mexickom Cancúne obsadila v konkurencii viac ako 60 pretekárok z 37 štátov výborné
24. miesto.
Na 13. majstrovstvách Slovenska obsadila 2. miesto v kvalifikácii a aj vo finále.
Je aktuálnou Miss aerobik Česko-Slovenska a aj Slovenska. Na medzinárodnej súťaži
– International Austrian Aerobic Gymnastics v rakúskom Bad Ischl obsadila skvelé
5. miesto. Bronzovú medailu si vybojovala na 18. ročníku  medzinárodných pretekov „Pohár Federácií“ v Prešove.
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(hádzaná)

Najúspešnejší klub v novodobej histórii slovenskej hádzanej aj v roku
2014 obhájil svoje suverénne postavenie na domácej scéne. Tatran Prešov získal
jubilejný desiaty titul majstra Slovenska, jedenásty raz sa stal držiteľom Slovenského pohára. Okrem domácich súťaží slovenský hádzanársky šampión štartuje
už v štvrtom ročníku nadnárodnej SEHA Gazprom South Stream League, zloženej
z najlepších hádzanárskych mužstiev Chorvátska, Macedónska, Maďarska, Srbska,
Bieloruska, Bosny a Hercegoviny a Slovenska. V predošlom ročníku Tatran Prešov
postúpil ako víťaz základnej časti tejto prestížnej súťaže do Final Four, kde obsadil konečnú štvrtú priečku. V aktuálnej tabuľke nadnárodnej lige figuruje majster
Slovenska na štvrtom mieste za účastníkmi Ligy majstrov MKB – MVM Veszprém,
Vardarom Skopje a PPD Záhreb. Prešovskí hádzanári hrali kvalifikáciu o Ligu majstrov, v Pohári EHF, druhej najvýznamnejšej európskej súťaži hádzanárov postúpili
do skupinovej fázy, v ktorej skončili tretí za maďarským Pick Szeged a francúzskym
HBC Nantes.

STRANA 11

Najúspešnejšie kolektívy mesta Prešov
v kategórii dospelých za rok 2014

Najúspešnejšie kolektívy mesta Prešov
v kategórii dospelých za rok 2014

BEZ URČENIA PORADIA

BEZ URČENIA PORADIA

VK Mirad PU Prešov (volejbal)

ŽHK 2000 ŠARIŠANKA PREŠOV (hokej)

Volejbalisti VK Mirad PU
Prešov pod taktovkou trénera Ľuboslava Šalatu patria dlhodobo k
pravidelným účastníkom volejbalovej extraligy. Šarišania už v minulej sezóne ukázali veľký potenciál,
ktorý plnou mierou predvádzajú
v práve prebiehajúcom súťažnom
ročníku.
Vlani v dlhodobej súťaži skončili na štvrtom mieste, ale
veľký úspech sa dostavil v podobe
zisku druhého miesta v Slovenskom pohári. V súčasnej sezóne prešovskí volejbalisti
ešte neprehrali a držia sériu 20 výhier v rade, s ktorými jednoznačne vedú ligový
pelotón.  Vo fanúšikovskej športovej obci sa pomaly začína skloňovať slovo titul, no
cesta k majstrovskému piedestálu je ešte dosť dlhá. Ten posledný získali Prešovčania
ešte v roku 2005.

Ženský hokejový klub 2000 Šarišanka Prešov v najvyššej hokejovej súťaži
žien ukončil vlaňajšiu sezónu na peknom treťom mieste. Bronzové medaily si Šarišanka vybojovala aj na majstrovstvách Slovenska v hokejbale žien. Dievčenský
celok skončil na majstrovstvách Slovenska o priečku vyššie – na druhom mieste.
Je potrebné podotknúť, že množstvo dievčat z tohto klubu pôsobí aj v seniorskej
reprezentácii Slovenska.

FK Prešov (futsal)
Prešovskí futsalisti dosiahli vo vlaňajšom ročníku historický úspech, keď svoje dvojročné
účinkovanie v najvyššej futsalovej
súťaži na Slovensku pretavili na
zisk bronzových medailí.   Systematická práca prináša ovocie aj v
práve prebiehajúcej sezóne, kde
zeleno-bieli patria spolu s najúspešnejším celkom na Slovensku
– Slov Maticom FOFO Bratislava k
najlepším tímom.
Šport, ktorý v Prešove nemal bohatú históriu, sa stáva čoraz populárnejším, čo
dokazuje aj pravidelná početná divácka kulisa na domácich zápasoch.  
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ZVLÁŠTNA CENA MESTA PREŠOV
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MAŽORETKOVÝ SÚBOR MK FLOWERS

Tatran Prešov – starší dorastenci (hádzaná)

Mažoretkový šport je na Slovensku veľmi populárny a titulom najlepších z
najlepších sa môžu pýšiť prešovské mažoretky MK Flowers. V Chorvátskom Poreči
na spojených majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy, na ktorých sa zúčastnilo 3000 mažoretiek zo 14 krajín si vybojovali Flowersky 7 titulov majstra sveta, 2
vicemajstrovské tituly, 8 titulov majstra Európy a 1 vicemajstrovský titul. Prešovské mažoretky sa tak zaradili  k svetovej špičke v rámci mažoretkového športu. Na
domácich majstrovstvách Slovenska sa stali najúspešnejším súborom – tešili sa zo
zisku 8 titulov majstra Slovenska, 3 titulov vicemajstra Slovenska a 2 titulov II. vicemajstra Slovenska.

Štvrtý raz v rade sa stali
prešovskí starší dorastenci majstrami Slovenska. Pod trénerskou
taktovkou Stanislava Kolpaka, ktorému asistoval brat Maroš, zároveň tréner klubových brankárov,
sa presadili aj na medzinárodnom
fóre. Tatran Prešov obhájil prvenstvo v Česko-Slovenskom pohári.
Po premiérovom prvenstve v Považskej Bystrici, získal cennú trofej
v máji 2014 v českej Kopřivnici.  

ŠPORTOVO-STRELECKÝ KLUB ŠKP PREŠOV (športová streľba)
Športové strelkyne a strelci z Prešova patria k najlepším na Slovensku. Mladí športovci pôsobia na ZŠ Šrobárova, ktorá už 25 rokov vychováva nadané talenty
pre športovú streľbu. Každý rok patria mladí strelci ŠKP Prešov k najlepším na Slovensku a postupne s pribúdajúcim vekom prechádzajú až do štátnej reprezentácie
Slovenska.  V predošlom roku pod
trénerskou taktovkou Jána Šimu sa
stalo družstvo junioriek – Ivana Oľšavská, Kristína Spišáková, Lenka
Žideková majsterkami Slovenska v
disciplíne vzduchová puška 40 rán.
Majstrovský titul získali prešovské
strelkyne aj na majstrovstvách Slovenska v streľbe z guľových zbraní – Zuzana Gabužďová, Kristína
Spišáková a Ivana Olšavská. Úradujúcou šampiónkou Slovenska je
aj Janka Hyblerová.
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SIEŇ SLÁVY PREŠOVSKÉHO ŠPORTU
2011
2012
2013
2014

–
–
–
–

Rudolf Horváth
Mária Labayová
Ladislav Pavlovič
Igor Liba

SPONZORI

(hádzaná)
(hádzaná)
(futbal)
(hokej)

2015 – Doc. MUDr. Mirianna Brtková, PhD.
Vynikajúca prešovská plavkyňa, československá
reprezentantka, víťazka prvých dvoch ročníkov ankety o najúspešnejších športovcov Prešovského okresu
– 1961, 1962. Jej najväčším úspechom bolo desiate
miesto v disciplíne 100 m znak na majstrovstvách Európy v plávaní v Lipsku v roku 1962 a bronzová medaila na Univerziáde v roku 1965 v Budapešti – bola
členkou štafety na 4x100 metrov osobné polohové
preteky. Reprezentovala aj na Univerziáde v roku 1961
v Sofii i na viacerých medzištátnych stretnutiach.
Bola viacnásobnou majsterkou Československa
v disciplínach na 100 a 200 m znak. Za úspešnú reprezentáciu jej bol udelený titul majster športu.
Bola dlhoročnou vysokoškolskou pedagogičkou na Prešovskej univerzite, predtým UPJŠ v Prešove. Významné je jej pôsobenie v akademickom
športe, mnoho rokov bola lekárkou basketbalistiek
Slávie UPJŠ Prešov, neskôr BK PU Prešov. Má bohatú
vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť. V súčasnosti
pôsobí v Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach.    
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MEDIÁLNI PARTNERI:

MEDIÁLNI PARTNERI:

Prešovský informaèný server

Prešovský informaèný server
modrá pantone: 285C
sivá pantone: 5435C

CMYK: 0 - 100 - 80 - 10
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