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Rozhodovali úspechy celoslovenské i krajské

Michal 
Hlinka, ml. 

Svetoznámy kulturista, ktorý 
k svojim úspechom pridal v mi-
nulom roku titul majstra Sloven-
ska v kategórii mužov do 65 kg 
a striebornú medailu z majstrov-
stiev Európy v rovnakej kategórii. 
Opätovne bol ocenený aj ako naj-
lepší športovec Prešovského samo-
správneho kraja.

Pavol 
Kmeč 

Jeden z veľkých talentov slo-
venského zápasenia. Jeho úspechy: 
majster Slovenska starších žiakov 
v hmotnosti do 59 kg, 2. miesto 
v rovnakej kategórii v grécko-rím-
skom štýle, bronz v kategórii kade-
tov v grecko– rímskom štýle.

Tomáš 
Grib

Napriek tomu, že cvičiť začal 
len pred jeden a pol rokom, stal 
sa majstrom Slovenska v kulturis-
tike dorastencov do 65 kg. Má tak 
všetky predpoklady stať sa v blíz-
kej budúcnosti reprezentantom 
Slovenska. 

Radovan 
Karabinoš

Žiak ZŠ na Komenského ul. 
v Starej Ľubovni, ktorý bol v roku 
2008 zaradený do reprezentácie 
Slovenska v karate. Víťaz Revúcke-
ho pohára a majstrovstiev Tatran-
skej únie kadetov do 70 kg, strie-
borný na majstrovstvá Slovenska 
žiakov nad 50 kg. V Slovenskom 
pohári kadetov do 70 kg obsadil 
tretie miesto.

Erik 
Štefaňák 

Ďalší skvelý zápasnícky talent, 
ktorý na majstrovstvách Slovenska 
v hmotnosti do 74 kg vo voľnom 
štýle získal striebornú medailu.

Člen ŠKM Stará Ľubovňa, žiak 
ZŠ na Levočskej ul. v Starej Ľubov-
ni. Fyzicky vyspelý a veľmi dyna-
mický karatista s výbornou obra-
nou. Na základe minuloročných 
výsledkov reprezentoval Sloven-
skú republiku na majstrovstvách 
Európy v Paríži v kategórii kumite 
kadetov do 70 kg. Len prvé miesta: 
majster Slovenska žiakov nad 50 
kg, prvenstvo v Európskom  pohá-
ri mládeže, prvenstvo s reprezen-
táciou Slovenska v Chorvatsku, pr-
venstvo v Slovenskom pohári v Ži-
line, prvenstvo v Grand Prix Ostra-
va, majster Slovenska v kategórii 
kadetov a celkový víťaz Sloven-
ského pohára kadetov. A aby toho 
nebolo málo, aj majster Slovenska 
vo volejbale žiakov.

Adam 
Vorobeľ

Christopher 
Repka

Žiak ZŠ na Komenského ul. v Sta-
rej Ľubovni, reprezentant mesta v 3. 
šachovej lige. Skvelý talent s týmito 
výsledkami: majster Slovenska v ša-
chu žiakov do 10 rokov, reprezentant 
Slovenska na majstrovstvách Európy 
mládeže v Čiernej Hore. Má naj-
vyššie ELO (1899) zo šachového od-
dielu ŠKM Stará Ľubovňa.

Študent Gymnázia T. Vansovej 
v Starej Ľubovni, vzor a prirodze-
ná autorita pre mladších karatis-
tov. Strieborný v Slovenskom po-
hári juniorov, brionzový na Grand 
Prix Ostrava a v celkovom hodno-
tení Slovenského pohára vo svo-
jej kategórii. Zároveň sa v r. 2008 
stal majstrom Slovenska vo volej-
bale žiakov.

Roman 
Vorobeľ 

Ďalšia zápasnícka hviezda Sta-
rej Ľubovne, športovec, ktorý už 
tradične nechýba medzi najlepší-
mi športovcami mesta. Jeho mi-
nuloročné výsledky: 3. miesto na 
majstrovstvách Slovenska v hmot-
nosti do 66 kg vo voľnom štýle, je-
den z najlepších borcov v prvej 
lige mužov.

Anton 
Petija

JAKUB PRISTÁŠ
Na majstrovstvách Slovenska 

mladších žiakov získal 2. miesto, 
na memoriáli Aftanasova v Koši-
ciach zase prvenstvo. Mimoriad-
ne talentovaný zápasník je prí-
kladom v tréningovej morálke 
a prístupu k realizácii natréno-
vaného v priamych súbojoch na 
žinenkách.

LADISLAV RINKOVSKÝ
Fitnessu sa venuje už niekoľko ro-

kov. Má predpoklady dosahovať aj 
naďalej skvelé výsledky. Jeho športo-
vé výsledky vo fitness detí:  Trenčín - 
1. miesto, Poprad, Prešov, Bratislava 
a Žilina – všetko 2. miesto.

PATRIK RINDOŠ
Mladý futbalový talent hráva-

júci na poste stredného záložní-
ka. Ako tvorca hry vyniká brilant-
nou technikou a prehľadom v hre. 
Ako kapitán priviedol mužstvo 
mladších žiakov v jesennej čas-

ti III. ligy na prvé miesto. Okrem 
toho s ním zvíťazil na medziná-
rodnom turnaji v Chorzowe, na 
turnajoch v Spišskej Novej Vsi 
a v Badíne, v Slaskej a Bardejove 
skončilo družstvo tretie, v Tychy 
o priečku vyššie. 

JANKA KONKOĽOVÁ
Ako staršia minibasketbalist-

ka reprezentuje družstvo starších 
žiačok v regionálnej súťaži Pre-
šovského a Košického kraja, kto-
ré je po prvej polovici na 3. mies-
te z ôsmich kolektívov. Je príkla-

dom pre staršie hráčky v kolek-
tíve v hre i pri plnení si tréningo-
vých povinností.

PETER FOĽVARSKÝ
Pretekár so skvelou kopacou 

technikou, ktorý sa karate sa ve-
nuje len tri roky. V r. 2008 súťažil 
v kategórii mladších žiakov do 30 
kg s týmito výsledkami: Revúcky 
pohár -3. miesto, Slovenský po-
hár žiakov – 2. miesto, Grand Prix 
Ostrava a Kachikan cup Nitra – 
1. miesto. 

TOMÁŠ KONKOĽ
Mladý nádejný futbalista hrá-

vajúci ako stredný záložník, no je 
platným hráčom na ktoromkoľ-
vek poste. Patrí medzi nenápad-
ných hráčov, ale na ihrisku odve-
die množstvo prepotrebnej „čier-
nej“ roboty. Vyniká bojovnosťou 
a nasadením. Jeho výsledky sú 
totožné s Patrikom Rindošom.

TALENT ROKU 2008

EMÍLIA KINSKÁ
Karate sa venuje 14 rokov. Je nie-

len výbornou pretekárkou, ale aj tré-
nerkou, hlavne pre súborné cvičenia 
– kata. Poctivá v tréningovej prípra-
ve a vzor hlavne pre dievčatá. Je no-
siteľkou majstrovského  stupňa  tech-
nickej  vyspelosti 1. dan (čierny opa-
sok). Na Slovenskej univerziáde 2008 
získala v kata i kumite ženy bronzo-
vé medaily. 

RADOVAN GAĽA
Klasickej kulturistike sa venuje už 

niekoľko rokov a to aj napriek pra-
covnému zaneprázdneniu. V hod-
notenom roku získal bronz na Veľ-
kej cene Starej Ľubovne v zlúče-
nej kategórii a striebro na majstrov-
stvách Slovenska v klasickej kulturis-
tike do 180 cm.

NATÁLIA TIMANÍKOVÁ 
Členka ŠKM Stará Ľubovňa 

a žiačka ZŠ na Levočskej ul. v Starej 
Ľubovni. Počas tréningovej prípra-
vy je sústredená na dokonalé pre-
vedenie jednotlivých techník, čo jej 
pomáha pri súťažiach. V roku 2008 
sa zúčastnila dvoch európskych po-

hárov v Bratislave a v Budapešti, 
kde súťažila v súbornom cvičení 
– kata a v športovom zápase ku-
mite dievčat. Výsledky: Slovenský 
pohár detí v Žiline  - 2. miesto, Eu-
rópsky pohár mládeže v Bratisla-
ve – 4. miesto.

MÁRIA FABIANOVÁ
Tenistka Starej Ľubovne, ktorá 

hráva v košickom klube II. ligu druž-
stiev a venuje sa na slušnej úrovni aj 
lyžovaniu. Výsledky: 3x víťazka ce-
loštátneho turnaja kategórie „D“, 4x 
finálová  a 5x semifinálová účasť na 
celoštátnych turnajoch. 

TOMÁŠ SMREK
Víťaz Veľkej cene Pezinka v kon-

dičnej kulturistike. Pravidelnému tré-
ningu sa venuje druhý rok, súťaže 
však absolvoval po dlhodobom zra-
není. Má všetky predpoklady získať 
v krátkom čase reprezentačné tričko 
v kategórii fitness juniorov. 

TIBOR BEDNARČÍK
Študent osemročného gymná-

zia a člen ŠKM Stará Ľubovňa, od-
diel karate. Počas tréningov na sebe 

tvrdo pracuje, čím je vzorom aj pre 
ostatných pretekárov. V uplynulom 
roku súťažil v kategórii juniorov do 
67 kg, a aj keď pre zranenie vyne-
chal polovicu súťažnej sezóny, stihol 
získať striebro na Memoriále Micha-
la Bozogáňa v Košiciach a bronz na 
Budapešť cupe 2008. 

TOMÁŠ SENKO
Bojovný, niekedy až prehnane 

výbušný volejbalista, ktorý s druž-
stvom vybojoval titul majstra Slo-
venska vo volejbale starších žiakov 
a bol vyhlásený za najlepšieho hrá-
ča majstrovstiev. Rovnako úspeš-
ne si počínal aj v Liptovskom Hrád-
ku, kde v silnej konkurencii zvíťazilo 
družstvo starších žiakov ŠKM Stará 
Ľubovňa vo finále Slovenského po-
hára. Má tendenciu stále sa zlepšo-
vať nielen na poste smečiara, ale na 
poste nahrávača.

MIROSLAV NEMERGUT 
Žiak ZŠ Za vodou v Starej Ľubov-

ni, ktorý školu reprezentuje nielen 
v šachu, ale aj v stolnom tenise, fut-
bale, plávaní i ľahkej atletike.

Jeho výsledky: 2. miesto v kraj-

skom kole v šachu jednotlivcov, ví-
ťazstvo v súťaži o Kráľa šachu, 3. 
miesto v krajskom kole súťaže druž-
stiev v šachu.

DÁVID DOKTOR
Na majstrovstvách Sloven-

ska juniorov vo fitness získal 3. 
miesto.

Napriek tomu, že to bolo jeho 
premiérové súťažné vystúpenie, 
dokázal uspieť predovšetkým 
pre perfektné predpoklady ďal-
šieho rastu. 

ZUZANA BUKOVINOVÁ    
Žiačka Športového gymnázia 

v Košiciach, členka reprezentačné-
ho výberu SR. Karatistka s výbor-
nou technikou podrážania, ktorá 
pri zápasoch ide na dôraz. V hod-
notenom období získala v kategó-
rii kadetky nad 54 kg tretie miesta 
na Memoriále Michala Bozogáňa 
v Košiciach, Budapešť open cupe, 
Slovenskom poháre kadetov a ju-
niorov, GRAND PRIX Ostrava  i na 
súťaži v Galante. Štvrté miesto si od-
niesla z HARASUTO EUROPE CUP 
v poľskej Lodži.

ČESTNÉ UZNANIE

MLADŠÍ ŽIACI ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA UL. KOMENSKÉHO
Žiaci reprezentujú svoju ZŠ a tým aj mesto Stará Ľubovňa. K ešte 

lepším výkonom ich motivujú vynikajúce výsledky na regionálnej i ce-
loslovenskej úrovni. Ich výsledky: 3. miesto v celoslovenskom kole Kin-
deriády v Bratislave, 2. miesto v regionálnom kole v Prešove a postup 
na  celoslovenské kolo v Bratislave v tomto roku.

Z dostupných materiálov upravil (mv), foto (mv)

ZVLÁŠTNE OCENENIE

ONDREJ HAKY
Bojovný kapitán družstva volej-

balistov starších žiakov, ktorí získali 
titul majstra Slovenska a stali sa aj ví-
ťazmi Slovenského pohára. Má ten-
denciu stále sa zlepšovať, čoho vý-
sledkom je jeho výborná výkonnosť 
na poste smečiara.

DÁVID SELEP
Študent Gymnázia T. Vansovej 

v Starej Ľubovni sa pretekov turis-
tickej zdatnosti zúčastňuje od roku 
2004. Svoj drobný nedostatok, slabší 
beh, kompenzuje výbornými znalos-

ťami pri vedomostných disciplínach. 
Jeho výsledky:  krajské majstrovstvá 
v Kežmarku - 4. miesto, majstrovstvá 
Slovenska - 2. miesto, medzinárodné 
majstrovstvá v Bardejove - 3. miesto, 
zaradenie do reprezentácie Slovenska.

MAROŠ WISLOCKÝ
Tréningu sa venuje už niekoľko 

rokov. Má predpoklady ďalšieho  vý-
konnostného rastu. Jeho výsledky na 
súťažiach fitnes detí: Poprad, Prešov, 
Trenčín a Žilina – všetko 1. miesto, 
Bratislava - 2. miesto.

ŠPORTOVÝ KLUB POWER 
FACTORY STARÁ ĽUBOVŇA

V kategórii fitness detí obsadil 
klub v rámci Slovenska tretie miesto, 
podobne ako kulturistike a vo fitness 
dospelých. 

Výsledky, fitness detí - celoštát-
ne pohárové súťaže: 1 miesto - 6x, 2. 
miesto - 7x, 3. miesto - 3x. Súťaže ju-
niorov a dospelých - maj-
strovstvá Slovenska: 1. 
miesto – 3x, 2. miesto – 3x, 
3. miesto – 3x.  Majstrov-
stvá Európy: 2. miesto -  2x, 
12. miesto – 1x. Majstrov-
stvá sveta: 7. miesto – 1x, 
16. miesto – 1x.

STARŠÍ ŽIACI 
VKM ST. ĽUBOVŇA

Partia mladých špor-
tovcov, ktorá sa v roku 2008 
stala majstrami Slovenska 
i víťazmi Slovenského po-
hára vo volejbale starších 
žiakov. Zostava: Ondrej 
Haky, Tomáš Senko, Mari-
án Kasperkevič, Peter Bu-
valič, Daniel Didecký, Juraj 

Orosz, Ján Fecko, Ľubo Karaš, Adam 
Vorobeľ, Roman Vorobeľ.   

JUNOŠPORT CLUB 
STARÁ ĽUBOVŇA 

Chlapci dosiahli vo svojej kate-
górii historicky najlepšie umiest-
nenie – 4. miesto v prvej lige mlad-
ších žiakov.

NAJÚSPEŠNEJŠIE KOLEKTÍVY
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