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1. Marcel BALÁŽ
– hokejista Bemaco HC 46 Bardejov, 25-ročné

pravé krídlo prvoligového tímu. Vo finále play off
ročníka 2012/2013 patril k najúspešnejším a naj-
produktívnejším hráčom Bardejova: v štyroch zá-
pasoch vsietil šesť gólov a na ďalšie štyri prihral,
čo v tabuľke produktivity znamenalo prvenstvo a
zisk desiatich bodov. Patrí k pravidelne nastupujú-
cim hráčom, na ľade je to veľký bojovník, pre
ktorého žiaden puk nie je stratený.
2. Vladislav PALŠA

– 32-ročný futbalista Partizána Bardejov, jeden
z najspoľahlivejších obrancov II. ligy, opora zad-
ných radov, na základe skúseností chladnokrvne
riešiaci zložité obranné úlohy. Výborný hlavičkár –
práve týmto spôsobom zaznamenal niekoľko gólo-
vých zápisov. Je prirodzenou autoritou v kabíne a
vzorom pre futbalovú mlaď.
3. Ingrid PETNUCHOVÁ

– atlétka, vytrvalkyňa, členka atletického klubu
Partizán Bardejov. Na MMM 2013 v Košiciach sa
časom 2:50:38 opätovne stala majsterkou Sloven-
ska.  Päťnásobná držiteľka tohto titulu má osobný
rekord 2:48:23 z roku 2008. Niekoľkonásobná
úspešná účastníčka našej ankety je neoficiálnou
„kráľovnou slovenského ženského maratónu“.
4. Jozef URBAN

– atlét, vytrvalec, člen klubu JM Demolex Bar-
dejov. Na MMM 2013 v Košiciach zabehol 42 195
metrov za 2:23:51, čo znamenalo konečnú 11.
priečku. Na minuloročnom MMM najlepší zo slo-
venských pretekárov vôbec, majster Slovenska.
Mimochodom – ako piatak sa venoval zápaseniu,
ostal pri ňom osem rokov a získal aj štyri tituly
majstra Slovenska. Ešte dobre, že ako sedemnásť-
ročný presedlal na atletiku. Inak by sme prišli o
vynikajúceho vytrvalca.
5. Ondrej GMITTER

– hokejista, momentálne pôsobiaci aj v drese
extraligových Košíc je neprehliadnuteľnou posta-
vou na ľade, a to nielen kvôli svojim 187 centimet-
rom. V pamätnom minulosezónnom finále play off
zaznamenal v štyroch stretnutiach tri góly a šesť
asistencií, čo ho zaradilo na druhú priečku v tabuľ-
ke produktivity hneď za jeho oddielového kolegu
Marcela Baláža. Útočník, ktorý vie zobrať zodpo-
vednosť na seba a rozhodnúť zápas.
6. Vladimír STAŠ

– 38-ročný futbalista, obranca druholigového
Partizána Bardejov, ďalšia z jeho opôr. Spolu s
Vladislavom Palšom tvoria pilier bardejovskej obra-
ny. Aj vďaka nemu je Bardejov mužstvom s dru-
hým najmenším počtom inkasovaných gólov a po
Podbrezovej mu patrí po jesennej časti 2. miesto v
tabuľke II. futbalovej ligy.
7. Tomáš HRIČINA

– hokejista, 189 cm vysoké a 93 kg vážiace
pravé krídlo prvoligového tímu Bemaco HC 46
Bardejov. Podľa štatistík najproduktívnejší hráč
Bardejova, stabilne nastupuje za svoj celok, jeho
prednosťou je cit pre presnú prihrávku a nebojác-
nosť v osobných súbojoch. Vo finále play off roč-
níka 2012/2013 zaznamenal v štyroch dueloch
jeden gól a pri štyroch si zapísal asistenciu.
8. Ján MATEJ ml.

– 28-ročný silový trojbojár, slovenský reprezen-
tant, majster SR v tlaku na lavičke v kategórii do
90 kg, absolútny majster Slovenska bez rozdielu
hmotnosti. Na MS v tlaku na lavičke v Maďarsku
získal v hmotnostnej kategórii do 90 kg výkonom
262,5 kg zlatú medailu a titul majstra sveta. V
absolútnom hodnotení šampiónov všetkých hmot-
nostných kategórií obsadil 3. miesto. V rebríčku
výkonnosti je v tlaku na lavičke aktuálna slovenská
jednotka.
9. Lívia KUĽKOVÁ

– 19-ročná brankárka druholigového ženského
futbalového družstva Partizána Bardejov. V jesennej
časti ročníka 2013/2014 odohrala 8 zápasov
v ktorých inkasovala 5 gólov. Lívia je slovenskou
futbalovou reprezentantkou U19 a je v širšom kádri
A reprezentácie žien. Okrem tréningov s družstvom
žien Partizána Bardejov absolvuje aj individuálne
brankárske tréningové jednotky. Je žiačkou 3. roční-
ka Gymnázia L. Stöckela s výborným prospechom.
10. Peter TUŠIM

– stolný tenista, hráč prvoligovej stolnoteniso-
vej STJ Družba Bardejov, významnou mierou sa v
minulom ročníku pričinil o postup „A“ družstva do
I. ligy. Odohral 78 stretnutí, z toho 70 víťazných,
čo znamenalo 90% -nú úspešnosť celého ročníka
a fakt, že sa stal najúspešnejším hráčom II. ligy! V
mužstve je oným pomyselným stmeľujúcim prv-
kom, trénuje v Michalovciach. Útočný typ hráča s
vysokou kontrolou herných situácií, dobrý tak na
forhende, ako aj na bekhende.

KOLEKTÍVY
1. Prvoligoví hokejisti Bemaco HC

46 Bardejov – jednoznačne najúspešnejší špor-
tový kolektív minulého roka. Vo finále play off
zdolali svojho súpera z Michaloviec 4:0 na zápasy,
v zápasoch o postup do Extraligy sa postarali
o dramatické chvíle až do konca, keď Martinu pod-
ľahli až v poslednom  zápase. Celú uplynulú i túto
sezónu pútajú svojou hrou pozornosť tisícok náv-
števníkov, sú aktuálnym lídrom I. hokejovej ligy
a opätovne siahajú po najvyšších métach.

2. Druholigoví futbalisti Partizána
Bardejov – v našom meste môže vládnuť po
skončení jesennej časti súťažného ročníka 2013/
14 spokojnosť. Futbalisti Partizána Bardejov patria
medzi lídrov druhej ligy  a s prehľadom sa im darí 
držať krok s najlepšími mužstvami súťaže. Bilancia
Partizána po odohratí 20 súťažných zápasov je 11
výhier, 6 remíz a 3 prehry, čo znamená 39 bodov
a druhé miesto v ligovom pelotóne. Z desiatich do-
mácich zápasov sa sedemkrát tešili z víťazstva,
trikrát remizovali a ani raz neprehrali, čo je naozaj
úctyhodné.
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(pokračovanie na 7. strane)

3. Prvoligoví stolní tenisti STJ
Družba Bardejov – kolektív, ktorý v uplynu-
lom súťažnom ročníku po vynikajúcej sezóne sa
opätovne vrátil do I. ligy. Z 26-tich odohraných
stretnutí 23 vyhral, trikrát remizoval a počas celej
sezóny neutrpel jedinú prehru! Ako nováčikovi mu
patrí vynikajúca tretia priečka a údajne poškuľujú
po slovenskej stolnotenisovej Extralige.
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Športové hviezdičky
Ján VRABEC

– na svoj vek (7 r.) mimoriadne cieľavedomý a
zodpovedný, perspektívny a pohybovo nadaný špor-
tovec. Na Mestský štadión prišiel už ako 5-ročný.
Svojim prístupom k tréningu sa vypracoval medzi
najlepších. Vzhľadom na výkony, ktoré podáva bol
preradený do vyššej vekovej kategórie, kde patrí k
oporám. Tréneri Peter Cingel, Jaroslav Gbur.
Ján KROK

– mimoriadne pohybovo nadaný 8-ročný chla-
pec, ktorý by uspel v každom športe. Jeho prioritou
je však futbal. Do futbalovej prípravky Partizána
prišiel už ako 5-ročný a od začiatku patril k najlep-
ším. Vzhľadom na výkony, ktoré podáva bol prera-
dený k o rok starším chlapcom, kde tiež patrí k
lídrom mužstva. Tréner Stanislav Bomba.

Športovci roka do 17 r.
Daniel MLYNARIČ

– džudista Judo Club Bardejov zvíťazil vo Výcho-
doslovenskom a Slovenskom raitingu za rok 2013
v kategórii starších žiakov v hmotnostnej kategórii
do 55 kg, pričom slovenský raiting obsahuje 12
turnajov, ktoré sú s medzinárodnou účasťou vráta-
ne majstrovstiev Slovenska. Za umiestnenia  na
týchto  turnajoch sa získavaju body, ktoré sa spoči-
tavaju v raitingu. Okrem toho Daniel dokázal zvíťa-
ziť aj na dvoch kvalitne obsadených turnajoch na
Ukraine, kde je veľmi silná konkurencia. Za tieto
získane umiestnenia bol zaradený do CTM-východ
(centrum talentovanej mládeže) a širšieho repre-
zentačného výberu dorastencov Slovenska.
Jaroslav PETRIŠIN

– tenis začal hrať ako 8-ročný pod vedením teni-
sového trénera Ľubomíra Baraníka. Posledné dva
roky spolupracuje aj s jeho synom Ľubošom Bara-
níkom. V štvorhre na tréningoch aj v súťaži mu je
partnerom mladší brat Radoslav Petrišin. Z jeho
úspechov: Sportisimo Junior Cup v Bardejovských
Kúpeľoch (Slovenský tenisový zväz) – 3. miesto,
medzinárodný turnaj Slávia UPJŠ Cup v Košiciach
(Slovenský tenisový zväz) – 2. miesto, Junior Cup
v Starej Ľubovni (Slovenský tenisový zväz) – 2.
miesto. Napriek svojmu veku (16 r.) je oporou tímu
mužov, súťaž organizuje Východoslovenský teniso-
vý zväz. V roku 2013 zaznamenal výrazný výkon-
nostný vzostup.

Talent roka
Daniela HOVANCOVÁ

– 19-ročná futbalistka Partizán Bardejov. Na fut-
balových ligových trávnikoch pôsobila 2 roky
v žiackom tíme OŠK Kľušov, 1 rok v tíme žiačok
a potom 3 roky v tíme žien po východe Slovenska.
Do rodného mesta sa vrátila v roku 2012 a už
druhú sezónu oblieka dres Partizána Bardejov pod
vedením trénerov Jozefa Mateja st. a Mgr. Jozefa
Mateja ml. Čo považuje za svoj najväčší úspech
Daniela sama? „Najkrajšie pre mňa je, keď môžem
hrať futbal pre radosť, pre úspech tímu a pre divá-
kov. Za základ úspechu považujem tímového, ba až
rodinného ducha v tíme od hráčok, cez trénerov až
po realizačný tím. Futbal by som chcela hrať čo
najdlhšie, ako budem môcť, lebo ihrisko je miesto,
kde zabudnem na všetky ťažkosti a problémy, nič
ma netrápi a zaujíma ma len lopta, spoluhráčky
a túžba po víťazstve. Samozrejme, ďakujem všetkým
trénerom za opätovné zaradenie medzi najlepších
11 hráčok na východe.“

Zapálení pre šport
Basketbalisti Kings BardejovBasketbalisti Kings BardejovBasketbalisti Kings BardejovBasketbalisti Kings BardejovBasketbalisti Kings Bardejov

– družstvo, ktoré cieľavedomou prácou a nesku-
točnou zanietenosťou pre tento druh športu už
niekoľko sezón dosahujú výborné výsledky. Možno
ich práca nie je až tak na očiach a okruh fanúšikov
a priaznivcov nie je tak široký, ako pri iných špor-
toch, ale vďaka ich úsiliu sa mužský basketbal
dostal v Bardejove na slušnú úroveň a aj si ju udr-
žiava.
Vladislav MOJDISVladislav MOJDISVladislav MOJDISVladislav MOJDISVladislav MOJDIS

– organizátor a propagátor ženského basketba-
lu v Bardejove. Najmä  vďaka jeho úsiliu sa diev-
čenský a ženský basketbal z Bardejova nevytratil,
ale pokračuje v tradícii známych basketbalových
mien. Neúnavný motor, manažér a častokrát aj tré-
ner v jednej osobe dokázal pod deravé koše pri-
viesť najmä mladé basketbalistky a dať im zmyslu-
plnú športovú náplň.
Vladimír DUDINSKÝVladimír DUDINSKÝVladimír DUDINSKÝVladimír DUDINSKÝVladimír DUDINSKÝ

– človek maximálne zapálený pre netradičný
druh športu, akým kickbox bezpochyby je. Organi-
zátor športových podujatí regionálneho i celosloven-
ského významu, tréner a radca najmä mladých talen-
tovaných kickboxerov, pre ktorých je doslova ikonou,
zapálený pre dobrú vec – pre športovanie mladých.

Športové legendy
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– športová vizitka uverejnená pri ich fotografi-
ách na 8. strane.
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