
(jac) - V súvislosti s 50. ročníkom vyhlasovania najúspešnejších 
športovcov v našom meste sa z iniciatívy odboru školstva, kultúry 
a športu Mestského úradu v Prešove plánuje zriadiť športová sieň 
slávy mesta Prešov. Jej prvým členom sa stane športovec, ktorý 
aspoň raz získal titul najúspešnejšieho športovca Prešova. Roz-
hodnú o ňom občania nášho mesta hlasovaním v ankete. Hlaso-
vanie bude prebiehať prostredníctvom e-mailovej pošty. Na adresu 
milos.jakubik@presov.sk je potrebné poslať e-mail s menom jed-
ného športovca alebo športovkyne, ktorý bol najúspešnejším špor-
tovcom Prešova. Uzávierka hlasovania je 27. decembra 2010.

Najúspešnejší športovci Prešova v rokoch 1961 až 2009: Mirianna 
Brtková, plávanie (1961, 1962), Jozef Bomba, futbal (1963, 1964), 
Július Holeš, futbal (1965), Tibor Kňazík, jazdectvo (1966), Martin 
Gregor, hádzaná (1967), Milka Kojecká, džudo (1968), Rudolf Hor-
váth, hádzaná (1969), Vasiľ Greňo, hádzaná (1970), Yvetta Paulo-
vičová-Polláková, basketbal (1971, 1974, 1975, 1976), Igor Novák, 
futbal (1972, 1973, 1977, 1978), Mária Labayová, hádzaná (1979), 
Eva Baranová-Timková (1980, 1981), Alena Damitšová, hádzaná 
(1982, 1983, 1989), Božena Mažgutová, hádzaná (1984, 1985), 
Daniela Trandžíková, hádzaná (1986, 1988), Milan Foľta, hádzaná 
(1987), Vladimír Gombár, futbal (1990), Eva Repková, šach (1991), 
Alena Barillová, cyklistika (1992), Lenka Ilavská, cyklistika (1993, 
1996, 1997, 1998), Vladislav Zvara, futbal (1994), Martin Terebessy, 
kolky (1995), Zuzana Hagarová, šach (1999), Peter Hlinka, futbal 
(2000), Tibor Cserhalmi, motorizmus (2001), Vladimír Krištof, kultu-
ristika (2002), Rastislav Tabačko, hádzaná (2003), Peter Kukučka, 
hádzaná (2004), Peter Tumidalský, hádzaná (2005), Radovan 
Pekár, hádzaná (2006), Radoslav Kozlov, hádzaná (2007, 2008), 
Alexander Radčenko, hádzaná (2009).

(jac) - Zajtra si prečítate, 
ako si počínali hádzanári Tat-
rana Prešov v súboji s Novými 
Zámkami, tiež sa dozviete, 
ako sa darilo plaveckým 
nádejam na Memoriáli Jozefa 
Baláža a zaujímavosti z ďal-
ších športov.

(jac) - Dnes vyvrcholí šestnásty ročník obľúbeného a príťažlivého pod-
ujatia Svet očami prešovských turistov. Pripravili ho regionálna rada Klubu 
slovenských turistov a odbor školstva, kultúry a športu Mestského úradu 
v Prešove.

V zasadačke mestského úradu na Jarkovej ul č. 24 sa dnes od 17. h od 
hosťa z Popradu Michala Orolína dozvieme množstvo informácií z histórie 
horolezectva.

(jac) - V prešovskej galé-
rii Abilympiáda sa uskutočnil 
šachový turnaj. Pripravilo ho 
občianske združenie ZOM 
Prešov. Víťazom turnaja sa stal 
Peter Bodo z ŠK TJ Elán TP 
Prešov.

Budova galérie Abilympiáda 
na Masarykovej ul. č. 20 je bez-
bariérová. Slúži najmä ľuďom 
s ťažkým telesným postihnutím 
na organizovanie spoločen-
ských, kultúrnych, vzdelávacích 
aj súťažných podujatí. Druhá 
prevádzka galérie je v obchod-
nom centre MAX. Budú sa 
v nich organizovať aj vernisáže, 
autorské čítania aj mnohé ďalšie 
podujatia.

Poslaním občianskeho zdru-
ženia ZOM Prešov je mmo-
hostranná pomoc ľuďom so 
zdravotným postihnutím s dô-
razom na mládež s telesným 
hendikepom.

(jm) - Vo včerajšom zápase 27. kola prvej ligy 
hokejistov prehral HC Prešov 07 v Michalovciach 1:3 
(0:0, 1:2, 0:1).

V prvej tretine mali hostia viac z hry, gól však 
nedali. V druhej otvoril skóre presnou strelou 
do ľavého horného rohu Zimovej bránky Štefan, 
Prešovčan Raček odpovedal presným zásahom zo 

samostatného nájazdu. Druhý gól domáceho tímu dal z presilovky Lezo. 
Výhru Zemplínčanov pečatil deväť sekúnd pred záverečným klaksónom 
gólom do prázdnej bránky P. Segľa.

Góly: 23. Štefan, 26. Lezo, 60. P. Segľa - 24. Raček. Vylúčení: 5 - 5, 
vyšší trest Raček DKZ, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0. Rozhodoval M. 
Grečko.

HC Prešov 07: Zima - M. Koma, Sabol, Šiška, Hruška, Hopkovič, 
Piskura - Náhlik, Kivader, Raček - Zavacký, Kubus, Köver - Haas, S. 
Pavličko, Cmorej - Michalica, Ľ. Chovan, M. Nagy.

(jac) - Taekwondisti ŠK Taekwon-Do Ge-Baek Prešov boli úspešní 
na medzinárodných pretekoch Třeboň Open 2010. Katarína Belušková 
bola druhá v súborných cvičeniach a tretia v športovom boji. Jakub 
Tomáš získal bronzové medaily v súborných cvičeniach a športovom 
boji. Strieborné pozície v športovom boji dosiahli Marcel Petro a Martin 
Magda. V tejto disciplíne bol bronzový Róbert Baláž.

Vo veľkej telocvični ZŠ na Prostějovskej ulici usporiada ŠK TKD Ge-
Baek Prešov v sobotu 11. decembra mikulášsku súťaž v taekwonde. 
Súťažiť sa bude v súbornom cvičení, špeciálnych technikách a športovom 
boji. V bojoch od 10. do 16. h sa stretnú žiaci, juniori a seniori.

(jac) - Regionálne súťaže 
v hádzanej dievčat pokračovali 
ďalšími stretnutiami.

Vranov (dorastenky) - ŠŠK 
Prešov (st. žiačky) 22:12 
(14:7), Prešov: Ďuricová - B. 
Hrabčáková 3/1, Musilová 1, 
Augustínová 1, M. Baranová 3, 
Mesarčová, L. Geročová, R. Čir-
čová 1, Bérešová, Kundrátová 
3, Verešpejová.

Vranov (st. žiačky) - ŠŠK 
Prešov (dorastenky) 24:18 
(13:12), Prešov: Zusková, Šariš-
ská - E. Baranová 1, Spišáková, 
M. Čirčová 4, Jurčišinová, R. Pri-
ščáková 6/1, Maťašová 6, Hla-
dová 1, Hermanovská, Uličná.


