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Grznár: Je najvyšší čas uchytiť sa v zahraničí
V aktuálnej sezóne upútal predovšetkým 49 bodmi, ktoré nastrieľal v zápase so Žilinou.
V pozornosti basketbalovej verejnosti je však už niekoľko rokov. Podľa ankety SBA je
druhým najlepším slovenským basketbalistom v extralige. „Je príjemný pocit vedieť,
že ma niekto sleduje a oceňuje moje výkony. Je to povzbudenie do budúcna,“ hovorí
rozohrávač ŠKP B. Bystrica Richard Grznár.

Richard Grznár
Narodený: 2. 5. 1991
v Žiari nad Hronom
Výška: 190 cm
Váha: 94 kg
Post: rozohrávač
Číslo: 14
Vzory: Derrick Rose (Chicago
Bulls), Anton Gavel (Brose Baskets)
Kluby: Nitra, Pezinok, Levice,
Banská Bystrica

Richard Grznár (s loptou) v jednom z posledných zápasov pred zranením.

Grznár (v bielom) v domácom súboji proti Žiline.

Richard Grznár patrí už niekoľko rokov k najväčším basketbalovým talentom Slovenska. Ešte stále len 20-ročný
basketbalista dlhodobo púta
pozornosť nielen domácich,
ale aj zahraničných klubov.
V extralige hráva od šestnástich rokov a postupne
vystriedal dresy Nitry, Pezinka, Levíc, aby napokon
obliekol ten banskobystrický.
Pôsobenie na Štiavničkách
si pochvaľuje: „Myslím,
že takú šancu, akú dostanú túto sezónu všetci mladí
hráči v B. Bystrici vrátane
mňa, by v inom klube len tak
nedostali. Na zápasy vlastne nastupujú všetci tí, ktorí
trénujú. Náš systém je otvorený a voľnejší. Snažíme sa
o dynamickú a rýchlu hru.“

Trénuje ho otec
V Banskej Bystrici došlo
v priebehu sezóny k zmene na trénerskom poste.
Chorvátskeho kormidelníka Josipa Pulju vystriedal
Richardov otec Miroslav.
Mužstvo začalo vyhrávať
a odtrhlo sa z dna tabuľky.
Zranenia však mladý tím zastavili v rozlete. Nevyhli sa
ani kľúčovému rozohrávačovi „policajtov“: „Zranenia
patria k športu, ide o to, ako
sa s tým dokáže tím vyrovnať. Keby sa Nitre zranil
Clemente a Tomek, tiež by
hrali úplne inak. Pre nás
je to o to ťažšie, že máme
mladý tím, takže stačí, keď
nám vypadnú dvaja skúsenejší hráči a na palubovke
sa to prejaví.“ Richard sa
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pristavil aj pritom, aké to
je trénovať pod vlastným
otcom: „Nemám žiadne úľavy, práve naopak, na mňa
je skôr prísnejší a všetko
zlé dá vyžrať najskôr mne.
Ale ja to chápem. Trénoval
ma od mojich šiestich až
do pätnástich rokov, takže
nie je to pre mňa nič nové.“

Dvorce vs. palubovka
Nechýbalo veľa a Slovensko
mohlo mať o jedného basketbalistu menej. Na druhej
strane by zrejme pribudol
jeden tenista. „Tenis a basketbal som začal hrávať približne v rovnakom veku.
Aj v tenise sa mi celkom
darilo. V mladších kategóriách som bol v prvej desiatke
Slovenska, vyhral som aj

dosť turnajov. Pre basketbal som sa rozhodol potom,
ako ma v pätnástich rokoch
pozvali do reprezentácie
do 16 rokov. Išli sme na ME
do Estónska, kde som sa stal
najlepším strelcom tímu.
Vtedy sa to zlomilo a ja som
sa sústredil výlučne na basketbal,“ vracia sa Richard
späť do čias dospievania.
Podľa neho osobnosť jeho
otca v tomto smere nemala
žiadny vplyv. „Mám pocit,
že oco by bol radšej, keby
som sa rozhodol pre tenis.
Predsa sa pohyboval už dlho
v basketbalovom prostredí,
poznal situáciu na Slovensku. Navyše tenis má tú výhodu, že to je individuálny
šport, kde človek ide sám
za seba a len vlastným prístupom ovplyvňuje svoje
výsledky a výkony. Pri basketbale je tých faktorov viacero,“ povedal.

Druhý najlepší
Richard už má jasno, čo
bude robiť po skončení aktuálnej sezóny: „V prvom
rade by som si chcel na nejaký týždeň oddýchnuť a potom sa čo najlepšie pripraviť
na leto, dostať sa do najlepšej formy a ísť na jeden
kemp do USA. Ak dostanem pozvánku, tak ďalšou
možnosťou ukázať sa bude
slovenská reprezentácia.“
Talentovaný basketbalista

netají túžbu hrávať v budúcnosti v zahraničí. Je si
vedomý, že cesta tam vedie len cez výborné výkony.
„V tom vidím aktuálny cieľ
či motiváciu, po sezóne sa
čo najlepšie pripraviť fyzicky, herne aj atleticky, aby
som potom v kempe alebo na skúške bol schopný
ukázať všetko, na čo mám
a vzbudil som záujem,“ dopĺňa svoje predsavzatia Richard, ktorý sa v nedávnej
ankete Slovenskej basketbalovej asociácie o najlepšieho basketbalistu Slovenska
umiestnil už na siedmom
mieste. V rámci extraligy
bol dokonca druhý najlepší: „Bol som prekvapený.
Anketu som veľmi neregistroval, keďže som nečakal,
že by som sa v nej mohol
objaviť. Je to príjemný pocit
vedieť, že ma niekto sleduje
a oceňuje moje výkony. Je
to povzbudenie do budúcna.
Extraliga by mala byť taký
odrazový mostík pre zahraničie, kde by som sa chcel
ďalej rozvíjať a posúvať
méty vyššie a vyššie.“

Za hranicami
Skúsenosti zo zahraničia už
Richardovi úplne nechýbajú. Má za sebou napríklad
kemp v Amerike, kde sa
zišli tí najlepší hráči do 18
rokov. Išlo v podstate o jeden z najlepších turnajov

na svete v tejto vekovej
kategórii. Richard nastúpil
za výber Európy do 18 rokov
proti výberu USA, Južnej
Ameriky, Ázie a Afriky.
„Niektorí z tých hráčov už
hrávajú v NBA, iní pôsobia
v tých najlepších univerzitných tímoch ako sú Duke či
North Carolina,“ upresňuje
rodák zo Žiaru nad Hronom, ktorý si vyskúšal aj
podmienky v top tímoch
Európy. Ešte ako 16-ročný
bol na skúške v španielskej
Fuenlabrade, neskôr v Taliansku v slávnom Montepaschi Siena. Svoje pôsobenia v týchto špičkových
kluboch hodnotí s odstupom času takto: „Dalo mi
to strašne veľa. Videl som,
ako sa trénuje na najvyššej
úrovni. Spoznal som, v čom
je rozdiel medzi extraligou
a zahraničím. Dodalo mi
to motiváciu dostať sa raz
na takú úroveň.“ Richard
nechce znižovať kvality extraligy, ale myslí si,
že vzhľadom na svoj vek
je najvyšší čas, uchytiť sa
v zahraničí. „Motivácia je
obrovská, sezóna sa mi tiež
zatiaľ celkom vydarila, až
na to zranenie. Budem sa
snažiť čo najlepšie sa pripraviť na leto,“ spriada svoje
najbližšie plány. Budeme
držať palce!
-Marek Šperka, foto: TASR
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Hokej
Tipsport extraliga
Banská Bystrica sa
sériou vydarených
stretnutí vyhupla už na
siedme miesto. Okrem
zápasu s Nitrou vždy
bodovala a poradila si
aj s mužstvami z čela tabuľky. Slovan ani Košice
jej pritom nedokázali
streliť gól. Pozitívnou
správou bol aj návrat
Jána Sýkoru do zostavy.
47. kolo:
Banská Bystrica – HK
Nitra 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)
Góly: 16. Ján Sýkora (M.
Hlinka), 40. Kútny (Ján
Sýkora, Češík), 47. Jokila (Kristoffersson) – 28.
Hamrák, 51. Ordzovenský, 56. Radulay, 58. M.
Štefanka.
48. kolo:
HKM Zvolen – Banská
Bystrica 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Góly: 18. V. Baláž – 6.
Jokila (Kristoffersson, F.
Nemček), 46. Pulliainen
(M. Kokavec).
49. kolo:
Banská Bystrica – HC
Slovan Bratislava 4:0
(0:0, 3:0, 1:0)
Góly: 28. Ján Sýkora (Kristoffersson, Jokila), 33. Zuzin (T. Hričina, Heizer), 35.
Jabrocký (Kútny, M. Hlinka), 51. Grman (Heizer).
50. kolo:
MsHK DOXXbet Žilina
– Banská Bystrica 4:3
sn (0:2, 2:1, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 31. Linet, 34. T. Sýkora, 43. T. Sýkora, rozhodujúci sam. nájazd
Devečka – 14. Kútny (L.
Novák, Pulliainen), 15.
Pulliainen (M. Kokavec,
L. Novák), 28. M. Hlinka.
51. kolo:
HC Košice – Banská Bystrica 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Gól: 52. Heizer (Češík,
Bambúch).
52. kolo:
HK Poprad – Banská
Bystrica 2:3 sn (1:2, 1:0,
0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 3. Suchý, 31. Svitana
– 4. Jabrocký (M. Hlinka,
Kútny), 12. Ján Sýkora
(Jokila, Kristoffersson,
65. rozh. nájazd premenil Jokila.
Poradie po 52. kole: 1.
Košice 107 b., 2. Skalica
98 b., 3. Slovan 98 b., 4.
Poprad 96 b., 5. Trenčín
76 b., 6. Žilina 74 b., 7. B.
Bystrica 73 b., 8. Zvolen
72 b., 9. Martin 62 b., 10.
Nitra 49 b.

Mesto ocenilo najlepších športovcov za rok 2011
Viceprimátorka Katarína Čižmárová odovzdala ceny osemnástim jednotlivcom a dvom
kolektívom. Najlepšou športovkyňou Banskej Bystrice sa v kategórii olympijských
športov stala biatlonistka Kuzminová.

Klaudio Farmadín na minuloročných MS a ME získal spolu tri cenné kovy.
Ziskom hneď dvoch titulov majsterky sveta (z MS
vo Viedni a z MS profesionálov v Brusne) v priebehu
jedného roka sa môže pýšiť
Eva Martinková. V menej
známych športových odvetviach reprezentuje B.
Bystricu Roman Reistetter.
V skijoringu vyhral na ME
a stal sa vicemajstrom sveta, v bikejoringu triumfoval
na majstrovstvách Slovenska, Európy i sveta.

Ocenení juniori

Ocenení športovci mesta B. Bystrica za rok 2011.

Mesto Banská Bystrica
ocenilo svojich najlepších
športovcov za rok 2011.
Dejiskom sláv nostného udeľovania cien bola
radničná Cikkerova sieň.
Z návrhov, ktoré posielali
občania a športové kluby
v Banskej Bystrici, vybralo
víťazov Oddelenie športu
mesta Banská Bystrica
spolu s primátorom mesta
Petrom Gogolom.

Na tróne Kuzminová
Očakávané prvenstvo si
v hlavnej kategórii olympijských športov odniesla biatlonistka Anastasia
Kuzminová. Členka Dukly
Banská Bystrica tak obhá-

jila minuloročné víťazstvo.
Olympijská víťazka získala
v roku 2011 okrem iného
aj bronz na majstrovstvách
sveta v ruskom Chanty-Mansijsku. Triumfovala
tiež v stíhacích pretekoch
na Svetovom pohári v Oslo
a v rýchlostných pretekoch
v Anterselve skončila druhá. V rovnakej kategóriíibola ocenená aj bežkyňa
na lyžiach Alena Procházková, ktorá mesto úspešne
reprezentovala vo Svetovom pohári. Najviac však
zažiarila na Svetovej zimnej
univerziáde v tureckom Erzurume, kde získala štyri
zlaté medaily. Premožiteľku
nenašla v šprinte, v prete-

koch na 15 km voľnou
technikou s hromadným
štartom, v skeite na 10 km
a tímovom šprinte. Bez ocenenia neodišli ani muži.
Biatlonista Matej Kazár si
ho zaslúžil najmä vďaka
bronzu z Erzurumu, ktorý
získal vo vytrvalostných
pretekoch. Džudista Milan Randl vybojoval v roku
2011 jedno zlaté a tri bronzové umiestnenia vo Svetovom pohári.

Neolympijské športy
V neolympijských športoch si ocenenia odniesli
karatista Klaudio Farmadín,
fitneska Eva Martinková
a mašér Roman Reištetter.

Medzi juniormi boli
v olympijských športoch
odmenení štyria športovci.
Chodkyňa Katarína Strmeňová, ktorá skončila na ME
v Talline na 10 km trati piata. Plavec Andrej Brozman
sa stal majstrom Slovenska
na 50 m a 100 m voľným
spôsobom. Nikola Hurajtová získala cenu za desiate miesto na MS juniorov
v biatlone. Golfi sta Pavol
Bielik zas v minulom roku
dominoval na majstrovstvách Slovenska juniorov.
V kategórii neolympijských
športov Banskú Bystricu
výborne reprezentovali speed bedmintonistka Terézia
Gibalová a kickboxer Zsolt
Osaďan. Terézia skončila
prvá v medzinárodnom
svetovom rebríčku dievčat
do 14 rokov. Kickboxer
Zsolt Osaďan je majstrom

Slovenska (semi a light contact) a vicemajstrom Európy
(light contact).

Najlepší kolektív
Najúspešnejším seniorským
kolektívom za rok 2011 sa
stali hokejisti HC 05 Banská Bystrica. Na piedestál
ich vyniesol bronz, ktorý
získali v hokejovej extralige. Z juniorských kolektívov
boli ocenené basketbalistky
ŠKP UMB 08 Banská Bystrica. Nádejné basketbalové talenty sa pod vedením trénera
Miloslava Michálika stali
v minulom roku po štvrtýkrát majsterkami Slovenska.
Medzi telesne postihnutými
sa podľa výsledkov ankety
najviac darilo Tomášovi Královi, ktorý sa venuje boccii.
Najväčším talentom v Banskej Bystrici je zas 9-ročný
šachista Filip Haring. Basketbalistka Ľudmila Pěčová-Chmelíková, účastníčka olympijských hier 1976
v Montreale či majstrovstiev
sveta 1975 v Kolumbii, bola
ocenená za celoživotný prínos v oblasti športu a úspešnú reprezentáciu mesta doma
i v zahraničí. Za celoživotné
výsledky vo vedeckej i športovej činnosti si cenu odniesla aj horolezkyňa Oľga Zibrinová. Futbalového rozhodcu
a funkcionára Vladimíra Lehoťana ocenili pri príležitosti
životného jubilea 70. rokov.

-Marek Šperka, foto: MsÚ

Psie záprahy: Slovensko už pozná svojich majstrov
Na Králikoch sa uskutočnil národný šampionát v psích
záprahoch. Najrýchlejším pretekárom na trati bol
Jaroslav Bánoci z SHT Haniska.
Majstrovstvá Slovenska
v psích záprahoch sa tentokrát konali na Králikoch
neďaleko Banskej Bystrice.
Na pretekoch sa zúčastnila
slovenská aj zahraničná špička. Národný šampionát bol
zároveň zaradený do seriálu
tzv. Vyšehradského pohára.
Ten pozostáva zo štyroch kôl,
z ktorých každé sa uskutočňuje v inom štáte (Slovensko,
Česko, Maďarsko a Poľsko).

Aljaška na námestí
Deň pred štartom samotných
pretekov sa severské záprahové
psy predstavili na banskobystrickom Námestí SNP. Podujatie Aljaška na námestí bolo
akousi pozvánkou na blížiace
sa majstrovstvá Slovenska.
Radosť z prítulných psíkov
mali nielen deti, ale aj dospelí:
„Prišli sme sa aj s deťmi
pozrieť na týchto fešákov.
Ani tá zima nám už tak nevadí,

Víťazi M – SR v psích záprahoch na Králikoch:
Kategória: A1 (9 km)
1. Zdeněk Zetek (CZE)
Kategória: B1 (9 km)
1. Marcel Starinský (ŠK
Arching)
Kategória: C (9 km)
1. Jaroslav Bánoci (SHT
Haniska)
Kategória: C1 (9 km)
1. Marcel Starinský (ŠK
Arching)
Kategória: C2 (9 km)
1. Gabriela Suranovská (KPZ
Poprad)
Kategória: D1 (9 km)

1. Alžbeta Fodorová (Royal
Canin MKL)
Kategória: D2 (9 km)
1. Katarína Vigodová (SHT
Haniska)
Kategória: SKJ 1 muži (9 km)
1. Dávid Jakubašek (BKM Obnova Bardejov)
Kategória: SKJ 1 – 1 (9 km)
1. Patrik Lučanský (ŠK Donly
Donovaly)
Kategória: SKJ 1 ženy (9 km)
1. Ivana Perůtková (CZE)
Kategória: SKJ 1 ženy
juniorky (9 km)

1. Natália Vranková (Royal
Canin MKL)
Kategória: MD – A (17,5 km)
1. Regina Ragula (HUN)
Kategória: MD – B1 (17,5 km)
1. Maroš Litvaj (MK Humenné)
Kategória: MD – B2 (17,5 km)
1. Dan Navrátil (MK Mateje)
Kategória: MD – C (17,5 km)
1. Lenka Lacková (KPZ
Poprad)
Kategória: MD – C1 (17,5 km)
1. Nikola Sajdaková (MK
Humenné)

keď vidíme, akú z nej majú
radosť tieto psíky,“ povedala
nám jedna z diváčok podpornej
akcie.

Slovákom sa darilo
Majstrovstvá Slovenska s medzinárodnou účasťou nakoniec
ovládli domáci pretekári, ktorí získali najviac prvenstiev.
Šprintové kategórie súťažili
o majstrovské tituly na 9 km
okruhu, stredné trate sa išli
na 17,5 km okruhu. Najrýchlejším mašérom pretekov sa stal
Jaroslav Bánoci z SHT Haniska, ktorého priemerná rýchlosť

na trati dosahovala viac ako
22 km/h. Za svoj výkon získal
kryštálovú vázu, ktorú pre tento účel venoval podpredseda
BBSK Vladimír Maňka. Ceny
slávnostne odovzdávali Ivan
Škamla, starosta obce Králiky, ďalej primátor Banskej
Bystrice Peter Gogola a poslanec NR SR Peter Pellegrini.
Víťazi si okrem pamätných
pohárov a medailí odniesli aj
psie krmivo a ruksaky. Pre tých
najlepších bola prichystaná aj
finančnú hotovosť.
-Marek Šperka, foto: autor
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„Krňačkári“ sa opäť rútili dolu Krížnou
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Majstrami Slovenska sa tretíkrát po sebe stala posádka z Jakuba. Darilo sa aj domácim
pretekárom. „Konečne som na stupňoch víťazov mohol podať ruku aj tým, ktorí
pretekali za Tureckú,“ tešil sa po vyhodnotení podujatia starosta Tureckej Ivan Janovec.

Basketbal
Extraliga muži
Basketbalistom Banskej
Bystrice sa medzi 31. až
34. kolom vôbec nedarilo. Výsledkom je prepadnutie sa na posledné
miesto extraligy.

ani nie 1,5 sekundy. Úspech
domácich pretekárov tretím
miestom podčiarkli Branislav Rýs a Martin Cisárik.

Podujatie pre divákov

Obec Turecká a občianske
združenie Krňačky Turecká zorganizovali už 39. ročník krňačkových pretekov
o Cenu Krížnej a Pohár STV.
Išlo zároveň o VII. majstrovstvá Slovenska v tomto populárnom a adrenalínovom
ľudovom športe. Pod vrchom
Krížna sa síce zišlo o niečo
menej pretekárskych dvojíc
ako zvyčajne, fašiangovej
atmosfére podujatia to však
nič neubralo.

Pohár STV do Jakuba
Na štart majstrovstiev Slovenska sa nakoniec postavilo 24 súťažiacich dvojíc.

Odvahu zjazdiť rýchlu trať
našla aj jedna čisto ženská
posádka. Stanislava Romaňáková a Ľubica Beňová
zo Starých Hôr svojím časom porazili aj tri mužské
pretekárske dvojice. Je jasné, že víťazstvo v kategórií
žien im nemohlo uniknúť.
Medzi mužmi sa z triumfu
tretíkrát po sebe radovali
Stanislav Selecký a Martin
Dráb z Jakuba. Zaslúžene si
tak domov odniesli putovný
Pohár STV. Nechýbalo však
veľa a z prvenstva sa mohla
tešiť domáca posádka Róbert Čilík, Marián Jasenský
st. Zlato od striebra delilo

Starosta Tureckej a predseda občianskeho združenia Krňačky Turecká
Ivan Janovec neskrýval
po podujatí spokojnosť:
„Tento 39. ročník bol, čo
sa týka príprav, náročný,
keďže napadlo príliš veľa
snehu. Väčšinou mávame
problém s tým, že je snehu nedostatok, teraz sme
si vyskúšali ten druhý extrém. Členovia občianskeho
združenia a všetci, ktorí sa
pričinili o organizáciu tohto
podujatia, museli vynaložiť
veľmi veľké úsilie, aby bolo
všetko pripravené. Prišlo
síce menej pretekárov, ale
o to sú pre nás vzácnejší.
Na druhej strane majstrovstvá Slovenska v krňačkových pretekoch sú v prvom
rade o divákoch a tých bolo
neúrekom. Veľmi si ich vážime. Krňačková a fašiangová atmosféra v Tureckej
sa nám podarila. Máme
z toho veľmi dobrý pocit.“

31. kolo: ŠKP Banská Bystrica – BK Váhostav-SK
Žilina 79:84 (18:16,18:28,
21:19, 22:21)

Úspech domácich
Svoje krne po dlhšom čase
výborne namazali pretekári
z Tureckej. Na stupňoch víťazov sa ocitli dve domáce
posádky. V prvej desiatke
ich bolo hneď päť. „Konečne
som na stupňoch víťazov mohol podať ruku aj tým, ktorí
pretekali za Tureckú. Síce
nevyhrali, ale víťazstvo je asi
v správnych rukách. Chlapci
z Jakuba triumfovali už tretíkrát, takže putovný pohár
si zaslúžia,“ okomentoval
výsledné poradie v cieli Janovec. Pre neho to bol už siedmy ročník týchto tradičných
pretekov, ktoré organizoval
z pozície starostu Tureckej.
Čas a energiu, ktoré vkladá
do prípravy podujatia, počas

slávnostného vyhodnocovania ocenili ďalší členovia
občianskeho združenia. Starostovi verejne poďakovali
a na pamiatku mu darovali
jánošíkovský opasok, v ktorom slávny zbojník „skrýval“
svoju silu.
Výsledky pretekov:
Muži: 1. Stanislav Selecký, Martin Dráb (Jakub)
2:38,70 min., 2. Róbert
Čilík, Marián Jasenský st.
(Turecká) 2:40,19 min., 3.
Branislav Rýs, Martin Cisárik (Turecká) 2:47,59 min.
Ženy: 1. Stanislava Romaňáková, Ľubica Beňová
(Staré Hory) 4:54,65 min.
-Marek Šperka, foto: autor

32. kolo: BK Iskra Svit
– ŠKP Banská Bystrica
113:77 (31:24, 27:21, 35:15,
20:17)
33. kolo: ŠKP Banská
Bystrica – BC Prievidza
98:99 (23:20, 33:26, 16:30,
26:23)
34. kolo: BK Bemaco SPU
Nitra – ŠKP Banská Bystrica 80:72 (22:20, 19:26,
15:14, 24:12)
Poradie po 29. kole: 1.
Prievidza 30 z. – 51 b., 2.
Nitra 30 z. – 50 b., 3. Komárno 30 z. – 50 b., 4. Sp.
N. Ves 31 z. – 46 b., 5. Handlová 30 z. – 46 b., 6. Svit 30
z. – 45 b., 7. Levice 31 z. – 44
b., 8. Žilina 30 z. – 38 b., 9.
B. Bystrica 30 z. – 37 b.

Plavecký oddiel UMB už vychoval nejedného reprezentanta
„Základom nášho programu je práca s mládežou. Chceme vytvárať čo najlepšie
podmienky pre jej ďalší športový rast až po úroveň štátnej reprezentácie,“ prezrádza
ciele Plaveckého oddielu UMB hlavný tréner Milan Záborský.

Okružná, Športovým gymnáziom v Banskej Bystrici
a Univerzitou Mateja Bela
sú prísľubom do budúcnosti,“
poznamenáva Záborský.

HĽADÁME NOVÉ TALENTY PLÁVANIA
2000

Pozoruhodné výsledky

Plavecký oddiel Klubu telesnej výchovy Univerzity
Mateja Bela Banská Bystrica (PO KTV UMB) bol
športovej verejnosti v minulosti známejší pod názvom
Plavecký klub – Banská
Bystrica. „Prechodom pod
univerzitné krídla vyvrcholila snaha vedenia klubu zachovať a skvalitniť športovú prípravu,“ hovorí tréner
Záborský.

Práca s mládežou
„Základom nášho programu
je práca s mládežou. Chceme
vytvárať čo najlepšie podmienky pre jej ďalší športový rast až po úroveň štátnej
reprezentácie. Funkcionári
a tréneri PO KTV UMB Banská Bystrica ponúkajú svoj
čas, skúsenosti, schopnosti
pri propagácii, organizovaní
a rozvoji športovej činnosti
mládeže,“ znie posolstvo

hlavného trénera. Výsledky
pretekárov z ostatných majstrovstiev Slovenska, ako aj
zo zahraničných mítingov
mu dávajú za pravdu. „Aj
súčasnosť ukazuje, že u nás
vyrastajú ďalšie nádeje slovenského plávania. Výsledky
Martina Markoviča, Andreja
Brozmana, Michaely Medveďovej, Júlie Vrbovej, Filipa
Banského, ale aj ďalších,
ako aj spolupráca so ZŠ

Nesporne najväčším úspechom oddielu bola účasť Natálie Kodajovej na olympijských hrách 1996 v Atlante.
Okrem toho sa oddiel môže
pýšiť ziskom titulu majsteriek Slovenska v družstvách
žien. Tie vyhrali plaveckú
ligu v rokoch 1995 a 1996.
Petra Miškufová bola vyhlásená ako najlepšia slovenská
plavkyňa v kategórii juniorov
za rok 2002. V roku 2005 splnila limit pre účasť na Letnú
svetovú univerziádu v tureckom Izmire. Michal Adamec
bol v roku 2004 účastníkom
majstrovstiev Európy juniorov v diaľkovom plávaní.
V kategórii telesne postihnutých športovcov sa Ján Ruml
zúčastnil na majstrovstvách
sveta v Durbane v Juhoafrickej republike. Na majstrovstvách sveta juniorov v New
Jersey v roku 2008 zaznamenal prenikavý úspech ziskom
4 titulov majstra sveta! Pod
týmito úspechmi je rukopis
trénera Milana Záborského,
ktorý v rokoch 1993 až 1997
pôsobil aj ako reprezentačný
tréner juniorov Slovenska.

12.3.2012
13.3.2012
14.3.2012
15.3.2012

16.00 hod.
16.00 hod.
17.30 hod.
16.00 hod.

Prineste si so sebou plavky, plaveckú čiapku a uterák. Prípadné ďalšie informácie dostanete na horeuvedenej adrese a telefónnom čísle

TRÉNINGY SA BUDÚ USKUTOČŇOVAŤ 3 X TÝŽDENNE

Jeho rukami prešli mnohí
plavci, medzi ktorými boli
i 19 reprezentanti Slovenska
(prevažne v juniorských kategóriách). Členovia plaveckého oddielu sú pravidelne
oceňovaní na vyhlasovaní
najúspešnejších športovcov
mesta Banská Bystrica. Svojím výsledkom to najnovšie
potvrdil aj Andrej Brozman.
Nádejný plavec sa zaradil
k najlepším športovcom mesta za rok 2011 v kategórii
juniori/olympijské športy.

Organizátor podujatí
Plavecký oddiel sa angažuje aj pri organizovaní
športových podujatí. Bol
zakladateľom, výhradným
organizátorom a usporiadateľom prvých piatich ročníkov ešte aj dnes populárnej
„24-hodinovky“. Slovenská
plavecká federácia poverila
tento oddiel v rokoch 1999,

2002 a 2003 usporiadaním
majstrovstiev Slovenska dospelých a dorastencov v plávaní. V roku 2011 PO KTV
UMB zorganizoval významné medzinárodné podujatie
„Banskobystrický pohár“,
ktoré Svetová plavecká federácia zaradila medzi kvalifikačné pre účasť na OH
2012 v Londýne. „Na tomto
podujatí sa zišla svetová špička na čele s dvomi olympijskými víťazkami, aktuálnou
svetovou rekordérkou, ale
aj slovenská elita plávania,
ktorá predviedla famózne výkony, splnenie olympijských
limitov, ako aj prekonanie
slovenských rekordov,“ vracia sa k Banskobystrickému
poháru Záborský.

-Marek Šperka, foto: archív mz

