
ANDREJ SEKERA
je slovenský hokejový obranca, hrajúci
v zámorskej NHL za klub Buffalo Sabres.
S hokejom začínal v Prievidzi, v rokoch
2001 - 2004 hrával za juniorov Dukly Tren-
čín. V roku 2004 si ho vybral vo vstupnom
drafte NHL klub Buffalo Sabres, v treťom
kole zo 71. miesta. Po odohraní jednej se-
zóny v slovenskej extralige za Duklu Tren-
čín, odišiel do USA, kde pôsobil v mužstve
Owen Sound Attack v OHL (Ontario Hoc-
key League). 14. júla 2006 podpísal troj-
ročný kontrakt s tímom Buffalo Sabres.
V NHL debutoval 9. decembra 2006 proti
Montrealu Canadiens. Prvý bod  v NHL
zaznamenal 26. októbra 2007 v zápase
proti  Floride Panthers. Prvý gól v NHL
strelil 28. novembra  2007 proti St. Louis
Blues. V ročníku 2008/2009 mal stabilné

miesto v základnej zostave Buffala, zaznamenal 3 góly a 16 asistencií. V sezóne 2012/13 počas výluky v NHL
hrá za tím KHL HC Slovan Bratislava. V slovenskej reprezentácii odohral 10 zápasov, strelil 1 gól. Nosí dres
číslo 44.
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BARBORA BELANCOVÁ
10. 11. 2007 sa v nemeckom Han-
noveri konali Majstrovstvá sveta
v kulturistike a fitness organizo-
vané svetovou federáciou WFF.
Na súťaži sa okrem súťažiacich zo
17 krajín zúčastnil aj slovenský re-
prezentačný tím, ktorý tvorilo 8 sú-
ťažiacich. Títo boli vyslaní
federáciou SZKFB (Slovenský zväz
kulturistiky, fitness a bodyfitness).
Veľmi dobre sa prezentovali všetci
slovenskí športovci. Veľkým pre-
kvapením bolo štvrté miesto Bar-
bory Belancovej, ktorá sa na

majstrovstvách sveta zúčastnila prvýkrát. Teraz sa priebežne zúčastňuje na prehliadkach a súťažiach.

Súkromné športové gymnázium 
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DOMINIKA HOJSÍKOVÁ
Ak 15 ročné dievča dokáže prekonať slovenský
ženský rekord v drepe, už to niečo znamená.
Ak k tomu pridá titul juniorskej majsterky Eu-
rópy (v súboji s konkurentkami, ktoré môžu
mať 18, 20 aj 22 rokov), jej výkon je viac ako
fantastický. Tento husársky kúsok s prehľadom
zvládla na juniorských Majstrovstvách Európy
v Sofii v roku 2007. Majstrovstvá Európy GPC
v silovom trojboji  a tlaku na lavičke, Bardejov
11. - 16. 5. 2009 - ešte len dorastenka v novom
svetovom  dorasteneckom rekorde 92,5 kg zí-
skala zlatú medailu. Nasledoval rad ďalších
úspechov. K 9.3.2013 - tesne pred maturitnými
písomkami – bola v kategórii 56 kg nomino-
vaná za FIT CLUB NIKA Trenčín ako juniorka
na Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke,
ktoré budú 27. - 28. apríla 2013 v Košiciach.

CHANTAL ŠKAMLOVÁ
Tenistka si na svoje športové začiatky spomína len
matne: „Na moje prvé tenisové začiatky si už
presne nepamätám. Viem len to, že na tenisový
kurt ma priviedol môj otec. V začiatkoch sme hrali
na kurte aj piati a brala som to ako zábavu. Môj
bežný tenisový deň mimo turnaja vyzerá tak, že
ráno mám rozcvičku s kondičným trénerom,
potom sa presuniem na tenisový tréning, ktorý trvá
asi tak hodinku a pol niekedy aj dve hodinky. Po-
obede mám ďalší tenisový tréning, potom nasle-
duje kondička a potom všetkom regenerácia,“
prezradila tenistka. Medzi najvýraznejšie úspechy,
ktoré Chantal vo svojej profesionálnej športovej ka-
riére dosiahla patrí víťazstvo v štvorhre junioriek na
Australian Open v roku 2010. Na grandslamovom
turnaji spolu s Janou Čepelovou dosiahli na naj-
vyššie umiestnenie. Škamlova získala dva single
a štyri tituly v štvorhre na MTF turné vo svojej ka-

riére. Dňa 18. marca 2013 dosiahla svoje najlepšie umiestnenie svetového rebríčka v dvojhre – 446. miesto.
A dňa 6. decembra 2010 to bolo  svetovom rebríčku v štvorhre miesto 437.

ODMENENÍ



MAGDALÉNA RYBÁRIKOVÁ
je súčasná slovenská profesionálna tenistka. Počas svojej kariéry
vyhrala tri turnaje WTA v dvojhre. Jej doterajšie najlepšie
umiestnenie je 40. priečka v svetovom rebríčku. Jej najlepší vý-
sledok na grandslamových turnajoch je tretie kolo na US Open
2008. Vyhrala 5 turnajov ITF kategórie. Vo Wimbledone 2006
sa prebojovala do finále juniorskej dvojhry. Rybáriková je člen-
kou slovenského družstva v Pohári federácie. Jej najvyššie hod-
notenie vo WTA-rebríčku bolo 40. miesto, ktoré dosiahla 22.
júna 2009. Rybáriková začala hrať na juniorskom okruhu v roku
2002. Hrať na okruhu ITF začala hrať prvýkrát v roku 2004.
V roku 2006 dosiahla v single juniorske finále Wimbledonu.
Na ceste tam porazila niektoré z dnešných veľkých mien, vrá-
tane Tamira Paszek a Alisa Kleybanova. Vo finále prehrala 3-6,
6-1, 6-3 s jednou  z dnešných najlepších hráčok, so súčasnou
svetovou jednotkou Caroline Wozniacki. V tom istom roku tiež
získala aj dva zápasy na ECM Prague Open. V roku 2008 vy-
hrala svoj prvý ITF 50k titul a kvalifikačné dosiahla na také (tur-
najové) ťaháky, ako je Roland Garros a Wimbledon.
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MARTIN ŠTAJNOCH
Martin Štajnoch je odchovancom klubu MHC Prievidza.
Za Prievidzu nastupoval v dorasteneckých a juniorských
ligách a ako 17-ročný debutoval aj v 1.slovenskej hokejo-
vej lige. Pred sezónou 2008/2009 odišiel do tímu HK
Orange 20. Od sezóny 2009/2010 hrá za Slovan Brati-
slava. Reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta
v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov v roku 2008, kde
bol vybraný aj do trojice najlepších hráčov Slovenska na
šampionáte. Na juniorských majstrovstvách sveta do 20
rokov reprezentoval Slovensko v roku 2009. Na nich bol
opäť vyhlásený do trojice najlepších hráčov tímu a záro-
veň bol vyhlásený za najlepšieho hráča zápasu proti
Švédsku. Vďaka svojim výkonom na juniorských majstro-
vstvách sveta ho tréner seniorskej reprezentácie Ján Filc
nominoval na prípravné zápasy proti Bielorusku a Švaj-
čiarsku.

Súkromné športové gymnázium 
Trenčianske Teplice
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MATEJ MICHÁLEK
Rýchlostná kanoistika - zaujímavý vodný šport. Jeho
úspechy: - Bronzová medaila na juniorských majstro-
vstvách sveta 2010 - štvorkajak, Osádka
roka (4-kajak) 2010, 3.miesto medzi juniormi 2010,
14.7.2012 - Bronzová medaila na ME v K1... a iné ocene-
nia. Prijatie u predsedu vlády R. Fica - najúspešnejší špor-
tovci 2012.

MARKO DANIŠ
Hrá v TENIS talent klub - M.D.
O svojej hre a tenise vôbec
Marko hovorí: „Najväčší úspech,
čo sa mi v poslednej dobe po-
daril, bolo asi víťazstvo štvorhry
v Izraeli, v roku 2011 na turnaji
Futures. Rád by som si zahral na
Wimbledone a US Open, no na
to ešte budem musieť trochu
zamakať. Najviac sa mi páči asi
hra Ferrera a Del Potra, no tiež
sa mi veľmi páči Federerova po-
hoda na kurte. Myslím si, že asi
mojou najväčšou slabinou je
servis, ale stále na ňom pracu-

jem a môžem povedať, že som ho za posledný rok a pol zlepšil, ale stále to nie je to, čo by som od toho
chcel.“ Dňa 24.9.2011 Marko získal prvý deblový titul na okruhu ITF, keď finále štvorhry  dopadlo takto:
(2)Daniš, Borgo (SVK/ITA) - (1)Reshetnikov, Roelofse (RUS/RSA) 6-2 ,6-3. Vydarený bol aj záver roka 2012
v katarskej Dohe. Koncom októbra väčšina tenistov už pomaly končí sezónu, ostatní aj v tomto období sa
snažia získať body pre vylepšenie si pozície pred novou sezónou. Rovnako na tom bol aj Marko Daniš, kto-
rému posledný z trojice turnajov v Dohe, na ktorom sa v rámci katarského turné predstavil, vyšiel nakoniec
najlepšie. Nielenže sa vo dvojhre prebojoval po vyradení turnajovej jednotky, Indonézijčana Christophera
Rungkata, v súčasnosti už 281. hráča ATP, až do štvrťfinále, ale ešte viac sa mu darilo vo štvorhre, kde spo-
ločne s krajanom, Marekom Semjanom, vyhral svoj druhý deblový turnajový titul ITF. Reprezentácia: člen
slovenskej reprezentácie v juniorskej kategórii v rokoch 2004, 2005 a 2006.
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MIRIAM NICOLANSKÁ
Športová kariéra Miriam v rýchlokorčuľovaní sa rozbehla v no-
vembri 2008, keď mladučká športovkyňa súťažila v Nemecku. Na
trati 1000 m v Erfurte dosiahla 01.11.2008 čas 1:47,40 a následne
v Inzelli 15.11.2008 čas 52,59. Prešlo niekoľko rokov tvrdého tréningu
a mnohých súťaží. Miriam sa 27.10.2012 predstavila opäť v nemec-
kom Inzlli na medzinárodných pretekoch na 400 m ovále. Preko-
nala národný rekord na 500 m časom 45,51 a na 3 000 m trati
prekonala svoj osobný rekord časom 5:05,07. V dňoch 9. a 10.
marca 2013 sa Miriam Nicolanská zúčastnila rýchlokorčuliarskych
pretekov Internationaler MEV Pokal v Mníchove, kde v kategórii ju-
nior B ladies obsadila 1. miesto. V kategórií junioriek B2 na rýchlo-
korčuliarskych pretekoch v dňoch 15.-16.03.2013 na 400 m ovale
v Heerenveene (Holandsko), kde na 500 m trati časom 44,85 sek.
zlepšila vlastný aj slovenský rekord a skončila na tejto tratí na 15.
mieste. Na trati 1000 m dosiahla čas 1:31,61, čo je tiež jej osobný
rekord. Na 1500 m tratí obsadila 20. miesto čo jej v celkovom poradí

stačilo na 19. miesto so ziskom 92,710 bodov.
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PETRA FAŠUNGOVÁ
Rok 2009. V svete bežcov sa objavilo nové meno – Petra Fašungová.
Čo má spoločné so známym bežcom Petrom Fašungom tiež neviete,
tak vám to prezradíme - je to jej otec, ktorá ju k behu priviedol. Peter
začal tento rok znova behať a sním aj jeho dcéra Petra. Petra začínala
vo futbale. Tu dostala do reprezentačného výberu do 19 rokov, lenže
potom prišlo zranenie a jej sen o nej ako futbalistke sa začal rozplývať.
Športovať neprestala a na Hornej Nitre sa objavil nový bežecký talent.
Svoj vôbec prvý beh absolvovala v r.2009. Bol to 13 km dlhý beh zo
Žiliny do Rajeckých Teplíc. „Dlho som zvažovala, či vôbec na neho ísť
po mesiaci trénovania. Napokon som štartovala a skončila som štvrtá.
Bola som s tým veľmi spokojná a určite ma to nakoplo, aby som skúsila
aj ďalšie súťaže. O dva týždne neskôr som si už vyskúšala svoj prvý beh
do vrchu, ktorým bol Beh na chatu pri Zelenom plese“ – hovorí o svo-
jich bežeckých začiatkoch Petra. Na svojich druhých pretekoch skončila
na druhom mieste v kategórii junioriek. Pravidelné a ťažké tréningy jej

pomohli k raketovému  nástupu  do reprezentácie a štartovala aj na majstrovstvách  sveta v behu do vrchu,
kde sa dostala presne po štyroch mesiacoch od začiatku trénovania. Z mnohých úspechov doma i v za-
hraničí aspoň jeden: svoju prvú zlatú medailu získala nielen pre seba, ale aj pre novo registrovaný klub
Sportdiag Senec, na majstrovstvách Slovenska v Šprint duatlone v máji 2012. A jej sen? O štyri roky bežať
olympijský maratón v Riu de Janeiro.

Súkromné športové gymnázium 
Trenčianske Teplice
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SOŇA HUDECOVÁ
Venuje sa stolnému tenisu od svojich 5 rokov. So stolným teni-
som začínala v Trenčianskej Teplej a vyrastala pod vedením tré-
nerov Jána Hudeca a Rudolfa Horského. Medzi jej najväčšie
úspechy patria 3. miesto vo štvorhre na MEJ 2004, 1.miesto na
Medzinárodných majstrovstvách juniorov Maďarska 2007,
1.miesto na Medzinárodných majstrovstvách juniorov Portu-
galska 2007... účasť na ME v októbri 2011. Celkovo Soňa Hude-
cová prešla so stolnotenisovou raketou prešla mnohé svetové
kontinenty a celú Európu. Zúčastnila sa 7-krát ME kadetov a ju-
niorov, 4-krát MS juniorov, 4-krát ME mužov a žien, 2-krát MS
mužov a žien, 1-krát MS škôl a 2-krát Svetovej univerziády stred-
ných a vysokých škôl. Jej najnovšie úspechy sú 2.miesto v dvojhre
a 1.miesto v štvorhre žien na Majstrovstvách Slovenska v marci
2013. Hráčka vyniká v hre najmä vďaka obojstrannej útočnej
topspinovej hre. V súčasnosti hrá a trénuje v klube TTC Villach
v Rakúsku.

RICHARD PÁNIK
Pánik je slovenský profesionálny hoke-
jista. Je odchovancom martinského
hokeja, no v pätnástich rokoch sa roz-
hodol pokračovať v kariére v Třinci,
kde sa už v sezóne 2007/2008 ako 16-
ročný dočkal premiéry v seniorskej če-
skej O2 extralige. Podstatnú časť
sezóny však odohral v juniorskej lige,
kde v 39 zápasoch získal 62 bodov.
Do zámoria odišiel po CHL Import
Drafte 2008, kedy ho z 10. pozície
draftoval klubWindsor Spitfires a ná-
sledne ho v roku 2009 draftoval klub
NHL –Tampa Bay Lightning z celko-
vého 52. miesta ako slovenskú draf-

tovú jednotku. V sezóne 2009/2010 za Spitfires nastúpil na 33 zápasov, v ktorých zaznamenal 18 kanadských bodov
za deväť gólov a deväť asistencií. V januári 2010 bol vymenený do klubu Belleville Bulls, kde odohral 27 zápasov,
v ktorých zaznamenal 23 kanadských bodov.  Po tom, čo Belleville nepostúpilo do play-off, sa premiérovo ukázal v se-
niorskej súťaži AHL, kde v drese Norfolku Admirals odohral 5 zápasov. V ročníku 2010/2011 odohral za Belleville 27
zápasov, v ktorých zaznamenal 31 kanadských bodov (14+17, 26. miesto v bodovaní OHL). V decembri 2010 bol vy-
menený do tímu Guelph Storm. V nasledujúcej sezóne 2011/2012 pôsobil v Norfolku, kde odohral 64 zápasov zá-
kladnej časti a 18 zápasov play off. Na konci sezóny sa spolu s brankárom Jaroslavom Janusom tešil zo zisku
Calderovho pohára.  V sezóne 2012/2013 hral v tíme Syracuse Crunch, ktorý je farmou Tampy Bay. Pánik reprezentoval
Slovensko na dorasteneckých majstrovstvách sveta v roku 2007 a 2008, takisto aj na juniorských majstrovstvách sveta
MSJ 2009, MSJ 2010 a MSJ 2011, kde bol kapitánom mužstva. Slovenský dres obliekol aj na seniorských MS 2010.
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MICHAELA REČKOVÁ
Z tlače (12. 1. 2004): „Najnovšie sa vo veľmi dobrom svetle ukázala 12-
ročná plavkyňa Michaela Rečková, ktorá štyri štarty na majstrovstvách
Slovenska vekovej kategórie B v Leviciach premenila v zisk štyroch me-
dailí. Z nich mali tri najjagavejší lesk. Majsterkou republiky v krátkom ba-
zéne sa stala v disciplínach 50 metrov voľný spôsob, 100 metrov voľný
spôsob a 200 metrov voľný spôsob. Striebro si zasa vybojovala v discip-
líne 100 metrov znak. Žiačka osemročného gymnázia v Trenčíne vyni-
kajúco zaplávala najmä stovku voľným spôsobom, v ktorej dosiahla lepší
čas ako o rok staršie pretekárky. Michaela začala s plávaním v štyroch
rokov, keď sa vybrala v šlapajách svojej mamy. Plavkyňa reprezentujúca
PK Slovan Prievidza-Bojnice nám prezradila, že jej športovým vzorom je
skvelá slovenská reprezentantka Martina Moravcová. Michaela už do-

vedna získala na slovenských šampionátoch 9 medailí, z toho päť zlatých. Na najbližších - letných majstro-
vstvách Slovenska by rada obohatila svoju zbierku o ďalšie cenné kovy.“ K svojej budúcnosti povedala:
„Samozrejme, rada by som sa plávaniu venovala čo najdlhšie. Mojím snom je účasť na olympijských hrách.
Verím, že budem naďalej výkonnostne napredovať a kvalifikujem sa olympijské hry v roku 2008, ktoré sa
budú konať v Pekingu. Uvedomujem si však, že to bude náročné...“ Prvý krok k splneniu svojho môže Mi-
chaela urobiť na budúcoročných majstrovstvách Európy juniorov, kde by nechcela chýbať. Popýšiť sa môže
napríklad aj účasťou na svetovej gymnaziáde v Maďarsku, či majstrovstvách Európy juniorov v Antverpách.
Na svetovej gymnaziáde dokonca takmer vystúpila na stupeň víťazov. V silnej konkurencii obsadila štvrté
miesto v disciplíne 50 m motýlik. Momentálne študuje na VŠ.

TEREZA MIHALÍKOVÁ
Štrnásťročná Tereza Mihalíková prvý raz na seba upozornila
v roku 2007 ako členka víťazného tímu TC Topoľčany v det-
skom FedCupe, vtedajšej súťaži pre neregistrovaných hráčov
do 9 rokov. „Tereza naďalej trénuje v Topoľčanoch a v Nitre,
kde môže trénovať, koľko potrebuje. Trochu horšie je to v zime,
keď je počet tréningových hodín limitovaný," dodal J. Studenič,
ktorý je aj osobným trénerom čerstvej majsterky sveta. 
Majstrovstvá sveta  kategórie do 14 rokov, Prostějov – družstvá:
1. Slovensko, Viktória Kužmová (VSE TK Akademik Košice), Te-
reza Mihalíková (TC Topoľčany), Tamara Kupková (TC EMPIRE
Trnava), kapitán Ján Studenič. Na Tenis Europe Junior Masters
2012 jej bola odovzdaná aj Cena fair play. Že Tereza nezaspala
na vavrínoch, o tom svedčí stručný prehľad jej turnajov v roku
2013: 18.03. - School Lobik - Trenčianske Teplice, 11.03. - ITF U18
Empire Cup, Trnava, 25.02. - Stabekk Open, Stabekk(NOR),
29.01. - KRKA Cup, Otocec(SLO), 14.01. - Wilson ITF Junior Clas-
sic presented by Wustenrot, Bergheim(AUT), 07.01. - Slovak Ju-

nior Indoor Tournament, Bratislava. V súčasnosti je členkou TC Topoľčany.
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DOMINIKA CIBULKOVÁ
je slovenská profesionálna tenistka. Tenisu sa venuje od
svojich ôsmich rokov. V roku 2006 vyhrala svoj prvý titul
na turnaji Retro Slovak Open v Bratislave. V ankete
o najlepšiu tenistku Slovenska skončila na druhom
mieste, aktuálne je 2. hráčkou v slovenskom Fed Cupo-
vom tíme. Medzi juniorkami bola na svete jednou z pia-
tich najlepších. Vyhrala ITF turnaj v portugalskom
Amarante, na turnaji WTA v Istanbule sa dostala do 2.
kola, v Charlottesville postúpila do finále, ktoré pre zra-
nenie musela vzdať, v turnaji porazila japonskú tenistku
Morigamiovú. V polovici januára 2011 porazila na au-
strálskom turnaji Medibank International Sydney 2011
v druhom kole aktuálnu svetovú jednotku, dánsku te-
nistku Caroline Wozniacki, v dvoch setoch (6:3, 6:3). Ná-
sledne ju v ďalšom kole porazila ruská tenistka
Klejbanovová. Bola členkou slovenského družstva v Po-
hári federácie v rokoch  2005, 2006 a 2007. Finále na
WTA Tour - víťazka: október 2011 - Moskva, 2012 San
Diego, finalistka: apríl 2008 - Amelia Island, august

2008 - Montreal, október 2011 - Linec,  január 2013 - Sydney. Aktuálne je vo WTA Rankings (Singles) ku
dňu 18. marca 2013 na 14. mieste.

FILIP JEŽO
Je členom českého klubu SKST Baník Havířov, ktorého po-
stupne trénovali: Rudolf Horský, Roman Ježo a momentálne
trénuje pod vedením Kamila Koutného. Filip začínal vo svo-
jich 7 rokoch v STK Považský cukor v Trenčianskej Teplej,
ktorý má viac ako 50-ročnú tradíciu. Jeho prvým väčším
úspechom bola spoluúčasť na získaní majstrovského titulu
z Majstrovstiev SR v Prešove v r.2001. Doposiaľ sa hrdí mno-
hými titulmi. Je niekoľkonásobný Majster Slovenska vo všet-
kých vekových kategóriách, 6-krát sa zúčastnil Majstrovstiev
Európy v stolnom tenise, kde sa umiestnil na 5. mieste
(Praha 2005, dvojhra). Medzi jeho najväčšie úspechy patrí
prvenstvo vo dvojhre juniorov na Majstrovstvách Slovenskej
republiky (2008, 2007).  V dňoch 6.-16. 12. 2007 sa zúčastnil

Majstrovstiev sveta v stolnom tenise juniorov v americkom San Franciscu. Tu sa v dvojhre umiestnil do 32.
miesta a v štvorhre so svojím reprezentačným kolegom obsadili 9.-16. miesto. V celosvetovom rebríčku sa
vo svojej juniorskej kategórii pohyboval okolo 70. miesta. Hráč, ktorého hlavnou údernou zbraňou je oboj-
stranná topspinová útočná hra.


