
  

 Prezidentovi SR zloţili sľub členovia slovenskej výpravy na 
21. letné deaflympijské hry Taipei 2009  

24. august 2009 

  

  
  

VIDEO:  

  

Prezident SR Ivan Gašparovič prijal v Prezidentskom paláci olympijský sľub od členov 
výpravy Slovenskej republiky na 21. letné deaflympijské hry Taipei 2009. Športovci 
zároveň prevzali z rúk hlavy štátu vlajku Slovenska, ktorá bude pre nich povzbudením a 

impulzom pri zápolení o medaily a zároveň symbolom, ţe bojujú za svoju vlasť.  "Tento 
symbol nech vás sprevádza k vašim úspechom“, konštatoval Ivan Gašparovič.  
  

Prezident republiky spolu s manželkou pani Silviou Gašparovičovou zaželali 
reprezentantom veľa úspechov na tomto najvyššom športovom podujatí nepočujúcich 
športovcov, ktoré sa v meste Taipei na Taiwane uskutoční v septembri. Prezident 
republiky vyzdvihol pri tejto príležitosti úsilie, odhodlanosť a pevnú vôľu nepočujúcich 
športovcov zapojiť sa do športového zápolenia tak, ako každý iný občan. „Trošku ma 

mrzí, že o vašich hrách vieme tak málo, hoci sa poriadajú už od roku 1924. 
Paralympionici sú oveľa známejší, možno aj tým, že ich hry nasledujú tesne po 
olympijských hrách a na tých istých športoviskách“, konštatoval prezident. „Som 
presvedčený, že aj vy dosiahnete také úspechy, ako dosahujú paralympionici, pretože 
vaša silná vôľa, odhodlanie a tréning vás určite k takémuto úspechu dovedie“, dodal 
Ivan Gašparovič. 

 
Prítomným športovcom, ako aj všetkým, ktorí im pomáhajú a umožňujú športovať sa 
prezident SR poďakoval za ich úsilie a vyjadril radosť z toho, že budú v Taipei 
reprezentovať Slovenskú republiku. Svoj obdiv nepočujúcicm športovcom vyjadrila aj 
pani Silvia Gašparovičová. Ako konštatovala, problematike nepočujúcich sa venuje už 
dlhšie v rámci svojej nadácie a finančne už podporila viaceré projekty, ako napr. projekt 

výchovy a výcviku športových funkcionárov a manažérov. Prostredníctvom svojej 
nadácie tiež zakúpila pomôcky viacerým špeciálnym školám pre nepočujúcich a 
nevidiacich. 
 
Prezident Slovenského deaflympijského výboru Jaromír Ruda sa hlave štátu v mene 
všetkých športovcov a organizátorov poďakoval za prijatie a za dôveru. Ako dodal, letné 

deaflympijské hry v Taipei nebudú len významnou športovou udalosťou, ale aj „ 
pracovným priestorom pre našu deaflympijskú diplomaciu, ktorá má na starosti 
prezentáciu Slovenska ako hostiteľa 17. zimných deaflympijských hier“. Ich dejiskom 
budú začiatkom roku 2011 Vysoké Tatry.  
  

 www.prezident.sk 

  

http://www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia&news_id=9339
http://www.prezident.sk/swift_data/scripts/news_list/news_big_video.php?news_id=9341&language=sk


MAROŠ SAGULA 

  

Narodil som sa vo Vydrníku (Poprad) NA ZŠ som chodil v Prešove pre nepočujúcich. Na 
SŠ som chodil tieţ v Prešove pre nepočujúcich a študoval som na odbore Mechanické 
elektronické zariadenia a tam som sa vylučil bez maturity. Na MS alebo ME som nikdy 
nebol, po prvýkrát 1.ročník Majstrovstvá sveta v Hokeji vo WINNIPEG v Kanade a 
umiestnil som sa na 5.mieste. Čaká ma 17th Zimná deaflympiáda 2011 vo Vysokých 

Tatrách na Slovensku. 
  

 

   
 

 

ALENA VYCHOPENOVÁ 

  

Narodila sa v Ladcoch.  Na ZŠ chodila na Drotárskej v Bratislave pre nepočujúcich. SŠ 
absolvovala s počujúcimi v Trenčíne (SOU-odevné a textilné) a potom po maturite išla 
do Bratislavy na Koceľovú a teraz ju čaká maturita. Curling trénuje uţ 3,5 roka. 
Zúčastnila sa  XVI. Zimnej deaflympiády 2007 v Salt Lake City (USA) kde obsadila 3. 

miesto aj 1.ročník Majstrovstiev sveta v Curlingu vo Winnipegu v Kanade a obsadila 
3.miesto. Čaká ju 17ta Zimná deaflympiáda 2011 vo Vysokých Tatrách na Slovensku. 
  

 

     

 
 
 
  

 

 

 

http://skntrencin.wbl.sk/hokej/P1050314.JPG
http://skntrencin.wbl.sk/hokej/Dubravka_09_015.jpg
http://skntrencin.wbl.sk/hokej/Dubravka_09_006.jpg
http://skntrencin.wbl.sk/curling/P2090369.JPG
http://skntrencin.wbl.sk/curling/P2110437.JPG
http://skntrencin.wbl.sk/curling/P2110428.JPG


8 CHLAPCOV FUTSALISTOV bývalých členov reprezentácie do 16rokov. 
  

Všetci v súčasnosti hrajú za ŠKN Trenčín.  

Sú to hráči futsalu Maroš Sagula, Jozef Čechovský, Lukáš Kanderka, Peter 

Vašíček, Jozef Kovalčík, Matúš Kopáčik, Marek Krška a Mário Horniak. 
 

1. - 16. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO HALOVÉHO FUTBALOVÉHO TURNAJA 

NEPOČUJÚCICH ŢIAKOV DO 16 ROKOV V PREŠOVE 

  

  
  

               

               

 
 
 
 
 
 

 



KATARÍNA FOLTÝNOVÁ 

  

Narodila sa v Trenčíne. Na ZŠ  chodila na Hrdličkovej ul. pre nepočujúcich. Na 

SŠ  chodila v Kremnici SPŠO - odevná (stredná priemyselná škola odevná). 
Trénovala uţ od strednej školy. Bola na ME vo volejbale v Belgicku 2007 - 

druţstvo ţien získalo 7. miesto. Mierime na Deaflympiádu v Taipei 9/2009. 
  

      
  

        
______________________________________________________________________________ 

  

JÚLIUS MAŤOVČÍK ml. 

  

Narodil sa v Trenčíne. Chodil do ZŠ na Drotárskej potom na SOU v odbore 
maliar + umenie. Teraz pracuje ako grafik. Cyklistiku trénuje 10 rokov. 

Zúčastnil sa Deaflympiády 2005 v Austrálii, kde obsadil 4.miesto, na MS v 

USA 2006 obsadil 2. miesto, ME 2008 vo Verone v Taliansku v 4 discplínach 

obsadil 4. , 5. , 5. , 8. miesto. 

Na Deaflympiáde v TAIPEI (TAIWAN) 2009 v 4 discplínach obsadil 11te, 
11te, 23tie a 23tie miesto. 

  

     

  

    



PETER VAŠÍČEK 

  

Narodil sa v Trenčíne. Chodil do ZŠ na Hrdličkovej v BA, teraz študuje 

3.ročník na SOU Koceľová v odbore mechanik - elektronik v Bratislave. 
Plavánie trénuje 2 roky a v tomto roku na majstrovstvách sveta vo TAIWANE 

2007 - v 3 discplínach obsadil 16. , 18. a 35. miesto.  
  

Kvôli zdravotným problémom ukončil trénovanie plávania a začal trénovať bedminton 

ako Katka Bábalová. Bedminton  trenuje už 2,5 roky.  
  

     
  

     
  

 


