Osobnosti Siene slávy
JOZEF VENGLOŠ
Ako 16-ročný nastúpil za A mužstvo Iskry Ružomberok v II.
celoštátnej lige a o dva roky na to prestúpil do Slovana Bratislava...
Po skončení aktívnej činnosti sa vydal na skvelú trénerskú dráhu.
Bol

asistentom

Československo

Václava

Ježka

v roku

1976,

kedy

sa

v bývalej Juhoslávii stalo majstrom Európy.

O štyri roky nato ako hlavný kouč priviedol československú
reprezentáciu k európskemu bronzu a potom i na MS ´82.
Československú reprezentáciu viedol v 77 zápasoch. Ako tréner
pôsobil napríklad i v Celtiku Glasgow či v Aston Ville bol tiež
kormidelníkom slovenskej reprezentácie.

ALENA KÁNOVÁ
Napriek neprajnosti osudu, ktorý ju zasiahol po vážnej autonehode,
sa

nevzdala

a dokázala

svoju

cieľavedomosť

pretaviť

do vynikajúcich úspechov za zeleným stolom. V súčasnosti sa pýši
zlatými medailami zo všetkých vrcholných stolnotenisových
podujatí telesne postihnutých športovcov – vozičkárov. Prvé veľké
zlato získala na majstrovstvách Európy v deväťdesiatom deviatom
v Piešťanoch, o rok nato vyhrala paralympijské hry v Sydney
a v roku 2002 sa stala majsterkou sveta. Vo svojej bohatej zbierke
má i množstvo ďalších cenných kovov. Tie získava od roku 1997,
keď si priniesla prvú (striebornú) medailu (zo súťaže družstiev)
z majstrovstiev Európy vo Štokholme. Za povšimnutie stojí, že
v zime sa venuje aj lyžovaniu.

DUŠAN LUKÁŠIK
S basketbalom

začínal

v ružomberskom

gymnáziu

ako

šestnásťročný. Doma obliekal dres tamojších SBZ a po odchode
na vysokoškolské štúdium sa stal hráčom Slávie UK Bratislava.
V roku 1952 sa ako dvadsaťročný prvý raz ocitol v širšom
reprezentačnom kádri mužov Československa. K jeho najväčším
úspechom sa radia: 2. miesto na ME v Budapešti (1955), 3. miesto
na ME v Sofii (1957), 2. miesto na ME v Istanbule (1959) a
5. miesto na OH v roku 1960 v Ríme. Absolvoval 107
reprezentačných štartov. Ako tréner získal s mužmi Svitu (v roku
1961) československý titul.

DRUŽSTVO RUŽOMBERSKÝCH BASKETBALISTIEK
Oficiálny vznik organizovaného basketbalu v Ružomberku je spätý
s rokom 1941. Najvýznamnejšia éra klubu sa začala písať v sezóne
1990/1991 ziskom prvého federálneho titulu. K nemu potom
dievčatá ešte pridali dva tituly rovnakého rangu. Jedenásťkrát bol
Ružomberok slovenským ženským šampiónom. Najvyššie však
visia dva primáty v Európskej lige (1999 a 2000). V dvoch
sezónach

(1995/1996

a 1996/1997)

boli

ružomberské

basketbalistky tretím klubovým tímom na kontinente. Na
tridsaťtisícové mesto išlo o obdivuhodné triumfy, ktoré asi nikde na
svete nemajú obdobu. Roky na domácej scéne ružomberský ženský
basketbal

bol

o niekoľko

poschodí

vyššie

nad

ostatnými

slovenskými ženskými basketbalovými klubmi. Bolo to za čias
trénerky Natálie Hejkovej a duše klubu Jozefa Smoleka.

