Vianočná anketa so športovcami. Ako budú
tráviť sviatky?
Vianočná anketa so športovcami spätými s naším regiónom.
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Rok 2020 bol zrejme pre každého jedného z nás najťažším, aký kedy zažil. Pandémia sužuje
celý svet, obmedzuje normálny chod v každej životnej sfére. Pociťujú to aj športovci, ktorí si
uvedomujú, že aj najkrajšie sviatky v roku budú iné.
Piatim športovcom spätým so Zvolenom sme položili tri rovnaké otázky, týkajúce sa
blížiacich sa vianočných sviatkov.

Otázky, ktoré sme položili športovcom:
1, Blížiace sa najkrajšie sviatky v roku budú tento rok iné. Poznačené pandémiou. Ako ich
strávite?
2, Aký darček by vás najviac potešil?
3, Dávate si novoročné predsavzatia, ak áno, tak aké?
Článok pokračuje pod video reklamou

Ľuboš Nemec, zvolenský rodák, majster SR v plážovom volejbale a
volejbalista VKP Bratislava

1. Vianočné sviatky strávim v kruhu svojich najbližších. Na Štedrý deň doobeda si už tradične
pôjdem s mojou snúbenicou Evkou vyšliapať nejaký vrch na skialpoch. Poobede pomôžeme s
prípravou večere a zvyšok dňa trávime s rodinou.
Nasledujúce dni som sa mal presunúť na prípravu do národného tímu, kde sme sa mali
pripravovať na kvalifikáciu na majstrovstvá Európy 2021, ale kvôli pandémii to museli
odložiť. Keďže naša volejbalová extraliga má pauzu cez vianočné obdobie, tak tieto sviatky
využijem najmä na zimné športy, ako lyžovanie a skialp. Silvester a príchod nového roka by
sme chceli osláviť na Chopku, ale či tam pôjdeme, bude záležať od aktuálnej situácie a
platných opatrení.

2. Každý darček, ktorý dostanem, mi spraví radosť, ale keďže som aktívny športovec, vždy
ma najviac potešia športové darčeky. Zamiloval som si skialpinizmus, ktorému sa venujem vo
voľnom čase, a teda akákoľvek výbava alebo príslušenstvo vhodné na tento šport mi vždy
spraví veľkú radosť.
3. Novoročné predsavzatia si nedávam a nebude tomu inak ani tento rok. Myslím si, že keď
človek chce niečo zmeniť, tak to má urobiť hneď a pokiaľ má pevnú vôľu, tak sa mu to určite
podarí.

Ján Vaník, brankár MFK Zvolen

1, Aj tohtoročné vianočné sviatky budem tráviť určite s rodinou a v kruhu najbližších.
2, Ponožky. (smiech)
3, Novoročné predsavzatia si veľmi nedávam. Skôr si prajem, aby sa mi v novom roku darilo,
aby všetko bolo v poriadku a aby sme ja, moja rodina a všetci známi boli zdraví. To je to
najpodstatnejšie.

Jana Zrubecová, bývalá krasokorčuliarka a trénerka

1, Pár týždňov dozadu som prišla o milovaného človeka z okruhu mojej najbližšej rodiny, čiže
pre mňa budú tieto sviatky po emocionálnej stránke dosť ťažké. No na štadióne počas
tréningov prichádzam na chvíľku na iné myšlienky, čiže som rada, že zvolenský zimný
štadión je otvorený a môžeme aspoň podľa usmernení trénovať. Ale predpokladám, že ako po
iné roky, 24. – 26. 12. bude štadión zavretý a vtedy príde na rad kolotoč rozprávok, deka a
tanier s vianočným pečivom.
2, Som už vo veku, kedy ma poteší fakt aj tá najmenšia maličkosť, hlavne, že je daná úprimne
a zo srdca.
3, Nie, nepamätám si, žeby som si dávala novoročné predsavzatia, tie si skôr dávam tak
priebežne počas celého roka podľa aktuálnej potreby, ak sa niečo vyskytne, ale nebudem
klamať – predsavzatie „od pondelka” som už aj ja vyskúšala niekoľkokrát.

Erik Hric, futbalista ŠK Prameň Kováčová
1. Vianoce už tradične, ako každý rok, strávim v kruhu blízkej rodiny. Štedrý deň si užijeme
pri vynikajúcej atmosfére a, samozrejme, skvelom jedle, ktoré k Vianociam nepochybne patrí.
Na štedrý večer zvykneme pred večerou chodiť aj do kostola.

Na druhý deň sa stretávame aj s ďalšími členmi našej rodiny, kde takisto panuje skvelá nálada.
Bohužiaľ, vzhľadom na pandemickú situáciu môžu byť Vianoce tento rok predsa len iné.
Každopádne, budem sviatky tráviť relaxovaním a, samozrejme, prejedaním sa (smiech).
2. V tomto veku už človek nemyslí na tie hmotné darčeky. Skôr by som si želal, aby sme boli
všetci zdraví a šťastní. Takisto by som si však prial, aby sa už všetko vrátilo do starých koľají
a mohli sme opäť žiť slobodne. Čo sa týka futbalu, želám si, aby sme čo najskôr boli späť na
trávnikoch a opäť mohli robiť to, čo nás baví.
3. Novoročné predsavzatia si nezvyknem dávať. Väčšinou dlho nevydržia, takže keď si niečo
zaumienim, tak to je kedykoľvek počas roka.

Zuzana Hrašková, plutvová plavkyňa zo Zvolena
1. Presne tak, ako hovoríte. Aj pre mňa sú iné, pretože doteraz som chodievala domov do
Zvolena 23. decembra. V Trenčíne sme trénovali až do „konca“, preto som sviatky s rodinou
nemala veľmi dlhé. Aspoň na niečo je dobrá táto pandémia. Môžem si ich užiť o niečo dlhšie,
keďže teraz trénujem doma vo Zvolene.
2. Vidíte, darčeky. Ešteže ste ich spomenuli, lebo nemám kúpený ešte ani jeden (smiech).
Už som v tej fáze, že Vianoce nie sú o darčekoch, ale vážim si každú chvíľku s mojimi
najbližšími. Milujem Vianoce, keď si púšťame vianočné pesničky a celé dni jeme kapustnicu.
Takúto rodinnú atmosféru nenahradí nič (smiech).
3. Nedávam si novoročné predsavzatia, len si prajem, aby každý rok bol lepší a lepší. Minulý
rok som veľa cestovala, samozrejme, väčšinou to boli preteky a sústredenia. Nový rok som
prežila v Londýne a povedala som si, že rok 2020 bude môj. Chcela som ešte viac cestovať
ako ten predchádzajúci, mal to byť môj najdôležitejší rok v plávaní, no nevyšlo nič z toho,
takže u mňa už žiadne predsavzatia radšej nebudú (smiech).

