
Správa komisií 

 

 

Vodné lyžovanie za vlekom 

 

Jednou z najvýraznejších postáv slovenského vodného lyžovania je Alexander Vaško ml., člen Klubu 

vodného lyžovania TRIXEN Košice. V roku 2019 bol opäť najúspešnejším slovenským 

reprezentantom. Na Majstrovstvách Európy (Minsk, BLR) získal striebornú medailu v disciplíne 

skoky a  bronzovú medailu v disciplíne kombinácia. Spolu s výkonmi ďalších členov tímu: Kerpčár 

Juraj, Saxa Samuel, Bořiková Karin, Fedorová Lucia (KVL Trixen Košice) a  Wolf Nikolas 

(KVL Piešťany) získali striebornú medailu v súťaži družstiev. 

Na juniorských Majstrovstvách Európy (Minsk, BLR) bola v kategórii do 15.rokov najúspešnejšia 

Ella Pokorná( KVL Trixen Košice), ktorá získala striebornú medailu v disciplíne slalom. Družstvo 

do 15.rokov v zložení: Patrícia Ľuptáková, Zuzana Csokasová, Ella Pokorná, Alexander 

Ochotnícky a Ronald Pokorný (všetci členovia KVL Trixen Košice) získali 3.miesto. V kategórii do 

19. rokov získlala  Karin Boříková  (KVL Trixen Košice) striebornú medailu v disciplíne slalom 

a bronzovú medailu v disciplíne kombinácia. Daniel Vaško ( KVL Trixen Košice) bronzovú medailu 

v kategórii skoky. V kategórii do 19r. v súťaži družstiev získal náš reprezentačný tím v zložení: 

Samuel Saxa, Karin Bořiková, Lucia Fedorová, Daniela Vaško a Tobias Zambory ( všetci KVL 

Trixen Košice) druhé miesto.  

 

Vodné lyžovanie za člnom 

 

Marek Mlynek (Klub vodného lyžovania AŠK Inter Bratislava) ako najúspešnejší slovenský 

reprezentant sekcie vodného lyžovania za člnom zaznamenal v roku 2019 tieto úspechy: na 

Majstrovstvách Sveta (Putrajaya, MAL) získal  13. miesto v kombinácii, 17.miesto v skokoch, 

33.miesto v slalome a 24.miesto v trikoch. Na Majstrovstvách Európy (Sesena, ESP) si vyjazdil 

postup do finále v  slalome a v trikoch. Nakoniec získal v slalome 9. miesto, v trikoch a v skokoch 

12.miesto a v kombinácii 7. miesto. V ženskej kategórii bola najúspešnejšia Zuzana Oravcová (Klub 

vodného lyžovania Piešťany), ktorá sa umiestnila v kombinácii na 7. priečke, v disciplíne skoky 

a triky  na 10.mieste a v disciplíne slalom na 19.mieste. 

 

Wakeboarding, Wakeskating za vlekom 

 

Na tohtoročných Majstrovstvách Sveta  (PanAm, ARG) získala naša najúspešnejšia reprezentantka  

v disciplíne wakeskating Zuzana Vráblová (KVL Piešťany) zlatú medailu  a tým sa stala šesť 

násobnou Majsterkou Sveta v tejto disciplíne. Zuzane sa darilo aj na Majstrovstvách Európy 

(Sosnowiec, POL), kde získala tiež zlatú medailu.  V disciplíne wakeskating nás úspešne 

reprezentovali :Július Lang (Bratislava Wake Club), ktorý sa umiestnil na 6. mieste a Lea Košková 

na 7.mieste. V disciplíne wakeboard nás reprezentoval Radovan Hradil (Bratislava Wake Club), 

ktorý sa umiestnil na 19. mieste. 

   


