ANASTASIA KUZMINA
Dvojnásobná olympijská víťazka

Ambasádor
mesiaca

MÁJ

Narodila sa v ruskom Ťumeni a rodičia ju od malička viedli k športu.
Začínala bežeckým lyžovaním a k biatlonu sa dostala v pätnástich.
Do roku 2006 reprezentovala Ruskú federáciu a mala medailové
úspechy v juniorských kategóriách. V roku 2008 sa s manželom
a synom presťahovala na Slovensko. Od decembra 2008 reprezentuje
Slovenskú republiku a už v roku 2009 získala na Majstrovstvách sveta
v kórejskom Pyeongchangu striebornú medailu. Od roku 2009 je
členka Vojenského športového centra Banská Bystrica. Účastníčka
dvoch zimných olympijských hier (Vancouver 2010 a Sochi 2014). Na
prvých ZOH získala pre Slovensko zlatú a striebornú olympijskú
medailu. Na druhých ZOH obhájila zlato z rýchlostných pretekov

Športovci tvrdo pracujú a snívajú o víťazstvách. Pre každého je
najvzácnejším úspechom medaila. Postupom času zostávajú najmä zážitky
a neopakovateľné emócie. Prvé olympijské zlato bolo pre mňa skôr
prekvapením. Pocity, ktoré som zažila, keď na môj krk zavesili zlatú
medailu boli silné. Ešte dlho som sa bála, že je to len sen. Návrat domov,
na Slovensko, mi priniesol aj pochopenie toho, čo sa udialo... Že šport
robím nielen pre seba, ale aj pre ľudí, ktorí so mnou všetko prežívajú.
Obhajobu zlatého šprintu v Soči 2014 vnímam ako odmenu za tvrdú
prácu. Po úspechu v roku 2010 som cítila zodpovednosť za každý jeden
výsledok, za každé jedno rozhodnutie i každú zmenu, ktorú sme aplikovali
do tréningového procesu. Latka bola nastavená vysoko, a preto som sa
o to viac tešila z víťazstva a vážila si ho. Medaila už nebola len niečím
hmatateľným, znamená omnoho viac... Motivuje, poháňa dopredu.
Banská Bystrica ma očarila. Našla som tu svoj domov, ako aj celá moja
rodina. Všetci žijeme aktívnym športovým životom. Je to miesto, ktoré ma
nabíja energiou a je spojené najmä s mojimi najväčšími úspechmi. Právom
je Európskym mestom športu. Je tu veľa možností na športovanie a dúfam,
že podujatia prilákajú ešte mnoho ľudí k športovému vyžitiu.
a stala sa doteraz jedinou športovkyňou, ktorá to v biatlone dokázala.
Okrem toho je držiteľka ocenenia Slovenka roka 2010, Športovec
roka 2010 a 2014 a za rok 2014 získala ocenenie Krištáľové krídlo
v kategórii Šport. Je tvár banskobystrického Múzea SNP a podporuje
aj charitatívne akcie. Organizuje podujatie Nasťa varí boršč a výťažok
z tejto akcie je určený pre organizáciu Svetielko nádeje.

Osobnosti

Pavol Hurajt

Juraj Sanitra

biatlonista

tréner

Marek Matiaško

Martina Halinárová
Jašicová

tréner, športová streľba

trénerka

• 2010 – bronz ZOH Vancouver
• 2004 – majster sveta v letnom
biatlone
• trojnásobný účastník na zim ných olympijských hrách

• 2010 a 2014 – stál pri zisku
olympijských medailí
A. Kuzminovej a P. Hurajta
v biatlone na ZOH

• 2009 – striebro MS Kontiolahti
• 1994 – 6. miesto ZOH
Lillehammer
• 1998 – 4. miesto štafety Nagano
• päťnásobná účastníčka zimných
olympijských hier

• 2006 – 5. miesto ZOH Turín
• 2002 – Majster sveta v letnom
biatlone
• trojnásobný účastník na zimných
olympijských hrách

Kalendár podujatí – TOP 4
19.

máj
2017
PIATOK

Imunitný tréning
s Nasťou Kuzminovou
pre najmenších, mamičky s deťmi,
precvičenie a tréning s N. Kuzminovou

Park pod Pamätníkom SNP

01.-03.
jún
2017

ŠT-SO

DIEŤA – RODIČ – ŠPORT
medzinárodná konferencia
venovaná téme podpory športu
v rodinách

Robotnícky dom

14.

jún
2017
STREDA

Športová olympiáda detí
materských škôl O putovný
pohár primátora mesta
22.ročník športových súťaží
pre deti materských škôl

Štadión SNP na Štiavničkách

16.-17.
jún
2017

PIA-SO

Medzinárodný futbalový
turnaj mládeže O POHÁR
MESTA BANSKÁ BYSTRICA

futbalový turnaj žiakov kategórie
U11 – U12 s účasťou partnerských
miest mesta BB

Ihriská Kremnička a Rakytovce

Nenechajte si ujsť...
27. máj 2017 – SOBOTA
3x3 Basket Banská Bystrica
Turnaj v rámci celoslovenskej tour, ktorá
sa hrá v piatich slovenských mestách.
Ihrisko v Sásovej

30. máj 2017 – UTOROK
10. ročník PARASPORT24 Tour 2017
Charitatívna cyklistická jazda, ktorá
pomáha handicapovaným občanom.
Dojazd jednej etapy na Námestí SNP

10. jún 2017 - SOBOTA
Farbám neujdeš
Päť kilometrový beh ulicami mesta.
Park pod Pamätníkom SNP

www.emsbb.sk

