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Tlačová správa, Banská Bystrica, 21.07.2022

Olympijská víťazka Elena Kaliská
v Thurzovom dome
Vo vrcholnej forme patrila medzi najlepšie pretekárky na svete. Na podujatiach
najvyššieho rangu získala dovedna 12 zlatých medailí, z toho dve na olympijských hrách v Aténach 2004 a o štyri roky neskôr v Pekingu. Prvú zlatú medailu na majstrovstvách Európy
získala v roku 1998, prvenstvo na svetovom šampionáte pridala až v roku 2005, teda po
úspešnom vystúpení pod piatimi kruhmi v Aténach.

Stredoslovenské múzeum - kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja pokračuje
v letných mesiacoch v populárnom podujatí Stretnutia s minulosťou. Tie budú patriť cyklu besied
venovaným výstave História športu v Thurzovom dome. Bohatý zoznam úspešných športovcov
z VŠC Dukla Banská Bystrica, ktoré je spoluautorom výstavy, otvorí olympijská víťazka Elena Kaliská
už 27.07.2022 o 17.00 h. v Thurzovom dome.

„Bola som „dríč“ a išla som si za svojím cieľom. Samozrejme, veľkú zásluhu na tom má aj môj tréner,
ktorý tomu športu obetoval maximum. Bez jeho pomoci by som také úspechy nikdy v živote
nedosiahla. Som nesmierne rada, že vznikla medzi VŠC Dukla Banská Bystrica a Stredoslovenským
múzeom spolupráca pri tvorbe výstavy História športu. Prostredníctvom besedy si spolu
s návštevníkmi rada zaspomínam na moju aktívnu kariéru,“ spomína olympijská víťazka Elena
Kaliská.
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Vďaka dvom olympijským medailám sa Elena Kaliská zaradila medzi našich najúspešnejších
športovcov. Spolu s ďalšími rovesníkmi vybudovala zo Slovenska vodnoslalomársku veľmoc a z tejto
pozície ťažia naši reprezentanti dodnes.
„Rada spomínam na to, keď sme pretekali s Mišom Martikánom, bratmi Hochschornerovcami či
Jurajom Minčíkom. To bola neskutočná partia. Keď som začínala, vodní slalomári na Slovensku, ale
i vo svete mohli o dnešných podmienkach snívať. O to väčšiu váhu mali následné úspechy“, dopĺňa
Elena Kaliská.

Stretnutia s minulosťou - Cyklus História športu bude mať svoje pokračovanie aj v auguste. Nielen
na športové úspechy sa budete môcť opýtať olympijského víťaza ale zároveň aj riaditeľa VŠC Dukla
Banská Bystrica Mateja Tótha 24.8.2022 o 17.00 hod. v Thurzovom dome.

Mgr. Dana Kurtíková
PR manažér Stredoslovenského múzea
email: kurtikova@ssmuzeum.sk
mobil: +421 911 055 330, 0918485769
tel.: +421 484 125 897
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