
 

Ján Velgos 
študent študijného odboru hotelová akadémia, prijal 24. novembra 2017 

v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva z rúk štátnej 

tajomníčky rezortu školstva Oľgy Nachtmannovej ocenenie Pamätný list svätého 

Gorazda za vynikajúce výsledky v oblasti športu. Ján Velgos tretíkrát po sebe 

obhájil titul Majstra sveta v roku 2016 a titul najsilnejšieho dorastenca v silovom 

trojboji na svete bez rozdielu hmotnosti a veku pretekára. Je to historický výkon,  

zapísaný vo svetových tabuľkách.  Popri výborných športových úspechoch 

dosahuje aj veľmi dobré študijné výsledky vo svojom odbore.  
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     Ján Velgos je žiakom 2. ročníka Hotelovej akadémie Jána Andraščíka 
v Bardejove v 5-ročnom študijnom odbore 6323 k hotelová akadémia.  
     Popri výborných športových úspechoch dosahuje aj veľmi dobré študijné výsledky 
vo svojom odbore.  
     Škola Janíka Velgosa podporuje, snaží sa mu vytvoriť dobré podmienky a zázemie 
pre jeho ďalší športový rast a vývoj. 
 
Športové úspechy: 
 
Majstrovstvá Sveta  -  18. 09. - 24. 09. 2016 - v meste Knjaževac - Srbsko – 
obhájil všetky tituly z Las Vegas v USA a stal sa tak najsilnejší z najsilnejších 
dorastencov a juniórov na svete, od 13 do 23 rokov,  bez rozdielu hmotnosti a veku 
pretekára. 
 
Titul z Rovaniemi- Fínsko - 2016 - najsilnejší z najsilnejších dorastencov  
a juniórov v Európe 2016, bez rozdielu hmotnosti a veku pretekára. 
 
Titul Majster Poľska- 01. 04. – 02. 04. 2017 - absolútny víťaz dorastencov,  
bez rozdielu hmotnosti a veku pretekára, od 13 do 23 rokov. 
 
Titul Majster Českej republiky - 07. 04. – 09. 04. 2017 - absolútny víťaz 
dorastencov, bez rozdielu hmotnosti a veku pretekára, od 13 do 23 rokov. 
 

Titul Majster Slovenskej republiky - 07. 04. – 09. 04. 2017 - absolútny víťaz 
dorastencov, bez rozdielu hmotnosti a veku pretekára, od 13 – 23 rokov. 
 

Titul Majster Ukrajiny – 12. 05. – 14. 05. 2017 - absolútny víťaz dorastencov,  
bez rozdielu hmotnosti a veku pretekára, od 13 do 23 rokov. 
 
Titul Majster Európy – 25. 06. – 01. 07. 2017 – Majstrovstvá Európy v silovom 
trojboji v meste Biala Podlaska v Poľsku - najsilnejší z najsilnejších dorastencov 

a juniórov v európe 2017, bez rozdielu hmotnosti a veku pretekára. 
 
Majstrovstvá sveta – 16. 09. – 23. 09. 2017 – v českom meste Trutnov sa 
uskutočnili Majstrovstvá sveta v silovom trojboji v tlaku na lavičke, mŕtvom ťahu  
a drepe, stal sa tak najsilnejší z najsilnejších dorastencov a juniórov na svete,  
od 13 do 23 rokov,  bez rozdielu hmotnosti a veku pretekára. 
 
      Janík Velgos tretíkrát po sebe obhájil titul Majstra sveta a titul 

najsilnejšieho dorastenca na svete bez rozdielu hmotnosti a veku 

pretekára – je to historický výkon, zapísaný vo svetových tabulkách. 

 

 

 

 


