Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 12.12.2019

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom za rok
2019 a za dlhoročnú prácu v oblasti športu - veterán

Predkladá:

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

JUDr. Erika Mihaliková
prednostka MsÚ
Prerokované :

v Komisii športu pri MZ v Rožňave dňa:
12.12.2019

Vypracoval:

schvaľuje udelenie ocenení najúspešnejším
športovcom, športovým kolektívom za rok 2019
a za dlhoročnú prácu v oblasti športu
1/ V zmysle návrhu komisie športu „Najúspešnejší
športovec mesta" ( kategórie deti/mládež a dospelý),
„Najúspešnejší športový kolektív mesta"( kategórie
deti/mládež a dospelý) a „Za dlhoročnú prácu v
oblasti športu - veterán

Erika Švedová
2/ finančnú čiastku vo výške__________________________
jednotlivec / 50 €
kolektív / 500 €
Materiál obsahuje:

Dôvodovú správu
Tabuľku nominantov
Došlé návrhy na nominácie-

a) finančnú odmenu pre schválené športové kluby (500

€/ klub)
b) nákup materiálu;-trofejra kvetov zakúpené mestom
a ďakovné listy (jednotlivcom + klubom)
c) nákup materiálu a trofejí na športové sprievodné
podujatia

Ukladá

Zverejniť ocenených na webovom sídle mesta a úradnej
tabuli
Z: prednostka MsÚ
T: do 20.12.2019

DÔVODOVÁ SPRÁVA
k materiálu:
Udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým
kolektívom za rok 2019 a za dlhoročnú prácu v oblasti športu - veterán

Legislatívne východiská:

Prijaté uznesenia MZ
a ich realizácia:

Hospodársky a finančný
dopad na rozpočet
mesta:
Nároky na pracovné
miesta:

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 32/2019
bod 1 písm. b) Komisia športu MZ v Rožňave predložené návrhy
prerokuje a uznesením odporučí na schválenie Mestskému
zastupiteľstvu
v Rožňave
do
konca
decembra
bežného
kalendárneho roka, bod 1 písm. c) v mesiaci február najúspešnejší
športovci, kolektívy a veterán budú propagovaní na webovom sídle
mesta a úradnej tabuli mesta Rožňava, bod 2 Nominanti si
prevezmú ocenenie na slávnostnom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Rožňave súčasne s oceňovaním
najvyšších
mestských ocenení pri príležitosti 1. písomnej zmienky o meste
Rožňava
Mestské zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa
5.12.2018 uznesením č. 09/2018 U bod 1 písm. e) schválilo
komisiu športu

1 550 €
Bez nároku na pracovné miesta.

Súlad návrhu na
uznesenie s právnymi
predpismi SR:

Uznesením Mestské zastupiteľstvo v Rožňave číslo 32/2019 bod č. 2 zo dňa 28.2.2019 schválilo
nominantov na najúspešnejších športovcov, športové kolektívy a za dlhoročnú prácu v oblasti športu
- veterána oceňovať na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave súčasne
s oceňovaním najvyšších mestských ocenení pri príležitosti 1. písomnej zmienky o meste Rožňava.
Oceňovaní sú občania, ktorí úspešne reprezentovali naše mesto v jednotlivých športoch alebo
aktívne pracovali ako športoví funkcionári a tréneri.
Na základe výzvy boli predložené návrhy na: 13 najúspešnejších športovcov kategória deti a
mládež, 4 návrhy na dospelých, 2 návrhy na najúspešnejší športový kolektív kategória deti
a mládež, 2 návrhy na najúspešnejší športový kolektív kategória dospelý a za dlhoročnú prácu
v oblasti športu - veterána nebol predložený žiadny návrh (viď tabuľku). Na komisii športu dňa
3.12.2019 boli podané ešte 2 poslanecké návrhy, a to 1 športovec kategória mládež a 1 Za
dlhoročnú prácu v oblasti športu - veterán.
Komisia:

Termín
zasadnutia:

Uznesenie:

Sociálna, zdravotná a bytová:

-

-

Ochrany verejného poriadku:

-

"

3.12.2019

č. 01/12/2019 komisia športu
Mestskému
zastupiteľstvu

kultúry, cestovného ruchu
a regionálnej politiky:
športu:

odporúča
v Rožňave

schváliť udelenie ocenení najúspešnejším
športovcom, športovým kolektívom za rok
2019 a za dlhoročnú prácu v oblasti športu veterán:
1/ v zmysle návrhu komisie športu (viď
tabulku)
2/ finančnú čiastku vo výške 1 550 € na:
a) Finančnú odmenu
pre schválený
športový klub (500 € / klub)
b) Nákup materiálu, trofejí a kvetov
zakúpené mestom a ďakovné listy
(jednotlivcom + klubom = 400 |€)
c) Nákup materiálu a trofejí na športové
sprievodné podujatia (+ 150 C)
3/
navrhovaným
ale
neoceneným
športovcom
zaslať
od
mesta
a komisie športu ďakovný list za
dosiahnuté výsledky v oblasti športu
4/
pomenovať po Flenriete Farkašovej ako
najlepšej svetovej paralympioničke
v roku 2019 pri otvorení klziska
Zimného štadióna v Rožňave
Výstavby, územného
plánovania, životného
prostredia a mestských
komunikácií:
Finančná, podnikateľská
a správy mestského majetku:
Vzdelávania a mládeže

"

Udelenie ocenení "Najúspešnejší športovec mesta" v kategórii dospelý a mládež
za rok 2019
Udelenie ocenení "Najúspešnejší športový kolektív mesta" v kategórii dospelý a mládež za rok 2019
_______Ocenenie za dlhoročnú prácu v oblasti športu - veterán____________________________________________
P.č.

Návrh predložil:

p.č.

p.č.

nominovaní športovci

komisiou
odporúčaní
športovci

"Najúspešnejší športovec mesta za rok 2018" - kategória deti a mládež
1.

Ing. Marcel Uharček

1.

Alexandra Uharčeková;

2.

Martin Kračun

2.

Vanda Kračunová

ÁNO

3.

TJ Elán Rožňava / Judo

3.

Anna Mikolajová
Laura Šimko

ÁNO

4.
5.

Dávid Tung Duong Nguyen Bat

6.

TatianaBubancová

7.

Viktóriá Támárová

8.

Orsolyä Gyenes

9.

Liliana 1Steinhubelová

10.

Hana Kövácsová

11.

Bianka Suchá

13.

Sofia Mišendová

14.

Filip Pólyák

4.

5.

TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

ŽBK Rožňava

Ing. Filip Pollák - poslanecký návrh

ľ

i

:

I

ÁNO

:

ÁNO

ÁNO

"Najúspešnejší športovec mesta za rok 2018" - kategória dospelý
1.

OZ SPARTAN TRAINING GROUP

1.

Ing. Marcel Uharček

2.

Iveta Širgelyová Ujháziová

ÁNO

Iveta Širgelyová Ujháziová

2.

Henrieta Pulenová

3.

TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

3.

Adrián Angyal

4.

Mgr. Michal Drengubiak

4.

Ing. Henrieta Pulenová

ÁNO

"Najúspešnejší športový kolektív mesta za rok 2018" - kategória deti a mládež
1.

TJ Elán Rožňava

1.

Judo clúb Rožňava pri TJ Elán

2.

TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

2

TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

ÁNO

"Najúspešnejší športový kolektív mesta za rok 2018" dospelý
1.

Viera Kederová

l.

OZ SPARTAN TRAINING GROUP

2.

TJ Geológ Rožňava

2.

TJ Geológ Rožňava - ženy

ÁNO

návrh MZ

poznámka

Za dlhoročnú prácu v oblasti športu - veterán

Ing. Filip Pollák - poslanecký návrh

1.

ÁNO

PhDr. Juraj Králik

SPOLU:

a) finančná odmena pre schválený športový
klub
b) nákup trofejí a kvetov zakúpené mestom a ďakovné listy (jednotlivcom + klubom)
c) nákup trofejí a materiálu na športové sprievodné podujatia

odmena športovému klubu
cca

tubus

cca

kvet

cca

trofej

500€ -klub
4,50 € -ks
3€ -ks
40 € - ks
547,50 € x ocenení spolu

+ sprievodné podujatia

-■

Ing. Marcel UHARČEK' Šafárikova 129.04801 Rožňava

ľäestslký úrad Rožŕíeva i
OoSori/U:

1 j -10- 2018

Mesto Rožňava

Q/

Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Csptaj:

tzfiznaina' {DW?

Prílohy: .

Spreajvalet.Ji/čfOyA

Šafaříkova'29
Rožňava 04801

Vec: Nominácia na najúspešnejšieho športovca za rok 2019
Na základe vynikajúcich úspechov a významnej propagácii mesta Rožňava navrhujem
za najúspešnejšieho športovca za rok 2019 - mládež

ÍJ Alexandru UHARČEKOVÚ r
Odôvodneme:

Alexandru UHARČEKOVÚ v roku 2019 vzorne reprezentovala mesto Rožňava na
bežeckých podujatiach a iných športových súťažiach. Ako členitá ŽBK Rožňava dosahovala
výborné výsledky a v štatistilce patrila do TOP 5 v bodovacej súťaži. Jej charakterové črty,
vytrvalosť, húževnatosť a chcenie tvrdo na sebe pracovať ju predurčuje na.lfgerskú pozíciu
vo svojich kategóriách.
V bežeckých súťažiach vzorne reprezentovala mesto Rožňava, kde na Okresných
majstrovstvá v cezpoľnom behu obsadila l.miesto a následne si vybojovala nomináciu na
krajské majstrovstvá.
Na Krajských majstrovstvách v cezpoľnom behu obsadila 4.miesto. Ani v silnej
konkurencii sa nestratila a prispela k vzornej reprezentácii mesta Rožňava.
Zo svojou základnou školou na ul. Pionierov si postupnými víťazstvami, vybojovali postup
na Majstrovstvá Slovenska v basketbale ZŠ. Svojim prístupom, bola motiváciou ale aj
výraznou vodcovskou postavou pre celý tím.
'v

r

■ Na záldade týchto vynilcajúcich úspechov navrhujem Alexandru UHARCEKOVU
za najúspešnej šieho športovca za rok 2019 - mládež.
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Fwd: Šp'ortovec roka

Predmet: Fwd: Športovec roka
Od: Erika Švedová <erika.svedova@roznava.sk>
Dátum: 24.10. 2019, 7:53
Pre: podatelna@roznava.sk, Ingrid Čiefová <ingrid.ciefova@roznava.sk>

Mestský úrad Rožňava

Inguška prosím zaeviduj a prideľ mi ju,pa
2 ‘i -10- 2019

ô/

Doilo dňa:

---------Preposlaná správa — Forwarded Message —Predmet:Športovec roka

Č. spisu:

Č. záznamu: ffýfL/

ľMloliy.

Spracovateľ: fi'č/ Oi’t

Dátum:Wed, 23 Oct 2019 18:25:05 +0200
Od:martinkracun <martinkracun@zoznam.sk>
Pre:erika.svedova@roznava.sk

Dobrý deň,reagujem na výzvu ,aby verejnosť podávala návrhy na ocenených športovcov za rok
2019Jednoznačne by medzi nimi nemala chýbať športovkyňa s downovým syndrómom
Vanda Kračunová,ktorá sa stala dvojnásobnou olympijskou víťazkou v marci 2019 na
špeciálnych olympijských hrách v Abu Dhabí.Reprezentuje v plávaní a zlato získala na 100m
prsia a 200m prsia.V roku 2019 je aj 4násobnou majsterkou Slovenska a držiteľkou viacerých
pódiových umiestnení ,jej úspech je o to väčší,že Rožňava je jediné okresné mesto bez krytého
plaveckého bazéna.Viacsi informácii o nej si môžte pozrieť na facebookovej stránke
VandaTeam.S pozdravom Maťo Kračun.
Mesto Rožňava
Erika Švedová
samostatný odborný referent pre kultúru
mládež a šport
Odbor školstva, kultúry,
Mestský úrad .
miadeže a sportu
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
e-mail: e rika. s ve dovo(S>roznava.sk
teľ:+ 421 58 7773 269
web: www.roznava.sk
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KONTAKTY

Príspevky

L&ffl Danka Ost/omekova

Recenzie
Robert Schvirian

Videá
Mischel Kerekesova

Fotky
Informácie

Zatiaľ žiadne hodnote

Napíšte príspevok...

Komunita

Spýtajte sa stránky VandJ
FolkaMdeo

Označiť prial...

Nahlásiť sa

€N

Silvia Belanová Bendí...

Backline Servis

15 min

I Vytvoriť stránku

Príspevky

"Môžete mi povedať viac o si

Ropko Massriol Simko

"Môžete mi povedať viac o vi
fimie?"

Tímea Szilagyiova

“Dá sa a vami četovať?“

VandaTeam Je stránka o športovkyni s Downovým syndrómom Vanda
KračunoveJJnar.;
) z Gočova a je] podpornom teame,ktorý tvoria
Vandiny rodičia Maťo, Erika a trénerka Lenka.Vanda sa od malička
statočne vysporiadala so svojim hendikepom , je integrovaná v bežnom
kolektíve od materskej školy.Po ukončení základne] školy,pokračuje na
Spojenej škole Internátnej v LevočI.Celý čas bola vedená k športu,ale
zlom nastal v roku 2016,keď prvýkrát vyhrala plavecké preteky v
Trenčíne.Od septembra 2016 sa Vandy s radosťou ujala trénerka Lenka
Stánková v klube ŽK loloyia Spišská Nová_Ve3.0d vtedy sme
dochádzairtrikíáťlýždenne na tréningy do Spišskej Novej Vsi a pred
pretekmi aj častejšie,od príchodu do Levoče sme na tréningu každý deň
mimo víkendov,kedy chodíme domov.Vanda sa neustále zlepšuje,na
Majstrovstvách Slovenska v plávaní mládeže s downovým syndrómom v
Trenčíne 2017 získala štyri zlaté medally.Ďalší úspech zaznamenala tiež
v Trenčíne, v marci 2018 na Majstrovstvách Slovenska v plávaní Special
Olympycs Slovakia kde zvíťazila na 200m prsia a 100m volným
spôsobom.Okrem toho sa zúčastňuje podujatí Special Olympics
Slovakia (Národne letné špecálne olympijské hry v Šamoríne 2017,
Majslrovstá Slovenska Special Olympics v zjazdovom a bežeckom
lyžovaní v Ždlarl 2018),kde získala ďalšie pekné umleslnenia.Celý team
sme pracovali na lom ,aby sa Vande splnil sen a loja účasť na
Svetových letných špeciálnych olympijských hrách v Abu Dhabí
.Nominácia na olympiádu bola potvrdená v máji 2018 a odvtedy sa
začala tvrdá príprava.Cez prázdniny,naplávala vyše lOOkm.Od
septembra začala trénovať dvojíázovo.čo sa všetko ukázalo na olypiáde
v Abu Dhabí v marci 2019.Štartovala v štyroch disciplínach :100m prsia
l.miesto,200m prsia l.miesto,100m volným spôsobom diskvalifikácia z
prvého miesia a štafeta 4x50m 7.miesto.Takže máme doma
dvojnásobnú olympijskú víťazku.

Maťko Kerekeš

Napíšte otázku...

SKUPINOVÉ KONVERZÁCIE
-$sj) Babkine Vianoce
Mischel, Matko, Peter, 1 d...

Komunita
Pozvite priateľov, aby
stránky
si

i

509 ľuďom sa to páči

|

691 ľudí to sleduje
5i,

Používateľovi Eva Hore
priateľom sa to páči

Informácie
^ 0905366 043
@ Zvyčajne odpovedá bet
Poslať správu
Q Športovec
Navrhnúť úpravy

Transparentnost' s
Facebook zobrazuje Informáclej
porozumieť účelu stránky. Pozri,
ľuďmi, ktorí spravujú a uverejňu

Hľadať

hUps://www.facebook.com/VandaTeam-225635898165926/
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Telovýchovná jednota ELÁN
Štítnická 7
048 01 Rožňava
tielan@stonline.sk

Mestský
Doílodrta:

Mestský úrad
p. Erika Švedová
Šafárikova 29
048 01 Rožňava

úrad Rožňava

1 2 “í - 2019

C spisu:

t záznamu: J T T 7/

Prílohy:

'^mxrrA.d.f[/čP0R

Rožňava, 5.11,2019

Návrh na ocenenie „NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC NA ROK 2019“ ~ jř77 ft

Anna Mikolajová, členka Judo club pri TJ Elán Rožňava, šport: judo

narodená: '
Je členkou Judo klubu Rožňava pri TJ Elán je od roku 2013. Reprezentuje klub v kategórii mini
žiačky. Je žiačkou ZŠ Zlatá v Rožňave.
K džudu ju priviedla jej mamka , ktorá je trénerkou klubu a babka, ktorá je zakladateľkou Judo
klubu Rožňava. Tak, že Anička je už treťou generáciou džudistiek v rodine. V rámci kraja je
Anička na 5.mieste celkového hodnotenia mini žiačok. V roku 2019 podávala Anička výborné
výsledky aj napriek tomu, že v jej váhovej kategórii nebolo veľa dievčat - nebála sa postaviť
chlapcom a porazila ich. K tréningom pristupuje zodpovedne a trénuje na 100%. Na súťažiach
je plne sústredená a podáva maximálne výkony. V roku 2020 Anička prechádza do kategórie
mladších žiačok, kde ju už čakajú Majstrovstvá kraja a Majstrovstvá Slovenska. Ma veľký
predpoklad dosahovať výborne výsledky na súťažiach.
V roku 2019 dosiahla nasledovné výsledky:
Ikolo Krajská liga Michalovce
Turnaj mladých nádejí Zvolen
Turnaj mladých nádejí Lučenec
Medzinárodná Veľká cena Rimavská Sobota
2. kolo Krajská liga Poprad
Turnaj nádejí Rožňava

kategória žiačky
kategória mix

kategória žiačky
kategória mix

Medzinárodný turnaj Michalovce

l.miesto
l.miesto
l.miesto
1 .miesto
l.miesto
l.miesto
l.miesto
3.miesto
1.miesto

(na tomto turnaji mala v kategórii štyroch chlapcov, ktorých s prehľadom porazila a kategóriu vyhrala)
3. kolo Krajská liga Vranov nad Topľou
16. Medzinárodný turnaj Grand Prix Považská Bystrica
4. kolo Krajská liga Bardejov

2.miesto
3.miesto
l.miesto

i _

’h

Laura Šimko

narodená:

snka Judo club pri TJ Elán Rožňava, šport: judo

Je členkou Judo klubu Rožňava pri TJ Elán od roku 2014. Je žiačkou ZŠ Zlatá.
K džudu ju priviedla jej mamka, ktorá sa v minulosti v’ehovala:džučiu.'
Laurinka reprezentuje klub v kategórii mini žiačok,, kde je v celkom hodnotení kraja na
6,mieste. Tréningov sa Zúčastňuje pravidelne a poctivo trénuje. Na súťažiach podáva
maximálny výkon. Je u nej veľký predpoklad na dosahovanie výborných výsledkov na
súťažiach.
V roku 2019 dosiahla tieto výsledky:
Lkolo Krajská liga Michalovce

l.miesto
2.miesto
2.miesto
3. miesto
1 .miesto
l.miesto
3.miesto
3. miesto
3. miesto

kategória žiačky
kategória mix

Turnaj nádejí Zvolen
Turnaj nádeji Lučenec
2. Kolo Krajská liga Poprad
Turnaj mladých nádejí Rožňava
3.Kolo Krajská liga Vranov nad Topľou
16. Medzinárodný turnaj Grand Prix Považská Bystrica
4.kolo Krajská liga Bardejov

I/O

feEL
S pozdravom

-/y k.
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•
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PaedDr. Marek Kmeť
predseda TJ Elán
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C spisu:

(1 z.^ľnainu: 60/3/

Pllloliy;

i’yuyiwAtkJllŕ?úľ/, yjt

Vec: Návrh na nomináciu „Najúspešnejších športovcov jednotlivcov
v kategórii mládež“ za výsledky v roku 2019.

í

cíýmí{fl/om)0 MMJMI titpMňava
Mgn SVbmJíngyalhvá, tifoiáná 199, 04801 <RpMava
át: 0908 383 161

TXvT--- LJ

y

rj

U

SLOVENSKA ASOCIÁCIA TAEIIWOMOO
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Mesíslcý úrad
Odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ
Šafárikova 29
04801 Rožňava
V Rudnej dňa 16.11.2019
Vec: Návrh na nomináciu „Najúspešnejších športovcov jednotlivcov v kategórii
výsledky v roku 2019.

mládež“ za

Na záldade výsledkov členov klubu Taekwondo HAKIMI Rožňava v kategórii mládež: kadeti
a žiaci, Dávida Tung Duong Nguyen Bata, Tatiany Bubancovej a Viktórie Támárovej Vám
zasielam návrh na udelenie ocenenia „Najúspešnejších športovcov“ za výsledky v roku 2019.
Kadeti:
.0 Dávid Tung Duong Nguyen Bal: v disciplíne zápas: zlato S s (Trenčín Open, Cassovia Open,
Majstrovstvá ČR - Czech Onen - titul Majstra ČR, Black Tiger Cup, Sokol Cup - Česko), bronz 1 x
(Bratislava Open).
Žiaci:
(p . Tatiana Bubancová: v disciplíne zápas: zlato 4 x (Trenčín Open, Cassovia Open, Bratislava open,
Black Tiger Cup), striebro 3 x (Falcon Cup, Czech Open, Sokol Cup - Česko).
)’

Viktória Támárová: v disciplíne zápas: striebro 6 x (Falcon Cup, Trenčín Open, Bratislava open,
Black Tiger Cup, Sokol Cup - Česko, Hyo Cup), bronz 1 x (Cassovia Open), účasť na Czech
Open.
Za prerokovanie návrhu na nomináciu „Najúspešnejších športovcov v kategórii ŽIACI a
KADETI“ za výsledky v roku 2019 pre Dávida Tung Duong Nguyen Bata, Tatianu Bubancovú
.-—"'•V

a Viktóriu Támárovú Vám vopred ďakujem.
S pozdravom,
Príloha: 1. Výsledlty nominovaných za rok 2019

Mgr. Nora Angv
Predseda klubu Tjvu h/uumi kv
ílVilJjiik tf/ifl'íjlty'íl

m HMmi

Príloha: 1. Výsledky nominovaných za rok 2019
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Kadeti?

Dávid Tung Duong NGUYEN BAT
člen klubu TAEKWONDO HAKJMI Rožňava, je žiakom
v Rožňave. Pod vedením trénerky Mgr. Nory Angyalovej trénuje od roku 2015, v roku
2016 už získal titul Majstra SR v zápase. Vo svojej zápasníckej kariére zatiaľ vybojoval 9
zlatých, 2 strieborné a 7 bronzové medaile. V roku 2019 zápasil v kategórii kadeti B do 65 kg.
V prvom polroku získal titul Majstra Českej republiky na medzinárodnom turnaji Czech open.
Je držiteľom žiackeho technického stupňa 5.kup - zelenomodrý opasok.

V roku 2019 v disciplíne záuas získal: zlnto 5 a, bronz 1 x,
1.miestozápas:
Trenčín Open
Cassovia Open
Majstrovstvá ČR - Czech Onen - titul Majstra ČR
Black Tiger Cup
Sokol Cup, Česko
3.miesto -

zápas:

Bratislava Open
v

Žiaci:

Tatiana BUBANCOVÁ
členka klubu TAEKWONDO HAKIMI Rožňava, je žiačkou
v Rožňave. Taekwondo trénuje od roku 2013, zatiaľ v dvoch disciplínach vybojovala 10
zlaté a 10 strieborných medailí, v súčasnosti je držiteľkou 5.kupu (zelenomodrý opasok).
V rolcu 2019 súťažila v disciplíne zápas v kategórii žiačky B do 46 kg.

V roku 2019 v disciplíne zápas získala: zlato 4 x, sínebro 3 x.
l.miesto =
zápas:
Trenčín Open,
Cassovia Open
Bratislava open
Black Tiger Cup
2. mies to -

zápas:

Falcon Cup
Czech Open

Sokol Cup, Česko

Viktória TÁMÁROVÁ
členka klubu TAEKWONDO HAKIMI Rožňava, je žiačkou
v Rožňave. Taekwondo trénuje od svojich 5.-tich rokov. Je to veľká bojovníčka, ktorá sa
nikdy nevzdáva, súťaží v najobsadzovanejšej hmotnostnej kategórii. V disciplíne zápas
vybojovala 1-dnu zlatú, 12 strieborných a 9 bronzových medailí, v súčasnosti je držiteľkou
4.kupu (zelený opasok). V roku 2019 súťažila v disciplíne zápas v kategórii žiačky B do 28
kg-

V roku 2019 v discipline zápas ziskala; striebro o x, bronz 1 x,
l.miesto zápas:
Falcon Cup
Trenčín Open
Bratislava open
Black Tiger Cup
Sokol Cup, Česko
Ilyo Cup

S.miiesto =
Účasť

zápas:

Cassovia Open
Czech Open

Adresy:
Tatiana Bubancová (matka Bardáková Lucia)
Dávid Tung Duong Nguyen Bat
Viktória Támárová

Nominácie na najúspešnejšieho športovca za rok 2018.
Orsolya Gyenes - je aktívnou hráčkou klubu ŽBK Rožňava v kategórii žien. V roku 2019 úspešne
reprezentovala Slovensko v kategórii U 18 v kvalifikácii o postup na Majstrovstvá Európy v basketbale
3x3, kde patrila medzi najlepšie hráčky. Ako juniorka dokázala v sezóne 2018/2019 nastrieľať v
l.lige žien 400 bodov a bola štvrtá najúspešnejšia bodujúca hráčka v celej lige. Svojou aktívnou hrou
získala na seba 112 faulov a premenila 80 trestných hodov. Bola piata najviac faulovaná hráčka v
lige. Úspešne doskočila 232 lôpt z toho 69 v útoku a 163 v obrane kde obsadila 8. miesto v lige. Je to
hráčka, ktorá je základom družstva žien . Jej hru zdobí obrovské nasadenie, húževnatosť a bojovnosť.
Liliana Steinhubelová - je aktívnou hráčkou ŽBK Rožňava v kategórii kadetiek a žien. Dlhodobo
podáva na ligových zápasoch vyrovnané výkony a patrí k oporám družstva. Svojim poctivým
a zodpovedným prístupom na tréningoch a zápasoch je príkladom pre celý tím. V hernej štatistike je
do 20 miesta v obranných a útočných doskokoch z 200 hodnotených kadetiek na Slovensku.
Zúčastnila sa majstrovstiev Slovenska Základných škôl v basketbale dievčat a viacerých
medzinárodných turnajoch. Jej skvelá práca v zápasoch ju predurčuje hrať v budúcnosti aj vo vyšších
súťažiach.
Hana Kovacsová - Je aktívnou hráčkou ŽBK Rožňava v kategórii kadetiek a žien. Dlhodobo patrí
k základným pilierom družstva. Na poste rozohrávačky plne využíva svoj talent v ovládaní lopty. Na
tréningoch predvádza sústredené výkony. Svojou kvalitnou, usilovnou prácou si vytvorila pevné
miesto v základnej zostave družstva. Spolu s družstvom dievčat ZŠ Pionierov vybojovala postup na
Majstrovstvá Slovenska v basketbale dievčat základných škôl.
Bianka Suchá-Je aktívnou hráčkou ŽBK Rožňava. V aktuálnej sezóne reprezentuje klub a mesto
v kategórii kadetiek a žien. Minulý rok bola v hernej produktivite hodnotenej Slovenskou
basketbalovou asociáciou 12 najúspešnejšou kadetkou Slovenska spomedzi 211 hodnotených hráčok.
Je stabilnou hráčkou družstva a svojou aktívnou podkošovou hrou zí skava pre družstvo množstvo
lôpt z doskoku. Viac ako 40% úspešnosť streľby ju zaradila medzi najviac bodované hráčky družstva .
Bianka vyniká skvelou technikou a spolu s fyzickými predpokladmi a basketbalovým talentom je
predurčená na to, aby sa v budúcnosti presadila v najvyššej súťaži.
Alexandra Molčíková-je aktívnou hráčkou klubu ŽBK Rožňava od svojich 9 rokov. Basketbalovo rástla
pod vedením trénerov Mary Buzinkayovej, Maroša Mišendu a Martina Molnárovej. Reprezentovala
svoj klub a mesto v kategóriách staršie minižiačky, mladšie žiačky, žiačky, staršie žiačky a je
pendlujúcou hráčkou družstva kadetiek. Alexandra patrí medzi výrazné basketbalové talenty.
Pravidelne patrí medzi najviac bodujúce hráčky zápasov. Zdobí ju silné basketbalové myslenie a cit
pre loptu. Počas 4 odobratých rokov v lige, bola stále pre svoj tím jednou z kľúčových hráčok na
ihrisku. Na poste rozohrávačky vo svojej kategórii patrí medzi najlepšie na Slovensku. V roku 2019
bola nominovaná do reprezentačného kempu U14 a veríme že sa presadí a dostane sa do užšieho
výberu reprezentácie Slovenska v kategórii U14.
Sofia Mišendová-je aktívnou hráčkou klubu ŽBK Rožňava. Ako hráčka družstiev starších minižiačok,
mladších žiačok, žiačok, starších žiačok či kadetiek bola vedená trénermi Mary Buzinkayovou,
Marošom Mišendom a Martinou Molnárovou. V každej kategórii za ktorú hrala bola jednou
z najmladších hráčok. Svojou húževnatosťou, usilovnosťou a nasadením sa vypracovala na jednu z
najkomplexnejších hráčok. Dokáže sa presadiť ako podkošová hráčka, ale aj ako rozohrávačka . Jej

komplexnosť sa odzrkadľuje aj v štatistikách Slovenskej basketbalovej asociácie v kategórii starších
žiačok kde je hodnotená do 5.miesta v hernej produktivite, bodoch ,doskokoch, asistenciách či
blokovaných strelách zo 180 hodnotených hráčok Slovenska. V ligových zápasoch je stále oporou
tímu a bez rešpektu sa dokáže presadzovať proti starším súperkám. Je nominovaná do
reprezentačného kempu U13 a sme presvedčený, že jej talent a basketbalová inteligencia ju posunú
do užšieho výberu, kde bude môcť potvrdiť naše presvedčenie, že patrí medzi najlepšie hráčky svojej
kategórie na Slovensku.

FILIP PÓLYÁK

• nar.
• aktívne začal s futbalom v 7 rokoch v FA Do vaj - tréneri- Ladislav Dávid,
Lukáš Drobňák
• rok nato MFK Rožňava- tréneri- Filip Pollák, Radoslav Servilla,
Branislav Kuzma
• momentálne pravidelne hráva H.ligu východ VSFZ kategória U13
• najemotívnejší zážitok ??? - pozvánka do výberu VSFZ U13, kde bol
vyhlásený aj za najlepšieho defenzívneho hráča a následne účasť tohto
výberu na celoslovenskom turnaji v Poprade
• môj vzor- Cristiano Ronaldo, prečo??? Rýchli, silný, technický, rozumný
a hrá zajeden team
• môj obľúbený team ??? MFK Rožňava
• moje obľúbené farby ??? Žltá, modrá - Rožňava
• škola ??? ZŠ najlepšia škola v Rožňave ,dosahuje veľmi dobré výsledky
• moje šťastné číslo ??? 7
• aktívne reprezentuje svoju základnú školu vo všetkých športových
súťažiach
• moja budúcnosť??? Stredná a vysoká škola zameraná na šport
• najväčší sen ??? Venovať sa futbalu na vrcholovej úrovni a stať sa
reprezentantom Slovenska
• moje motto??? Futbal je hra pre všetkých, tak príď a pridaj sa k nám

OZ Spartan training group Rožňava, Šafárikova 129,04801 Rožňava

Mestský úrad Rožňava
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Več: Nominácia na najúspešnejšieho športovca za rok 2019 " ^
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Na základe rozhodnutia členov občianskeho združenia Spartan training group
Rožňava navrhujeme za najúspešnejšieho športovca za rok 2019:

Ing. Marcela IJI1ARČEKA a Ivetu Ujhá/.yovii ŠIRGÉLYOVÚ. /
•
$
irirrff ď/XC-ĚlYOVř Vf

/
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Odôvodnenie:

//)
ING. MARCEL UHARČEK f .
/
v roku 2019 sa zúčastnil množstva športových súťaží - prevažne prekážkových behov.
Prekážkové behy a to hlavne Spartan Race sú v súčasnosti veľmi populárne a naďalej, majú ■ ,
rastúcu tendenciu. Sú fyzicky náročné a vyžadujú funkčnú silu a vytrvalosť. Samotný beli je
sprevádzaný rôznymi silovými, koordinačnými a výbušnými disciplínami ako napr.
'
prenášanie bremena,’ balančné disciplíny, plávanie, plazenie, skákanie, šplhanie.
Spartan Race má 3 kategórie obťiažnosti:
'

SPRINT
Ide o najla-atšiu vzdialenosť. Dĺžka 5 lem a viac minimálne 20 prekážok, čas trvania: 40
minút až 2 hodiny
•
SUPER
Ide o náš beh so strednou vzdialenosťou. Má dlhšiu vzialenosť a viac prekážok ako Sprint,
preteky Super otestujú Vašu výdrž, vytrvalosť a pevnú vôľu. Beží sa 13 km a viac minimálne
25 prekážok, čas trvania: 80 minút až 4 hodiny
BEAST
Ide o naše najťažšie pretelcy zo všetkých troch typov. Preteky Beast neotestujú.len Vašu.výdrž, vytrvalosť a pevnú vôľu, ale aj Vašu myseľ. Dĺžka 2Tkm a viac minimálne 30
prekážok, čas trvania: 4 až 8 hodín

Ing. Marcel ÍJharčelc dosahoval v roku 2019 vynikajúce športové výsledky .
v kategórii nad 40 rokov v medzinárodnej súťaži Spartan Race:
SPRINT, Kutná Hora (CZE)
SPRINT, Zakopané (POL)
SPRINT, Dolní Morava (CZE)
SUPER > Dolní Morava (CZE)
SUPER, Kubínska Holá (SVK)

-

SPRINT, Dolomity (ITA)
SPRINT, Valčianska Dolina (SVK)
BEAST, Kazinbarczilca (HU)

- 1 .miesto
- 1 .miesto
- 1 .miesto

Majstrovstvá Európy, Dolomity (ITA) ■
Majstrovstvá Strednej Európy (SVK, PL,CZE,HU, RO)

3.miesto
l.miesto
l.miesto 2.miesto
2:miesto

. - 6.miesto
- 2.miesto

Iné bežecké podujatia
Fiľakovský cross (Fiľalcovo)
Bear foot Skyrace (Hriňová)
dj

- 2.miesto
,

.

- 3.miesto ■

IVETA UJHÁZYQVÄ ŠIRGÉLYOVÁ f . •

Iveta sa v roku 2019 sa zúčastnil množstva športových súťaží. Svojou húževnatosťou
a vytrvalosťou ide všetkým príkladom.
Iveta Ujházyová Šigelyová dosahovala v roku 2019 vynikajúce športové výsledky
v kategórii nad 40 rokov:
Svartan Race
SPRINT, Krynica (PĽ)

- T .miesto

Bežecké podujatia:
Runway run. (Košice)

- ;2.miesto

Beh v raji (Stratená)

- T .miesto

Moldavský pohár BODVY (Moldava nad Bodvou)

l.miesto

Night run (Košice)

- 2.miesto

Majstrovstvá okresu na lOkm (Dobšiná)

- 2.miesto.

Medzinárodný Maratón Mieru Košice: polmaratón

- • 9.miesto

Na základe týchto vynikajúcich úspechov v medzinárodnej konkurencii a významnej
propagácii mesta Rožňava doma i v zahraničí navrhujeme:
Ing. Marcela UHÄRČEKA

•

Ivetu UJHÁZYOVÜ ŠIRGÉLYOVÚ
za najúspešnejšieho športovca za rok 2019 v meste Rožňava.
/
i

w(d: Návrh na najvyššie mestské ocenenia; Nominácia na najús...

Predmet: Fwd: Návrh na najvyššie mestské ocenenia; Nominácia na najúspešnejšieho
športovca za rok 2019
Od: Erika Švedová <erika.svedova@roznava.sk>
Dátum: 30.10. 2019, 9:41
Pre: Ingrid Čiefová <ingrid.ciefova@roznava.sk>, podatelna(5)roznava.sk

Inguška prosím zaeviduj a a prideľ mi, ďakujem, pa

felský úrad Ro&Wís
M'odfe 3 0 -10- 2019

Erika

spisu:

@

Č. záznamu:

jj Prílohy:

---------Preposlaná správa — Forwarded Message_ -----—
Predmet:Návrh na najvyššie mestské ocenenia; Nominácia na najúspešnejšieho športovca za
j rok 2019
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DátumíWed, 30 Oct 2019 09:09:44 +0100
Od:Henrieta Pulenová <heni.pulenova(q)gmail.com>
Pre:Erika Švedová <erika.svedova@roznava.sk>

Dobrý deň pani Švedová,
Na záldade vašej výzvy zo dňa 4.9.2019 by som rada nominovala na Ocenenie Cena mesta
Rožňava členku nášho klubu na základe jej dosiahnutých športových výsledkov.
JJA Jedná sa o Ivetu Širgelyovú Ujháziovú, letorá ako veteránka vo svojej kategórii dosahuje
/ vynikajúce športové výsledky. Za rok 2019 by som zhrnula:
4.7.2019 - ČSOB Maratón - disciplína polmaratón 11. miesto v kategórii nad 40 rokov;
27.4.2019 - Runway Run Košice (10 km} - 2. miesto v kategórii nad 40 rokov, 6. miesto v
absolútnom poradí;
1.6.2019 - Beh v Raji (10 km) -1. miesto v kategórii nad 40 rokov, 6. miestov absolútnom
poradí;
29.6.2019 - Moldavský pohár Bodvy (8km) -1. miesto absolútne poradie;
25.8.2019 - Spartan Race Sprint Krynicza -1. miesto v Age Group;
6.9.2019 - Night Run Košice - 2. miesto v kategórii nad 40 rokov, 11. miesto v absolútnom
poradí;
28.9.2019 - Dobšinská desiatka (10 km) - 4. miesto v kategórii nad 40 rokov, 7. miesto v
absolútnom poradí, V rámci tohto podujatia sa konali Majstrovstvá okresu v krose - 2.
miesto.
6.10.2019 - Medzinárodný maratón mieru Košice - disciplína polmaratón - 9. miesto v
kategórii PW40.
Touto svojou športovou činnosťou je Iveta Širgelyová Ujháziová vzorom aj pre mladšie
ročníky, keďže neúnavne na sebe pracuje a propaguje tým pohyb a zdravý životný štýl a
určite si zaslúži ocenenie mesta, letore je motiváciou pre jej ďalšiu činnosť.

;wd: Návrh na najvyššie mestské ocenenia; Nominácia na najús...

Týmto mailom by som ju zároveň nominovala aj za najúspešnejšieho športovca za rok

2019.
Ďakujem, pekný deň prajem!
S pozdravom

Ing. Henrieta Pulenová
predseda OZ GEMERUNNERS

Mesto Rožňava
Erika Švedová
samostatný odborný referent pre kultúru
mládež a Sport
Odbor škojstva, kultúry,
míaSeM arsportu
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
e-mail: erika.svedova(5)roznava.sk
tek: + 421 58 777 3 269
web: www.roznava.sk
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Vec: Návrh na nomináciu „Najúspešnejších športovcov v kategórii SENIORp6
za výsledky v rohu 2019.
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qjmwVomyo migm mžmva

Mgr. fNbra jlngyaíbvä, QZiidhá 199, 04801 (Rožňava
ät: 0908 383161
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www, taekwondo-roznavü: s(j
Mestský úrad
Odbor školstva, kultúry, iniádeže, športu a ZPOZ
Šafárikova 29
04801 Rožňava
/V Rudnej dňa 16.11.2019
Vec: Návrh na nomináciu „Najúspešnejších športovcov v kategórii SENIORI“ za výsledky
v roku 2019.
Na záldade výsledkov člena klubu Taekwondo HAIÍIMI Rožňava v kategórii seniori
Adriána Angyala, Vám zasielam návrh na udelenie ocenenia „Najúspešnejších športovcov“
za výsledky v rolcu 2019.

Adrién Ang d; 'člen reprezentačného tímu zápas od roku 2007 do roku 2018 a podporovaný
,/ člen NŠC od rolcu 2014 do roku 2017 (V roku 2015: historická medaila pre Slovenské
Taekwondo BRONZ na Majstrovstvách Európy do 21 rokov v hmotnostnej kategórii seniori
do 80 kg).
V rolcu 2019 nás reprezentoval na Svetovej Letnej Univerziáde V Talianskom
Neapole.
Umiestnenia v roku 2019: zlato 2 s (Black Tiger Cup, Ilyo Cup), striebro 2 x (Falcon Cup, Trenčín
Open). Ešte ho čakajú Majstrovstvá SR v zápase v decembri.

Za prerokovanie návrhu na nomináciu „Najúspešnejších športovcov v kategórii
SENIORI“ za výsledky v roku 2019 pre Adriána Angyala Vám vopred ďakujem.

S pozdravom,

Mgr. Nora Angyalová
Prezident klubu TKU

Príloha: 1. Výsledky nominanta za rok 2019
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Rožňava

Mgr. fNora JLngyaíhvá, Qfaidná 193, 04801 (Rožňava
c.t.: 0908 383161
£
IČO: 35563095, mČ 2021312167

SUOVEHUKA

asociAcia

TAEIW.'ONOO

www. taehvondo-roznava. sk.
Seniori:
_
I Bt. ADRIÁN ANGYAL '
člen klubu TAEKWONDO HAICIMI Rožňava,

je študentom
j..

iw

i v študijnom programe telesná výchova a trénerstvo - špecializácia
taekwondo. Jeho trénerkou je od rolcu 2006 Mgr. Nora Angyalová. Je držiteľom
majstrovského stupňa 4.DAN. Bol členom reprezentačného tímu pre zápas od rolcu 2007 do
rolcu 2018 a reprezentačného tímu poomsae od roku 2007 do roku 2012 a podporovaný člen NŠC od
rolcu 2014 do rolcu 2017 (V rolcu 2015: historická medaila pre Slovenské Taekwondo BRONZ
na Majstrovstvách Európy do 21 rokov v hmotnostnej kategórii seniori do 80 kg).
Za svoje roky súťažnej kariéry získal 11 titulov Majstra SR v zápase a v poomsae a má
doma celkom slušnú zbierku medailí a to 91 zlatých, 44 strieborných a 23 bronzových.
V rolcu 2019 nás reprezentoval na Svetovej Letnej Univerziáde V Talianskom
Neapole. Súťažil v kategórii seniori A do 87 kg a zranenie - komplikovaná zlomenina prsta
ruley ho načas vyradila zo zápasov, ku ktorým sa po rekonvalescencii vrátil.

V roku 2019 v disciplíne zápas získal: zlato 2 x, striebro 2 :í.
ZAPAS:

I.miesto
ž.miesto

účastník:

Adresa:,

BLACK TIGER Cup
ILYO Cup
Falcon Cup
Trenčín Open
SVETOVÁ LETNÁ UNIVERZIÁDA, Neapol, Taliansko

Mgr. Michal DRENGIJBIAK, Šípková 590/31,048 01, ROŽŇAVA

Vážený pán primátor
Michal DOM1K
Mestský' úrad Rožňava
Šafárikova 29
048 01, ROŽŇAVA
/

V Rožňave, 12, 11.2019
VEC: Návrh na ocenenie ^Najúspešnejší Snortnvcc mesta Rožňava za rok 2019‘*Jposlnneckv návrh
Vážený pán primátor,

)

íj) J
'

Na základe výzvy na predkladanie návrhov zo dňa 22. 10. 20(9 Vám predkladám
návrh na udelenie ocenenia „Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2019" pre Ing.
Henrietu PI'LENOVÚ. p /
Ako dôvod môjho návrhu uvádzam výbornú reprezentáciu mesta Rožňava
na rôznorodých bežeckých podujatiach na Slovensku a v zahraničí. Henrieta Pulenová, behá
za bežecký klub GEMERUNNERS RUNNING CLUB. Medzí jej najvýznamnejšie úspechy
patrí víťazstvo na majstrovstvách okresu v krose za rok 2019. Výsledky za rok 2019 pripájam
v prílohe návrhu.
S úctou
Mgr. Michal DRENGUB1AK
poslanec MZ v Rožňave

Ftôesíský úrad Rožňava
DoStodŕta:
č spisu:'
ľitlohy:

2 0 "1 - 2019

(T/
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Spíncovalcľ: /(OčpOľ/
t

Príloha: Výsledky z bežeckých podujatí za rok 2019.

16. 2. 2019 - Maratón Pohronským Inovcom-Nová Baňa-42 km, 1500 m+, čas: 4:57:36,
3. Miesto v kategórii ženy
13. 4. 2019 - Malkovský krosový polmaratón - Memoriál Vlada Dančišina - 21,5 km, 630 m+, čas
1:55:56,
1. Miesto v kategórii ženy
21. 4. 2019-Štefánik 100-lahodná- 17 lem, 500 m+, čas: 1:29:49,
1. Miesto v kategórii ženy
18. 5. 2019-UltaramaratónKošice-Miskolc-štafeta (5) 113,4km, čas: 10:34:36,
3. miesto v kategórii MIX
1. 6.2019 - Beh v Raji - Dobšinská ľadová jaskyňa - 10 lem,
5. miesto v kategórii ženy
3. - 4. 8. 2019 - Východniarska 100 - Ultramaratón - 129 km, 6600 m+,
8. miesto v kategórii ženy
31. 8. 2019 - Mizuno Baradla Underground Trail - 34 lan, 1200 m+,
3. miesto v kategórii ženy, 3. miesto v kategórii ženy do 49 rokov
29. 9. 2019 -Dobšinská desiatka - 10 km, čas: 46:19:24,
2. miesto v kategórii FA (do 39 rokov), Majstrovstvá okresu v krose -1. miesto
6.10. 2019 -MMM Košice, čas: 3:25:49 - disciplína Maratón,
16. miesto v kategórii M Worn, 25. miesto v kategórii ženy
19. 10. 2019-PanoramaTrail (HU)-45 lan, 1500 m+ , čas: 5:07:41,
3. miesto v kategórii ženy
9.11.2019-Horský beh Smolník2019, 33,4km, 1400+, čas: 3:46:41,
3. miesto ženy v kategórii A, 4. miesto v kategórii ženy

Telovýchovná jednota ELÁN

tielan@stonline.sk

Mestský úrad
p. Erika Švédova
Šafárikova 29
048 01 Rožňava

Mestský úrad Rožňava
Doílodtta:

Rožňava, 5.11.2019

£ spisu:

Návrh na ocenenie „NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV NA ROK 2019“
Kategória MLÁDEŽ

Judo club Rožňava pri TJ Elán vznikol 15. septembra 1971-zakladateľkou pani Mgr. Magdalénou Kmeťovou.
Vystriedalo sa v ňom množstvo deti a mládeže. Koncom roka 2019 je v klube zapísaných 21 detí, ktoré trénuje
trénerka Ivana Mikolajová.
V roku 2019 sa deti z klubu zúčastnili 13 súťaží. Aj napriek počtu členskej základne Slovenského Zväzu Judo
(čo je cca 1800 aktívnych džudistov) sa na súťažiach Judo club Rožňava nestratil a deti dosahovali výborné
výsledky. Na Medzinárodných turnajoch sa účasť súťažiacich pohybovala od 400 - 550 detí. Niektoré kategórie
našich džudistov boli obsadené 10-17 súťažiacimi, kde prvá prehra môže znamenať koniec bojovať na súťaži.
Výsledky za rok 2019:
1. kolo krajská liga

6x 1.miesto, 3x 2.miesto, 2x 3.miesto

Turnaj nádejí Zvolen

2x 1.miesto, 4x 2.miesto, 2x 3.miesto

Turnaj nádejí Lučenec

1 x 1.miesto, 1x 2.miesto,7x S.miesto

Medzinárodná Veľká cena Rimavská Sobota

1x 1.miesto, S.miesto Erik Vizi (16 súťažiacich)

2. kolo Krajská liga a Majstrovstvá východoslovenskej oblasti Poprad
3x 1.miesto, 3x 2. miesto, 3x S.miesto
Turnaj nádejí Rožňava

7x 1.miesto, 3x 2. miesto, 11x3. miesto

Majstrovstvá Slovenska žiakov Bardejov

1x S.miesto

Medzinárodný turnaj Michalovce

Erik

Vizi

(17 súťažiacich, prehral v boji o bronz)

1x1.miesto
(Anka Mikolajová mala vo váhe 4 chlapcov, ktorých s prehľadom porazila)

Krajská liga Vranov nad Topľou

1x1. miesto, 2 x 2.miesto, 2x 3. miesto
3x 3. miesto

16. Medzinárodný turnaj GRAND PRIX Považská Bystrica
miesto,

S.miesto

Vizi (14 súťažiacich)

Medzinárodná Veľká Cena Poprad

1x2.

Majstrovstvá Slovenska dorastenci Michalovce

1x4. miesto ( Christofer Lovaš)

4. kolo Krajská liga Bardejov

2x 1.miesto, 1x2.miesto,1x S.miesto

1x

Erik

24x 1. miesto
18x2. miesto
32x 3. miesto

Naši džudisti stáli na stupňov víťazov v roku 2019 74-krát

Erik Vizi je v rebríčku Slovenského zväzu judo v kategórii mladších žiakov vo váhe do 42kg na 5. mieste z 25
súťažiacich. V rebríčku kraja je Erik Vizi na IG.mieste a Martin Antal je na 35.miestezo 70 mladších žiakov.
Tomáš Peterqáč- je v hodnotení kraja na 15.mieste z 53 super mini žiakov.
Anka Mikolajová je v krajskom hodnotení všetkých mini žiačok na 5. mieste a Laura Šimko ie na 6. mieste
z celkového počtu 20 súťažiacich.
V roku 2019 sa Judo club Rožňava pri TJ Elán umiestnil v hodnotení klubov kraja na 7.mieste s počtom
bodov 580 z 12 klubov kraja.
S pozdravom
^sPaedDr. Marek Kmeť
/.f^&vKc^edseda TJ Elán
A./.V

qyim{fi/c3mo fiyngowi ^pzmva
cM$$r Worn ýlngyatová, ^ufná 139, 04801 <Bpžňava

č.t: 0908383161
IČO: 35563095, (DIČ 2021912167

SLOVENSKA ASOCIÁCIA TAEKWONDO

wunv. taekwoncío-roznava. sk

Mesšsfcý úrad Rožňava
Doílo dňa:
č. spisu:
[Piilohy:
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Vec: Návrh na nomináciu „Najúspešnejších športových klubov v kategórii
mládež“ za výsledky v roku 2019.
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* J -J/.í- i .
č±: 0308 383 161
slovehska asoc/ácia taekwondo
IČO: 35563095, (DIČ 2021912167

zmvm taefswoncľo-roznava. sí{.
Mesísliý árad
Odbor škoBsíva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ
Šafárikova 29
04801 Rožňava
Y Rudnej dňa 16.11.2019

Vec: Návrh na nomináciu „Najúspešnejších športových klubov v kategórii mládež“ za
výsledky v roku 2019.
Na základe výsledkov mládeže z klubu Taekwondo HAIG MI Rožňava, Vám zasielam
návrh na udelenie ocenenia „Najúspešnejších športových klubov v kategórii mládež““ za
výsledky v rolcu 2019.
V rolcu 2019 cvičenci vo velcu od 5 do 17 rokov súťažili v disciplínach zápas na
piatich kolách ligy Slovenskej Asociácie Taekwondo WT (Falcon Cup, Trenčín Open,
Cassovia Open, Black Tiger Cup, Ilyo Cup), na najväčšom slovenskom medzinárodnom
turnaji Bratislava Open, na turnajoch v Česku: Czech Open a Sokol Cup.
V decembri nás čaká posledný turnaj a to Majstrovstvá SR.
Spolu získali zlato 15 a, striebro 24 x, bronz 17 a v disciplíne zápas.

Za prerokovanie návrhu na nomináciu „Najúspešnejších športových klubov v kategórii
mládež“ TAEKWONDO HAKIMI Rožňava za výsledky v rolcu 2019 Vám vopred ďakujem.

S pozdravom,

Mgr. NO,-° A
Predseda klubu TFW TT *
/

Rv

Príloha: 1. Výsledky mládeže za rok 2019

Rožňave

Príloha: 1. Výsledky mládeže za rok 2019
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SLOVENSKA ASOClAOA TAEKWONDO

%1/ww. taekwondo-roznava. sk

Občianske združenie „TAEKWONDO HAKIMI Rožňava“ vzniklo 10.9.2004.
Predsedom klubu sa stáva Mgr. Nora Angyalová, rod. Kiššová - bývalá žiačka a nástupkyňa
zakladateľa taekwondo v Rožňave MUDr. Eidi Haldmiho. Za roky existencie klubu v poste
hlavnej trénerky vychovala pár úspešných cvičencov - členov Útvaru talentovanej mládeže a
členov reprezentácie zápas a poomsae. Klub aj cvičenci za svoje úspechy získali mnoho
ocenení Mestom Rožňava ako Najúspešnejší pretekári mesta v zápase a v poomsae. Klub bol
v rokoch 2005, 2007, 2008 a 2009 ocenený Slovenskou Asociáciou TAEKWONDO WT ako
3. najúspešnejší klub na Slovensku, v rolcu 2011 získal S.miesto na M SR za celkové
umiestnenie v súborných cvičeniach - poomsae. Cvičenci Idubu sa každoročne zúčastňujú 5tich kôl slovenskej ligy s medzinárodnou účasťou. Majstrovstiev SR, reprezentanti aj
zahraničných turnajov nie len v Nemecku, Chorvátsku, v Česku, v Maďarsku, ale po celom
svete. V roku 2010 Idub prvý krát usporiadal Majstrovstvá SR v TKD a v roku 2014 sa klubu
dostalo tejto pocty druhý krát. Klub má v súčasnosti 57 členov, z toho 39 detí a mládeže,
r ozhodcu pre zápas - Ing. Michal Kavečanky a ďalších kvalifikovaných trénerov - Bc. Adrián
Angyal - 4.Kvalifíkačný stupeň, Bc. Mikuláš Angyal - 2.Kvalifikačný stupeň. Ing. Michal
Kavečanky - 1.Kvalifikačný stupeň.
V súčasnosti je najúspešnejším cvičencom klubu Adrián Angyal - dlhoročný
reprezentant SR v disciplíne zápas od rolcu 2007 do roku 2018 - S.miesto na ME juniorov
(2013) a 3.miesto na ME do 21 rokov (2015) a člen v podpore NŠC od roku 2014 po rok
2017.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA TURNAJOV za inak 2019:
V kategórii deti a mládež:

02.02.2019

Falcon cup - l.kolo ligy zápas aj poomsae, Rimavská Sobota

zápas

1.miesto
2. miesto

S.miesto

Chĺara Lukič
David Petrovič
Adrián Angyal
Tatiana Bubancová
Patrik Huďa
Marko Kenderes
Vild Támárová
Andrej Kai Chen Wang
Lukáš Sečkár
Tomáš Sečkár

Detí 2 B do 32 kg
Deti 2 B do 36 kg
Senioři A do 87 kg
Žiačky B do 42 kg
Deti 2 B do 36 kg
Deti 1 B do 28 kg
Žiačky B do 28 kg
Žiaci B do 36 kg
Kadeti B do 53 kg
Žiaci B do 41 kg

13.04.2019

TRENČÍN Open - 2.kolo ligy zápas aj poomsae, Trenčín

zápas

l.miesto
2.miesto

S.miesto
bez umiestnenia
04.05.2019
zápas

CASSOVIA OPEN l.miesto
Ž.miesto

S.miesto

Poomsae jednotlivci
01.06.2019
zápas

Tatiana Bubancová
Dávid Nguyen Bat
Adrián Angyal
Marko Kenderes
Viki Támárová
Chiara Lukič
Andrej Kai Chen Wang

bez umiestnenia
4.miesto

žiačky B do 46 kg
Kadeti B do 65 kg
Seniori A do 87 kg
Deti 1 B do 28 kg
Žiačky B do 28 kg
Deti 2 B do 32 kg
Žiaci B do 32 kg

3.kolo ligy zápas aj poomsae, Košice
Tatiana Bubancová
Dávid Nguyen Bat
Marko Kenderes
Chiara Lukič
Lukáš Sečkár
Andrej Kai Chen Wang
Adrián Barczi
Vild Támárová
Dávid Dusza
David Petrovič
Michaela Zamkovská
Tomáš Sečkár
Simona Krajíčková

žiačky B do 46 kg
Kadeti B + 65 kg
Deti 1 B do 28 kg
Deti 2 B do 32 kg
Kadeti B do 57 kg
Žiaci B do 32 kg
Žiaci B do 26 kg
Žiačky B do 28 kg
Kadeti B do 45 kg
Deti 2 B do 30 kg
Deti 2 B do 28 kg
Žiaci B do 41 kg
Seniorky D

BRATISLAVA OPEN, Bratislava
l.miesto
Ž.miesto

Tatiana Bubancová
Tomáš Sečkár
Vild Támárová

žiačky B do 46 kg
Žiaci B do 42 kg
Žiačky B do 28 kg

S.miesto

15.06.2019
zápas

03.-14.07.2019
zápas

CZECH OPEN - Majstrovstvá CM, Praha
l.miesto
l.miesto
bez umiestnenia

Adrián Angyal

účastník

zápas

Seniori do 80 kg

Black Tiger Cup, Snina
Dávid Nguyen Bat
Adrián Angyal
Tatiana Bubancová
Viki Támárová
Adrián Barczi
Patrik Huďa

l.miesto

l.miesto

05.10.2019

Kadeti B do 65 kg
žiačky B do 45 kg
Žiačky B do 28 kg
Deti 1 B do 28 kg
Žiaci B do 32 kg

Dávid Nguyen Bat
Tatiana Bubancová
Viki Támárová
Marko Kenderes
Andrej Kai Chen Wang

Svetová letná Univerziáda, Neapol, Taliansko

28.09.2019
zápas

Kadeti B do 57 kg
Žiaci B do 32 kg
Kadeti B do 65 kg
Deti 1 B do 28 kg
Deti 2 B do 32 kg

Lukáš Sečkár
Andrej Kai Chen Wang
Dávid Nguyen Bat
Marko Kenderes
Chiara Lukič

Kadeti B do 65 kg
Seniori A do 87 kg
žiačky B do 50 kg
Žiačky B do 32 kg
Žiaci B do 28 kg
Deti 2 B do 44 kg

Sokol Cup, Hradec Králové, Česko
Dávid Nguyen Bat
Tatiana Bubancová
Viki Támárová

l.miesto
l.miesto

16.11.2019

BLYO CUP, Košice

zápas

l.miesto

l.miesto
S.miesto

Bez umiestnenia

Kadeti B do 61 kg
Deti B do 50 kg
Deti B do 30 kg

Adrián Angyal
Samuel Sústrik
Tomáš Támár
Lukáš Sečkár
Viki Támárová
Patrik Huďa
Lukáš Fifík
Tomáš Sečkár
Ivana Sečkárová
Andrej Kai Chen Wang
Patrilc Očkaik

Seniori A do 87 kg
Žiaci B do 36 kg
Deti 1 B do 22 kg
Kadeti B do 61 kg
Žiačky B do 28 kg
Deti 2 B do 44 kg
Deti 2 B do 24 kg
Žiaci B do 41 kg
Deti 1 B do 26 kg
Žiaci B do 36 kg
Deti 2 B do 26 kg
!
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Vec: Nominácia na najúspešnejší kolelctív za rok 2019

X?rV

Na základe vynikajúcich úspechov v medzinárodnej konkurencii a významnej
propagácii mesta Rožňava doma i v zahraničí navrhujem SPARTAN TRAINING GROUP
ROŽŇAVA za najúspešnejší kolelctív za rok 2019.
Odôvodnenie:
SPARTAN TRAINING GROUP

ROŽŇAVA dosahoval vynikajúce výsledky

prevažne prekážkových behov. Prekážkové behy a to hlavne Spartan Race sú v súčasnosti
veľmi populárne á naďalej majú rastúcu tendenciu. Sú fyzicky náročné a vyžadujú fonkčnú
silu a vytrvalosť. Samotný beh je sprevádzaný rôznymi silovými, koordinačnými a výbušnými
disciplínami ako napr. prenášanie bremena, balančné disciplíny, plávanie, plazenie, skálcanie,
šplhanie.
Je to skupina nadšencov nie len prekážkových behov. V súčasnosti má 30 členov .
Viacerí sa zúčastňujú na rôznych pretekoch a bežeckých podujatiach po celom Slovensku, ale
aj za jeho hranicami. Okrem bežných alctivít, vykonávajú aj charitatívnu činnosť, najmä
pomoc sociálne slabším ľudom.
Medzi najvýznamnejšie úspechy môžem spomenúť úspechy pretekárov:
a. SpartanRace

Miesto preteku
Marcel UHARČEK
Iveta Ujházyová
ŠIRGELYOVÁ
Slavomíra
PROKŠEJOVÁ

Kutná
Horn
Sprint
(CZE)

Zakopané
Sprint
(POL)

Dolní
Morava
Sprint
(CZE)

Dolní
Morava
Super
(CZE)

Kubfnska
Holá
Super
(SVK)

Dolomity
Sprint
(ITA)

Krynica
Sprint
(PL)

Valca
Super

Valia
Sprint

Kazinbarczika
(Hu)
Beast

3.

1.

1.

2.

2.

1.

-

-

1.

1.

-

-

-

-

-

-

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

-

3.

Majstrovstvá Európy
Dolomity (ITA)
6.
12.
31.
1.

Miesto preteku
Marcel UHARČEK
Slavomíra PROKŠEJOVÁ
Stanislav PROKŠEJ
Patrik PROKŠEJ (kids)

b. Preteky v okrese Rožňava a ostaíué preteky

4.

Fiľakovský
cross
(Fiľakovo)
2.
5.

10.
-

4.
-

Velvetrun
(Košice)
Marcel Uharček '
Slavomíra
Prokšejová
Viera Kederová
Ivana Šimonova

-

Bearfooí
Skyrace
(Hriňová)
3.

Majstrovstvá
okresu na
lOkm

Tvrd’ák
(Banská
Bystrica)
-

-

-

3.

~

-

-

3.

7.
-

Runway
run
(Košice)

Beh
v raji
(Stratená)

Moldavský pohár
BODVY
(Moldava nad Bodvou)

Night run
(Košice)

Majstrovstvá
okresu na 10km
(Dobšiná)

2.

1.

1.

2.

2.

Iveta Ujházyová
ŠIRGELYOVÁ

MMM
Košice
9.

c. Výsledky mládeže

Alexandra UHARČEKOVÁ

Okresné
majstrovstvá
v cezpoľnom beim
1.

Patrilc PROKŠEJ

-

Miesto preteku

Krajské majstrovstvá
v cezpoľnom behu
4.
-

Spartan Race
1.
(Taliansko)

Na záldade týchto vynikajúcich úspechov v medzinárodnej konkurencii a významnej
propagácii mesta Rožňava doma i v zahraničí navrhujem
SPARTAN TRAINING GROUP ROŽŇAVA
za najúspešnejší kolelctív za rok 2019 v meste Rožňava.

Vierá

Brno

Mestský úrad Rožňava
Odbor školstva, mládeže, kultúry a športu
Šafárikova 29
Rožňava

VEC : Nominácia športový kolektív roka 2019 „dospelý“

Telovýchovná jednota Geológ Rožňava nominuje športový kolektív roka 2019
družstvo žien v stolnom tenise.
Ženské družstvo pri TJ Geológ Rožňava vzniklo roku 2009.
Od roku 2009 je pravidelným účastníkom lligy žien východ. V uplynulej sezónne
2018/2019 sa y tejto súťaži umiestnilo na výbornom 2. Mieste za Belou nad Cirohou,
ktoré družstvo postúpilo do extraligy.
Aj v súčasnej sezónne má družstvo žien vysoké ambície a po polovici súťaže vedie
šesťčlennú tabuľku lligy žien skupiny východ a bojuje o postup do najvyššej
slovenskej súťaže._______________

V kádri pravidelne nastupujú tieto hráčky:
Alexandra Sokolská, Anna Černická, Noémi Halászová, Daniela Vnenková
a Júlia Hricová.
Vedúci mužstva : Maximilián Černický
Tréner mužstva: Andrej Ružik

v Rožňave dňa 29.11.2019

fieoľj
Príloha č.1

Aktuálna tabuľka v súťažnom ročníku 2019/2020 v llige žien skupina východ
1.

Geológ Rožňava A

4

3

1

0

31:9

11

2.

ŠKST Ružomberok B

4

3

1

0

30:10

11

3.

KST ZŠ Turč. Teplice A

3

1

2

0

19:11

7

4.

ŠKST Humenné A

3

1

0

2

11:19

5

5.

Orion Belá/Cirochou B

3

0

0

3

5:25

3

6.

TJ Medokýš Martin A

3

0

0

3

4:26

“3

v Rožňave dňa 29.11.2019
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Meno a priezvisko: PhDr. Juraj Králik
Narodený :
Adresa bydliska:
Vzdelanie :
1957-1966 Základná škola v Rožňave
1966 -1969 Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Rožňave
1969 - 1974. Pedagogická fakulta v Prešove, UPJŠ v Košiciach
1974 - 1976 Fakulta telesnej výchovy a športu v Bratislave, rigorózne pokračovanie PhDr.
Zamestnanie :
1974-1980. Základná deväťročná škola Rudňany, učiteľ telesnej výchovy
1980 - 1982. Základná deväťročná škola Jelšava, učiteľtelesnej výchovy
1982 - 1987 Základná deväťročná škola Brzotín, učiteľ, zástupca riaditeľa školy
1987-1990 OV ČSZTV, vedúci tajomník
1990 -1991 Základná škola Brzotín, riaditeľškoly
1991-2003 Cestovná kancelária, majiteľ
2003-2014 Základná škola Brzotín, riaditeľškoly
2006 - 2009 Ústav vzdelania Rožňava, UPJŠ Košice, študijný odbor Šport a rekreácia, vysokoškolský
učiteľ
2014 dôchodca
Iné aktivity :
1965 - 1970 aktívny hráč hádzanárskeho oddielu TJ Baník Rožňava
1972

Akademický majster Slovenska v hádzanej s družstvom TJ Slávia Prešov

1982 -1989 predseda Telovýchovnej jednoty Elán ODPaM Rožňava
1982 - 1987 vedúci predmetovej komisie telesná výchova pri Okres, pedagog, stredisku v Rožňave
1983 - 1987 zakladateľa vedúci Verejnej lyžiarskej školy pri TJ Elán v Rožňave
2014-doteraz, zakladateľa predseda Olympijského klubu Gemer

V Rožňave 4.12.2019.

