Zápis č. 1/2017
zo zasadnutia komisie kultúry a športu konanej dňa 7.2.2017.
Prítomní členovia komisie: podľa prezenčnej listiny
Prítomní členovia komisie prerokovali:

1. Najlepší športovci za rok 2016
Lucia Ševčíková sa svojim medailovým umiestnením na Majstrovstvách SR,
kde obsadila 3. miesto, dostala do reprezentácie SR v kategórii dievčat do 10
rokov. Na majstrovstvách EÚ v Rakúsku získala pre Slovensko striebornú
medailu. Na majstrovstvách sveta v Gruzínsku sa umiestnila na 35. mieste. Zo
slovenskej výpravy patrila svojim umiestnením medzi troch najlepších mladých
šachistov.
Sarah Charlotte Žideková je kapitánka florbalového klubu žien a junioriek pri
MKŠS KNM, ktoré na Majstrovstvá SR obsadili 3. miesto. Reprezentovala SR
na majstrovstvách sveta junioriek v Kanadskom Belleville.
Lukáš Hollý je členom reprezentačného družstva Slovenska v športovom
rybárstve. V minulom roku družstvo obsadilo 1.miesto na majstrovstvách sveta
konaných na Slovensku vo Svite. Lukáš zároveň v kategórii jednotlivcov obsadil
2. miesto.
Alexandra Zavadská je majsterka SR v behu na 3000m medzi dorastenkami,
majsterka SR v cezpoľnom behu. Skončila druhá na M-SR v cestnom behu na
10km. Na ME v cezpoľnom behu dobehla 76. Na dorasteneckom medzištátnom
stretnutí dobehla v behu na 3000m na 4.mieste, na juniorskom medzištátnom
stretnutí dobehla piata.
Nikola Štefundová je juniorská majsterka Slovenska v hale na 1500m a tretia
na 800m. Skončila Druhá na M-SR junioriek v cezpoľnom behu a víťazka
kvalifikácie na ME v cezpoľnom behu na Sardínii, kde dobehla na 72. mieste.
Na medzištátnom stretnutí juniorov dobehla v behu na 800 m na 5.mieste.
V minulom roku bol Juraj Vitko najrýchlejší maratónec a polmaratónec na
Slovensku. Nominoval sa v polmaratóne na majstrovstvá sveta v Cardife.
V náročných podmienkach dobehol v čase 1:06:50 na 58. mieste. Z Európanov

finišoval devätnásty. V Hamburgu zabehol nový osobný rekord v maratóne
časom 2:20:44, a limit na OH v Riu mu unikol len o vlások.
Hokejisti Michal Roman – obranca, a Miloš Roman – útočník, reprezentanti
SR do 2O rokov, účastníci Majstrovstiev sveta do 20 rokov, hráči klubu HC
Oceláři Třinec a majstri ČR juniorov na klubovej úrovni. Majú za sebou
niekoľko štartov za A mužstvo Třinca v českej extralige a na tatranskom pohári
v Poprade.
Pavol Slovák je hráčom klubu LG AB hokej Bratislava a reprezentant
Slovenska v hokejbale. Na majstrovstvách sveta v Montreale skončilo družstvo
Slovenska na 5.mieste. Je aktívnym hráčom aj florbalu v Kysuckej a Žilinskej
lige v ktorých bol v minulej sezóne ocenený ako najlepší hráč a strelec.
Janka Macinská pochádza a žije v Košiciach, ale je členkou kysuckého klubu v
rádio orientačnom behu už piaty rok, kde našla technické aj trénerské zázemie.
Zvíťazila na Majstrovstvách sveta 2016 v Albene v Bulharsku a je víťazkou
Slovenského pohára v ROB 2016. Je reprezentantkou Slovenska v
Orientačnom behu.
Katka Košutová ani tento rok nesklamala a v konkurencií junioriek z celého
sveta vybojovala pre Slovensko na Majstrovstvách sveta v Albene v
Bulharsku v rádio orientačnom behu už druhú striebornú medailu. Je
juniorskou víťazkou Slovenského pohára za rok 2016.
Za všetkými úspechmi nielen Katky, ale aj ostatných členov Klubu rádio
orientačného behu je predovšetkým tréner Ján Košút. Sám bol aktívnym
pretekárom s výbornými výsledkami, na majstrovstvách sveta v Stokholme
získal okrem iného bronzovú medailu v individuálnom preteku. Oddiel je jeho
srdcovou záležitosťou a výchove mladých športovcov venuje všetok voľný čas.
Pod jeho trénerským vedením môžeme očakávať len ďalšie športové úspechy
jeho zverencov, preto je Ján Košut trénerom nielen za rok 2016.
Športový kolektív bol vyhodnotený mažoretkový súbor ASANKA, ktorého
členky získali na Majstrovstvách sveta v Poreči v Chorvátsku tri majstrovské
tituly, na Majstrovstvách Európy v Púchove vybojovali juniorky majstrovský
titul a na Majstrovstvách Slovenska v Malackách dva majstrovské tituly a veľa
ďalších pódiových ocenení.
Čestné uznanie udeľuje komisia Teodorovi Braciníkovi za výsledky
dosiahnuté v oblasti pešej, lyžiarskej a vysokohorskej turistiky, za dlhoročnú
prácu pri organizovaní turistických akcií a v značkovaní turistických trás v

oblasti Javorníkov, Kysuckých Beskýd a Kysuckej vrchoviny. Bol ocenený
strieborným odznakom Klubu slovenských turistov v Bratislave.
Čestné uznanie udeľuje komisia Petrovi Kohárymu, ktorý od roku 1991
trénoval futbalový dorast v MŠK Kysucké Nové Mesto. Vychoval niekoľko
prvoligových hráčov. V roku 2009 ukončil trénerskú činnosť zo zdravotných
dôvodov. Do roku 2016 učil na učilišti, kde až do konca viedol futbalový
krúžok.

Zapísal: Kováčiková Renáta

V Kysuckom Novom Meste 16.2.2017
Mgr. Milan Slivka v.r.
predseda komisie

