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JEDNOTLIVEC DO 19 ROKOV
Lukáš Klein, juniorský reprezentant SR v tenise
V mládežníckych kategóriách Slovensko reprezentuje od roku 2010. V roku 2015 bol ako najmladší hráč
zaradený do programu prípravy vrcholových tenistov v Národnom tenisovom centre v Bratislave. Zvíťazil
v 1. kole dvojhry vo Wimbledone a na US Open sa dostal do štvrťfinále štvorhry. Najvýraznejší úspech
v roku 2015 dosiahol ako člen reprezentačného tímu, ktorý zvíťazil na letných Majstrovstvách Európy dru
žstiev do 18 rokov vo Francúzsku. Toto víťazstvo je o to cennejšie, že slovenskí juniori získali na ME
tímov zlato prvýkrát v ére samostatnosti Slovenska. V ankete Tenista roka 2015, v kategórii juniorov sa
Lukáš umiestnil na 2. mieste. Vo svetovom rebríčku juniorov figuruje na 28. priečke.
2. Tomáš Želikovský, plavecký
talent Klubu plávania Sp. Nová Ves
Juniorský majster republiky. Na letných majstrovstvách Slovenska juniorov a seniorov v kategórii 50 m vo
ľný spôsob bol prvý, v disciplíne 50 m motýlik tretí. Zo Zimných majstrovstiev Slovenska juniorov
a seniorov na 100 m voľný spôsob priniesol bronzovú medailu v kategórii open, na 100 m voľný spôsob
a 100 m motýlik bol v kategórii juniorov druhý. V tej istej vekovej kategórii na 50 m voľný spôsob tretí. Na
Grand Prix Poľska na 50 m voľný spôsob získal zlatú medailu, 100 m voľný spôsob opäť zlato. Na
Medzinárodných majstrovstvách Rakúska v disciplínach 50 m a 100 m voľný spôsob stál na najvyššej prie
čke. Vo svojej kategórii za rok 2015 v sa Európskom rebríčku umiestnil v disciplíne 50 m voľný spôsob na
ôsmej priečke, na 100 m voľný spôsob bol štvrtý.
3. Patrícia Garčarová, atlétka,
odchovankyňa TJ Tatran Sp. Nová Ves
Špecializuje sa na behy na krátke trate. Na Majstrovstvách Slovenska dorasteniek na 100 m získala striebro,
za výkon na 200 m trati získala bronz. Majstrovstvá Slovenska junioriek pre ňu priniesli prvé miesto na 100
i 200 metrov. Majstrovstvá sveta v kolumbijskom Cali znamenali pre ňu skúsenosti a umiestnenie na 35.
priečke. Na Európskych hrách športovcov do 17. rokov získala 9. miesto v behu na 200 m. V Halových
majstrovstvách dorasteniek bola tretia. Že patrí k atletickej špičke potvrdila prvým miestom na Mláde
žníckom mítingu, kde na 150 m vybojovala najvyššiu priečku. Zaútočila na žiacky halový rekord SR.
Zaostala za ním len o 2 stotiny sekundy a obsadila 1. miesto v absolútnom poradí v tejto disciplíne
4. Pavlína Hudáková, florbal,
Športový klub FBK Kométa Sp. Nová Ves
Nositeľka titulu „Juniorka roka 2015“. Post útočníčky zastáva výborne v klube i reprezentácii. V extralige
žien s družstvom vybojovala 4. miesto, pričom v štatistikách a kanadskom bodovaní bola prvá so 140
bodmi. Na Majstrovstvách republiky junioriek s družstvom získala zlatú medailu. V extralige žien, po
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žien s družstvom vybojovala 4. miesto, pričom v štatistikách a kanadskom bodovaní bola prvá so 140
bodmi. Na Majstrovstvách republiky junioriek s družstvom získala zlatú medailu. V extralige žien, po
základnej časti sezóny 2015/2016 je družstvo prvé aj jej pričinením, keď v kanadskom bodovaní získala
140 bodov. Reprezentovala na Majstrovstvách sveta žien vo Fínsku, kde bola vyhlásená za najlepšiu hráčku
v zápase proti Holandsku. Svojimi výkonmi si vybojovala účasť v reprezentačnom výbere na Majstrovstvá
sveta junioriek v Kanade.
5. Petra Rusnáková, short track, Vo finále Európskeho pohára
juniorov „ D“ za účasti 78 pretekárok vo viacboji (predstavuje súhrn výsledkov 1000 m, 777 m a 500 m)
získala 3. miesto, na 1000 m bola tretia, na 777 m získala druhú priečku. V Európskom pohári juniorov „D“
kvalifikačná skupina Danubia v seriáli troch pretekov vo viacboji a konkurencii 31 účastníkov získala zlatú
medailu. Z Pannonia Open konanom v Budapešti doniesla štyri zlaté medaily z disciplín: viacboj, 1000 m,
777 m, 500 m. Premožiteľov nenašla ani v Austrian Open &Styrian Open - Rakúsko v disciplíne viacboj
a 777 m. Na medzinárodných majstrovstvách Slovenska 2015 vo viacboji bola druhá a v disciplíne 777 m
vybojovala 1. miesto.
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Rok 2015 bol pre ňu mimoriadne úspešný. Účasť na Majstrovstvách Slovenska jednotlivcov - kategórii
junioriek v disciplíne 2x 120 HD pre ňu znamenala zlaté umiestnenie. V extralige žien s družstvom
v kategórii 4 x 120 HD obsadila prvé miesto. Taktiež vystúpila na najvyšší stupeň na Majstrovstvách kraja
v kategórii jednotlivcov- junioriek. V turnaji „TOP 12“ najlepších hráčok Slovenska podľa dosiahnutého
priemerného výkonu v sezóne bola druhá. Slovenský kolkársky zväz ju ocenil ako jednu z najlepších hráčok
sezóny 2015. V roku 2015 reprezentovala na Majstrovstvách sveta žien v družstvách v Nemecku, kde sa
družstvo umiestnilo na 10. mieste.
2. Jana Zemčáková, streľba, Klub
spišských strelcov Sp. Nová VesStreľbe
Ves
sa začala venovať pred dvoma rokmi. Vytrvalým tréningom, hú
ževnatosťou a cieľavedomou prácou sa rýchlo vypracovala medzi slovenskú špičku. Vo dvoch
olympijských disciplínach: „športová pištoľ 30+30„ a „vzduchová pištoľ 40“ bola v r. 2015 Majsterkou
kraja a v „športovej pištoli„ aj majsterkou Slovenska pre rok 2015. V 1. slovenskej lige získala zlato, taktiež
príkladne reprezentovala Slovensko aj na medzinárodných súťažiach v Poľsku a Nemecku, keď si vystrie
ľala 1. miesto.
3. Lenka Sroková, hokejistka,
center Hockey club (OSY) Sp. Nová Ves
V ligovej súťaži má svoj podiel na vybojovaní titulu 2. vicemajstra. V celkovom hodnotení ligového ro
čníka 2014/2015 v 11 zápasoch vsietila 9 gólov a mala 7 asistencií. Aj preto sa stala druhou najproduktívnej
šou hráčkou ligy. Ako reprezentantka na Majstrovstvách sveta žien, v 1. divízii,skupine B vybojovala s dru
žstvom postup do vyššej kategórie. Vo finálovom zápase bola vyhlásená za najlepšiu hráčku.
4. Peter Slivovský, Compact - para
šutistická skupina Sp. Nová Ves
Na svojom konte má bezmála 5 000 zoskokov, reprezentant SR, vicemajster sveta z roku 1999, viacnásobný
majster Slovenska, inštruktor a inšpektor parašutizmu, pilot, tandempilot a milovník oblohy - hlavne nad Spi
šskou Novou Vsou. Vo všetkých kolách Slovenskej ligy s disciplínou :presnosť pristátia obsadzoval
bodované miesta, a aj preto sa stal jej absolútny víťazom za rok 2015. Dominanciu v tejto disciplíne
potvrdil taktiež na Memoriáli Majstra športu L. Piatka a Compact Cup-e.
5. Peter Mlynarčík,
Športovo-strelecký klub Rušňové depo Sp. Nová Vesúspešne
Ves
pokračuje v rodinnej tradícii. Člen športovo
streleckého klubu Rušňové depo v slovenskej extralige v streľbe z rýchlopalnej pištole získal druhé miesto.
Na Majstrovstvách Českej republiky medzi dvanástimi pretekármi vystrieľal zo vzduchovej štandardnej pi
štole striebro. O jeho výkonnosti vraví výsledok Slovenskej ligy, keď medzi 31 pretekármi získal 1.
miesto v streľbe z rýchlopalnej pištole.

KOLEKTÍV
Na Majstrovstvách Slovenskej republiky v súťaži družstiev v extralige žien družstvo zložení Katarína
Valigurová, Dana Klubertová, Lenka Tranová, Júlia Pramuková a Blanka Peštová v disciplíne 4 x 120 HZ
obsadilo 1. miesto. Slovenskú republiku v zahraničí reprezentovali 3 členky z domáceho družstva. K.
Valigurová a D. Klubertová boli v TOP dvanástke najlepších hráčok extraligy. Družstvo trénuje Michal
Valigura.
2. Futbalový klub Sp. Nová Ves - dospelí
V sezóne 2014 – 2015 vybojovali pre Spišskú Novú Ves postup z III. ligy. Všetci chlapci boli herným
i osobnostným prínosom. Významnú úlohu hral kapitán Karol Sedláček, ktorý počas celej sezóny podával
výborne výkony. Vyrovnanosť brankárskej dvojice a súhra vytvorili predpoklady pre úspech družstva i v 2.
lige.
Pod vedením Branislava Ondáša s kolektívom zloženým výlučne z vlastných odchovancov po jesennej
časti je družstvo na 10. mieste. S počtom osemnástich strelených gólov získali 18 bodov v 18 zápasoch.
Ako nováčik súťaže si družstvo vedie veľmi dobre. V jeho zostave sú zaradení hráči, ktorí ešte v minulej
sezóne hrali za starší dorast. Perspektívny káder čaká jarná časť, v ktorej chce mužstvo presvedčiť fanú
šikov o svojich kvalitách.
Športový klub FBK Kométa Sp. Nová Ves
V extraligovej sezóne 2014/2015. družstvo žien obsadilo 4. miesto, v sezóne 2015/2016 je po základnej
časti prvé. Má najproduktívnejší útok a v kanadskom bodovaní sú jeho hráčky na prvých troch miestach.
Družstvo žien z medzinárodného turnaja v Slavičíne prinieslo zlaté medaily. Členovia klubu pamätajú na
prípravu a výchovu mládeže. V regionálnej lige boli hráčky staršej prípravky štvrté, juniorky na prvom
mieste. Po postupe na Majstrovstvá republiky mladšia prípravka obsadila 2. miesto a juniorky vybojovali
zlato. Trénerom všetkých družstiev je Jozef Grega.
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Ján Kozák - tréner slovenskej futbalovej reprezentácie

