
Najlepší športovci Malaciek za rok 2014 

Malackí športovci sú nesporne úspešní. Reprezentujú seba, svoje kluby, naše mesto a 
častokrát aj našu krajinu. Za drinu, ktorú počas roka odvádzajú, a za výsledky, ktoré sú 
viditeľné, si zaslúžia ocenenie a poďakovanie na domácej pôde. A toho sa im dostalo práve v 
piatok 20. marca, kedy sa uskutočnilo vyhlásenie Športovca roka mesta Malacky za rok 2014.  

Organizácia podujatia bola v réžii Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport, ktorá pôsobí pri 
mestskom zastupiteľstve. Slávnostného večera, ktorým prítomných sprevádzala Jana 
Pagáčová, sa zúčastnili predstavitelia samosprávy, zástupcovia škôl, športovci, športoví 
nadšenci a ďalšia verejnosť. Vyhlasovanie jednotlivých kategórií spestrilo vystúpenie 
hudobníkov Rasťa a Mie Královcov.  

Výsledková listina 

Kategória do 18 rokov  
1. Felix Ivančo (stolný tenis; 2. m. MSR, 1. m. štvorhra) 
2. Denisa Cabadajová (judo; medzinárodné turnaje 4-krát 1. m., 2-krát 2. m., 3-krát 3. m.) 
3. Sofia Vrabčeková (tenis; 2-krát 1. m. na celoslov. turnaji, 6-krát 2. m., 8-krát 3. m.) 
4. Marian Ružička (box; majster SR st. žiaci) 
5. Marcel Žilavý (atletika; halové MSR  1., 1., 2. m., MSR  3. m.) 
6. Nikola Vačková (hádzaná; vybraná do All stars tímu na MSR mladších žiačok) 

Dospelí  
1. Monika Baňovičová (atletika; MS 23. m., halové MSR  2. m., MSR 1. m. - 100 m 
prekážky, 1. m. - trojskok)  
2. Marián Foltýn (šp. streľba; 1. m. medzinárodná súťaž Poľsko) 
3. Jakub Valachovič (atletika; 1. m. MSR 3000 m prekážkový beh) 
4. Jakub Vilímek (kulturistika; 3. m. MSR, 6. m. ME juniorov, 7. m. MS juniorov) 

Kolektívy 
1. Kolár, Mecháček, Pribil, Žilavý, Jurovatý (atletika; MSR dorastencov - štafeta 4 x 100 m - 
1. m. + 100, 200, 300, 400 m - 1. m.; MSR juniorov - štafeta 4 x 100 m - 2. m., 4 x 400 m - 2. 
m.; halové MSR dorastencov - štafeta 4 x 200 m - 1. m.; halové MSR juniorov - štafeta 4 x 
200 m. 3. m ) 
2. Ženy A (stolný tenis; 2. m. v extralige) 
3. žiacke družstvo ČSFA U11 (futbal; víťazstvá na prestížnych turnajoch) 

Ocenenie pre významnú osobnosť (Sieň slávy) 

- Jozef Blažo – bývalý boxer, úspešný tréner a funkcionár, rozvoj boxu v Malackách 
- Vladimír Gembeš – medzinárodné vysokohorské výstupy v Himalájach A Severnej Amerike 
- Stanislav Fronc – rozvoj basketbalu v Malackách 

 Ocenenie v kategórii Školský šport: 

- Adriana Vozárová (ZŠ Dr. J. Dérera)  je majsterkou SR v šachu, v dňoch 17. - 29. októbra 
2014 sa zúčastnila na medzinárodnej šachovej súťaži – Majstrovstvá Európy v šachu v meste 
Batumi (Gruzínsko), súťažila s dievčatami z celej Európy vo vekovej kategórií do 10 rokov 



Ocenenie škôl zapájajúcich sa do celomestských podujatí  

1. miesto - ZŠ Záhorácka   
2. miesto - ZŠ Dr. J. Dérera  
3. miesto - ZŠ Štúrova  

 


