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Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
p r e r o k o v a l o  
Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry 
Mgr. Zuzane Rehák Štefečekovej   
za získanie zlatej medaily na XXXII. Letných olympijských hrách 
Tokio 2020 a za reprezentáciu Slovenska i Nitry v svetovom meradle 
u d e ľ u j e   
Čestné občianstvo mesta Nitry   
Mgr. Zuzane Rehák Štefečekovej   
za získanie zlatej medaily na XXXII. Letných olympijských hrách 
Tokio 2020 a za reprezentáciu Slovenska i Nitry v svetovom meradle 
u k l a d á   
vedúcemu odboru kultúry  
zabezpečiť akt udelenia Čestného občianstva mesta Nitry na 
slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre  
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Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry Mgr.  Zuzane Rehák Štefečekovej   
   za získanie zlatej medaily na  XXXII. Letných olympijských hrách  
 Tokiu 2020 a za reprezentáciu Slovenska i Nitry v svetovom meradle   

 
 
 
Meno: Mgr. Zuzana Rehák Štefečeková   
Povolanie: športová strelkyňa   
 

Zuzana Rehák Štefečeková sa narodila v Nitre. Od 12 rokov sa venuje športovej 
streľbe, disciplíne trap. Svojou nesmiernou pracovitosťou a húževnatosťou sa postupne 
vypracovala, je reprezentantkou Slovenskej republiky  a zaradila sa medzi absolútnu svetovú 
špičku v tomto športovom odbore. Svedčia o tom jej mnohonásobné úspechy na úrovni 
svetových či európskych súťaží,  okrem mnohých iných napr. : 
 
 
Majstrovstvá Európy 
1. miesto – trap (Maribor, 2015, Lonato 2016) 
2. miesto – trap (Nikózia 2008)     
3. miesto -  trap (Maribor 2006) 
 
 
Majstrovstvá sveta 
1. miesto – trap (Mníchov,  2010)     
3. miesto -  trap (Nikózia, 2003, Moskva 2017) 
 

Korunou jej kariéry sú výsledky na vrcholnom športovom podujatí, ktorým sú 
olympijské hry. Po zisku strieborných medailí na Letných olympijských hrách v Pekingu 
(2008) a v Londýne (2012) vystúpila na olympijských hrách v Tokiu, konaných v roku 2021, 
na absolútny vrchol a stala sa olympijskou víťazkou.  
 
 
 
  Je nositeľkou rôznych ocenení, okrem iných jej bola Slovenským olympijským 
a športovým výborom udelená Cena Ondreja Nepelu (2003), získala  ocenenie najlepší 
športovec   rezortu Ministerstva vnútra (2011) a Krištáľové krídlo v kategórii šport (2019). 
V roku 2008 (keď získala striebornú olympijskú medailu v Pekingu) Mestské zastupiteľstvo 
v Nitre jej udelilo Cenu mesta Nitry za významné výsledky a vynikajúce športové výkony, 
propagáciu a zviditeľňovanie mesta Nitry doma i v zahraničí.      

V neposlednom rade treba spomenúť aj skutočnosť, že ako matka dvoch synov je 
príkladom skĺbenia osobného a  športového života. Hoci ju osobný a športový život odvial 
z rodného mesta, nikdy nezabudla na rodnú Nitru a propaguje ju po celom svete.  
    

 
 
Zdroj:  
Podklady od navrhovateľov  doplnené informáciami z webu.   
 

 
 
 
 



  

 

Dôvodová správa 
 

Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry Mgr. Zuzane Rehák Štefečekovej 
za získanie zlatej medaily na XXXII. Letných olympijských hrách Tokio 2020 a za 
reprezentáciu Slovenska i Nitry v svetovom meradle predkladá  primátor mesta Nitry  na 
základe návrhu  Mgr. Petry Ajdariovej a Ing. Miloša Dovičoviča, poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Nitre  a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením  č. 1/1998 o udeľovaní 
ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov.  
 

Predložený návrh v zmysle čl. 5, ods.1 Všeobecne záväzného nariadenia č.1/1998 
o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov prerokovala na svojom 
zasadnutí dňa 11. augusta 2021 Komisia pre kultúru a kreatívny priemysel Mestského 
zastupiteľstva v Nitre. Uznesením č. 21/ 2021-KK odporučila Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre udeliť  Mgr. Zuzane Rehák Štefečekovej Čestné občianstvo mesta Nitry za získanie 
zlatej medaily na XXXII. Letných olympijských hrách Tokio 2020 a za reprezentáciu 
Slovenska i Nitry v svetovom meradle.  

 
Mestská rada v Nitre prerokuje predmetný návrh na svojom zasadnutí dňa 31. 8. 2021. 

Jej stanovisko bude predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 9. 9. 2021.  
  


