
Каријера: 

 

ДАВОР ШТЕФАНЕК 

Датум рођења: 12.09.1985 

Место рођења: Суботица 

Телефон: 063 895 2401 

Адреса: 27. марта 26, Суботица 

Страни језици: мађарски, руски, енглески 

E-mail: wrestlerdavor@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 

Рвањем је почео да се бави од своје 4 године у рвачком клубу „Спартак“ где је провео највећи 

део своје каријере. Уз тренера Сретена Дамњановића постао је најтрофејнији рвач Србије, 

освајач 8 великих медаља, међу којима су најзначајније златна Олимпијска медаља из Риа 

2016 године, златна медаља са Светског првенства у Ташкенту 2014. и брoнзана са Светског 

првенства које је одржано у Лас Вегасу 2015г. 

 

Освојене медаље: 

 

Олимпијске Игре 

- 2016 - Рио де Жанеиро (златна) 

 

Светска првенства 

- 2014 – Ташкент (златна) 

- 2015 – Лас Вегас (бронзана) 

- 2018 – Будимпешта (сребрна) 

 

Европска првенства 

- 2004 – Хапаранда (сребрна) 

- 2008 – Тампере (бронзана) 

- 2012 – Београд (бронзана) 

- 2016 – Рига (сребрна) 

- 2017 – Нови Сад (сребрна) 

 

Медитеранске игре 

- 2005 – Алмерија (сребрна) 

- 2009 – Пескара (златна) 

- 2018 – Тарагона (сребрна) 

 

Клупски првак Европе са рвачком екипом Партизана 2009 године, што је највећи успех у 

историји клупског рвања Србије. 
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Награде: 

Радно искуство: 

 
 

- Основна школа „Кизур Иштван“ – Суботица 

- Елитна приватна економска школа Гимназија, Нови Сад 

- Високо школско образовање – Висока школа модерног бизниса, Београд Основне 
академске студије Првог степена на студијском програму Менаџмент у савременом 
бизнису 

 

 
- Најбољи спортиста Суботице пет пута (2004, 2005, 2008, 2009, 2016) 

- Најбољи спортиста Војводине 3 пута (2014, 2015, 2016) 

- Најбољи спортиста Србије у избору новинске куђе „Спорт“ – 2014. 

- Проглашен за најбољег рвача света за 2016 годину 

- Најбољи спортиста Србије по одлуци Олимпијског Комитета Србије – 2016. 

- Добитник Mајске награде 2015. 

- Поводом Дана државности Републике Србије 2019. године председник републике Србије 

Александар Вучић одликовао је Штефанека Сретењским орденом 
 

 

 

- Председник рвачког клуба Спартак од 2016 године. За време његовог 

мандата клуб је након седам година освојио 24. титулу првака    Србије. 

- Рвачки клуб Спартак је једини клуб у Србији који има два рвача који су освојили 

медаље на једном Европском првенству 

- Завршни плеј оф у Суботици је оцењен као најбоље организована завршница рвачког 

првенства у Србији 

- Активно руководио у пројекту развоја студенстког спорта преко удружења 

„Стартер“ од 2016 године. 

- Председник је Спортског савеза Србије од децембра 2017. године. 

Образовање: 


