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VYHODNOTENIE 
medzinárodných školských súťaží  

v roku 2018 
 

Dlhodobým cieľom prostredníctvom účasti školských reprezentácií na podujatiach v zahraničí je 
motivovať jednotlivcov a kolektívy k intenzívnej športovej príprave prostredníctvom pravidelných 
tréningov so snahou prebojovať sa do medzinárodnej súťažnej nadstavby a reprezentovať Slovensko a 
slovenský školský šport. 
 
Prispievať tak: 
a) k zvyšovaniu výkonnosti chlapcov a dievčat, 
b) k formovaniu myslenia a postojov budúcich reprezentantov,  nadväzovaniu nových vzťahov a 
priateľstiev, poznávaniu iných kultúr, prezentovaniu kultúry Slovenska a zviditeľňovaniu našej krajiny v 
medzinárodnom meradle. 

 
 
 

Medzinárodné školské majstrovstvá ISF 
 
 

 
 
 
 
                           

Medzinárodné školské majstrovstvá (ďalej MŠM) ISF zabezpečuje Slovenská asociácia športu na 
školách (ďalej len SAŠŠ) ako člen ISF. Na základe predloženej výzvy Ministerstvu školstva, vedy, 
výskumu a športu SR hradí náklady spojené s vycestovaním slovenských výprav. Pre rok 2018 bola na 
účasť na MŠM ISF schválená dotácia z programu 026 Národný program rozvoja športu v SR (02601 
školský šport). Slovenské reprezentácie tvorili súčasť jedného balíka finančných prostriedkov, z ktorého 
bolo na medzinárodné podujatia vyčerpaných v roku 2018 – 77 685 € +zálohové platby v roku 2017 na 
MŠM ISF (ubytovanie a stravu) - 15 600 €.  
 
SAŠŠ vyslala v roku 2018 slovenské školské reprezentácie na podujatia: Zimná Gymnaziáda (bežecké 
a zjazdové  lyžovanie, snowboard, biatlon), volejbal, futsal, stolný tenis, cezpoľný beh, basketbal 3x3 
a Edukačné hry mládeže.  
 
Z programu ISF sme neobsadili bedminton (India), hádzanú (Qatar) a Gymnaziádu (Maroco). 
 
Medzinárodná federácia školského športu predstavila svoje nové logo (vid.vyššie).  
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 V O L E J B A L – ČESKÁ REPUBLIKA, Brno – 2. – 10.6. 2018  

 
Účastníci:  vedúci výpravy:   Jozef Pavlík 
  tréner družstva dievčat:   Marek Hric 
  vedúci družstva dievčat:  Erika Lišková   
  tréner družstva chlapcov:  Erik Gábor 
  vedúci družstva chlapcov: Peter Hirjak 
  rozhodcovia:   Fedor Tiršel a Ľuboš Kohút  
 
 
Zloženie výpravy dievčat:  
školské družstvo – Športové gymnázium Nitra v zložení: 
 
Sofia Sivičeková, Paulína Daňková, Alexandra Pariláková, Sára Balážová, Timea Sujová, Vanesa 
Sukovská, Bibiana Peťková, Viktória Krajčírová, Zuzana Konárová, Diana Šuleková, Karolína 
Kucserová, Andrea Taščicová 

 
 

Zloženie výpravy chlapcov:  
školské družstvo – Športové gymnázium Trenčín v zložení: 
 
Jakub Martinák, Attila Marton Urbán, Vincent Rzyman, Šimon Rzyman, Adrián Vančo, Pavol Kurej 
Rastislav Remenár, Ján Jendrejčák, Ján Macák, Nikolas Fulek, Ján Ružbaský 
 
Výsledky:  
Školské družstvo dievčat sa umiestnilo na 8. mieste z 28 štartujúcich krajín.  
Školské družstvo chlapcov sa umiestnilo na 15. mieste z 27 štartujúcich krajín. 
 
Záverečné hodnotenie zo správy vedúceho výpravy: 
 

Medzinárodná  federácia  školského športu (ISF) usporiadala v dňoch 2.- 10. 6. 2018 v Brne, 
MŠM ISF vo volejbale.  
Družstvá, ktoré reprezentovali Slovensko si postup vybojovali v národnej kvalifikácii. Obidve družstvá 
reprezentovali Slovenskú republiku na športovom i spoločenskom poli veľmi dôstojne. Svojím 
disciplinovaným prístupom k napĺňaniu stanovených cieľov boli príkladom ostatným reprezentáciám 
celého sveta.  
        
Doprava do miesta konania podujatia bola zabezpečená autobusovou dopravou. 
Výprava bola ubytovaná v Brne v hoteli Continental, rozhodcovia v hoteli A-Sport. Ubytovanie bolo v 
dvojposteľových izbách na vysokej úrovni. Raňajky a večere boli zabezpečené v hoteli formou bufetu, 
obedy v školských jedálňach, príp. reštauráciách v blízkosti  športovej haly, kde sa hral príslušný zápas. 
Úroveň stravy možno hodnotiť ako veľmi chutnú, pestrú a vyváženú. 
 
Družstvo dievčat ŠG Nitra sa umiestnilo na 8. mieste, čo je oproti predchádzajúcemu šampionátu 
výrazné zlepšenie (pozn. / r.2016 ŠG Nitra 19.miesto). Z boja o prvú štvorku ich vyradilo družstvo 
Srbska, ktoré sa napokon stalo víťazom šampionátu.  
Družstvo chlapcov ŠG Trenčín skončilo na 15. mieste, čo je mierne pohoršenie oproti roku 2016 
(pozn. / r.2016 ŠG Trenčín 11.miesto).  Herne však mali na lepšie umiestnenie, ale vo štvrťfinále, do 
ktorého postúpili zo skupiny v boji o prvú osmičku sa stretli s Tureckom, ktoré ich porazilo a posunulo do 
bojov druhej skupiny. Turecko sa napokon stalo víťazom šampionátu. Vyžrebovanie nebolo pre naše 
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tímy najpriaznivejšie, no na druhej strane sa stretli s tými najlepšími na podujatí. Vystupovanie oboch 
tímov bolo dôstojné a vzorne reprezentovali svoju školu, SAŠŠ i Slovensko.  
Na VEČERI NÁRODOV dievčatá a chlapci vystúpili v slovenských krojoch s ľudovým tancom už 
tradične na pieseň Macejko a krajinu prezentovali našimi slovenským jedlami, výrobkami, propagačnými 
materiálmi. Na príprave prezentácie sa podieľali všetci účastníci, vrátane vedúcich.  
V poslednom zápase o 7. miesto sa smoliarsky, po páde a náraze rukou  na loptu zranila jedna z 
najlepších hráčok družstva Zuzana Konárová. Vedúci delegácie sa o zranenú hráčku postaral, 
zabezpečil jej prevoz  na chirurgickú ambulanciu Detskej nemocnice v Brne, kde po odb. vyšetrení 
lekárka konštatovala zlomeninu malíčka na pravej ruke a ten bol fixovaný v sádrovom obväze. Následnú 
kontrolu po 4 dňoch absolvala hráčka u svojho lekára v Nitre.  
 
Celá výprava sa zúčastnila v súlade s reglementom šampionátu na všetkých akciách vrátane 
slávnostného otvorenia, kultúrneho dňa, večera národov, slávnostného ukončenia šampionátu a 
vyhlásenia výsledkov. Účastníci obdržali certifikát o účasti a družstvá diplom o umiestnení. 
Organizátor svoju hostiteľskú úlohu zvládol na vysokej úrovni a zabezpečil tak nielen zdarný priebeh 
podujatia, ale aj zážitky, ktoré si odniesli všetci zúčastní. 
 
Výprava pri odchode na podujatie obdržala ruksaky, teplákové súpravy, tričká SLOVAKIA od SAŠŠ. 
Tričká zostávali účastníkom. 
Vedúci výpravy odbržali suveníry o Slovensku a organizácii pre oficiálne návštevy podľa programu 
organizátorov.  
V spolupráci so SVF sa podarili pre družstvá zabezpečiť volejbalové lopty a ďalšie suveníry, ktoré 
školským reprezentantom venovala SVF.  
 
 
 
 

                    F U T S A L – IZRAEL, Rishon LeZion – 13.- 21.3. 2018  

 
Účastníci:  vedúci výpravy :   Peter Toman 
  tréner družstva chlapcov:  Roman Snopko 

vedúci družstva chlapcov: Miloš Somorovský 
  rozhodca:   Martin Matula  
 

technický delegát:  Rastislav Behančin 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
Zloženie výpravy chlapcov:  
školské družstvo – Súkromné gymnázium Podbrezová v zložení: 
 

Jakub Cibula, Šimon Cibula, Radoslav Čief, Samuel Floch, Patrik Jedinák, Mikuláš Bakaľa, Adam 
Matalík, Jakub Vodilka, Gabriel Holub, Lukáš Jagerčík, Richard Ludha, Michal Trnovský 



4 

 

Výsledky:  
Školské družstvo chlapcov sa umiestnilo na 8. mieste z 15 štartujúcich krajín 
 
Záverečné hodnotenie zo správy vedúceho výpravy: 
 
Medzinárodná  federácia  školského športu (ISF) usporiadala v dňoch 13. – 21.3.2018 MŠM vo futsale 
v izraelskom meste  Rishon LeZion.  
Školské družstvo chlapcov, ktoré reprezentovalo Slovensko si postup vybojovalo v kvalifikačnom turnaji. 
 
Cesta do Izraela bola zabezpečená leteckou dopravou zo Schwechatu. Trochu únavná, ale pokojná a 

bez akýchkoľvek problémov. O organizačnej kvalite a významnosti turnaja napovedalo už privítanie 

našej výpravy na letisku v Tel Avive, kde nás srdečným skandovaním názvu našej krajiny „SLOVAKIA“ 

privítala skupina mladých Izraelčanov. Naša výprava spolu s viacerými ďalšími delegáciami z iných 

krajín bola ubytovaná v peknom hoteli priamo pri pobreží stredozemného mora v meste Ashdod. Do 

hotela sme dorazili v popoludňajších hodinách a tak sme mali dostatok času a priestoru na 

aklimatizáciu, oddych a prípravu na samotný športový program. Ubytovanie, strava a poskytované 

služby v hoteli spĺňali aj tie najprísnejšie kritériá.   

Organizátori mali detailne premyslený priebeh nielen športového, ale aj sprievodného programu. Mali 

sme možnosť navštíviť miestne múzeum moderného umenia, či zúčastniť sa na viacerých pripravených 

sprievodných aktivitách. Účastníkom organizátori pripravili a ponúkli skutočne nádherný pobyt v krásnej 

a zaujímavej krajine. Večer, po prvom súťažnom dni sa uskutočnil veľkolepý otvárací ceremoniál, počas 

ktorého boli predstavení všetci účastníci šampionátu. Jednotlivé zápasy sa niesli v duchu fair-play a vo 

výbornej športovej atmosfére. V chlapčenskej časti turnaja sa predstavilo 15 družstiev z celého sveta. 

Naši chlapci sa prebojovali z druhého miesta v skupine do vyraďovacích bojov, kde vo štvrťfinále 

narazili na silných Francúzov. Po prehre vo štvrťfinále sa presunuli do bojov o piate až ôsme miesto. 

Bohužiaľ aj v týchto súbojoch ťahali za kratší koniec a po prehrách s Tureckom a Talianskom obsadili 

na turnaji 8.miesto (pozn. v r.2016 – ŠG Trnava 6.miesto).  

 

Organizátori pripravili počas voľného dňa pre všetkých účastníkov pútavý výlet do Jeruzalema, v ktorom 

sme mali možnosť osobne prežiť silu histórie tohto mesta a samozrejme aj si nakúpiť nejaké suveníry. 

Počas „Večera národov“ sme mali úžasnú príležitosť nadviazať nové priateľstvá s ľuďmi z celého sveta, 

ktorých reprezentovali účastníci šampionátu. Každý z účastníkov ponúkol ostatným zaujímavý program 

a ochutnávku jedál typických pre jednotlivé krajiny. Aj naše klobásky a korbáčiky mali veľký úspech. Po 

zaujímavých finálových súbojoch vysielaných on-line, ktoré v športovej hale sledovalo preplnené 

hľadisko, bol pripravený pútavý záverečný ceremoniál s ohňostrojom. Svetovými školskými šampiónmi 

vo futsale sa stali úplne zaslúžene a suverénne družstvá dievčat aj chlapcov z Brazílie. Za zmienku stojí 

aj to, že vo finálovom zápase chlapcov malo zastúpenie aj Slovensko v podobe rozhodcu Martina 

Matulu. 

 
Za slovenskú delegáciu na tohtoročných školských majstrovstvách sveta vo futsale je potrebné vysloviť 
VEĽKÉ ĎAKUJEM organizátorom, ktorí pre nás pripravili skutočne nezabudnuteľný zážitok.  
 
Výprava pri odchode na podujatie obdržala ruksaky, teplákové súpravy, tričká SLOVAKIA od SAŠŠ. 
Tričká zostávali účastníkom. 
Vedúci výpravy odbržali suveníry o Slovensku a organizácii pre oficiálne návštevy podľa programu 
organizátorov.  
V spolupráci so SF sa podarilo pre družstvá zabezpečiť futsalové lopty a reprezentačné dresy. 
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        C E Z P O Ľ N Ý  B E H – FRANCÚZSKO, Paríž  – 21. – 26. 4. 2016  

   
Účastníci:  vedúci výpravy:    Andrea Ristová 
  zástupca vedúceho:   Miriam Olešáková 
  tréner školského družstva chlapcov:  Pavel Kováč 

tréner školského družstva dievčat:  Ivan Peťovský 
tréner národného výberu chlapcov: Róbert Petro 
tréner národného výberu dievčat: Martin Illeš 
 
technický delegát:   Roman Králik     

 
 
Zloženie výpravy:  

školské družstvá:  

chlapci / Športové gymnázium Banská Bystrica 
Peter Gáll, Aurel Barto,  Kristián Klouda, Ján Marko,  Dominik Petráň, Patrik Krišák 
                
dievčatá / Športové gymnázium Trenčín 
Stachova Anita, Suranova Karin, Šišolakova Lucia, Šupicova Lenka, Sturczova Michaela a Balažova 
Emma 
 
národné družstvo SVK:  
 
chlapci    
Lukáš Hronček/SŠ Kremnička 10, Banská Bystrica, Filip Révaj/ ŠG Banská Bystrica, Medard 
Feder/Gymnázium Pezinok, Lukáš Dóka/Súkr. SOŠ Exnárova Bratislava, Sebastián Kačina/ ŠG Nitra, 
Roman Šajter/Gym. Párovská, Nitra 
 
dievčatá   
Mária a Zuzana Remeňové/Súkr. Gym. Železiarne Podbrezová, Zuzana Balážoviechová/SŠ, 
Tilgnerova, Bratislava,  Hanna Balážoviechová/Gym. L. Sáru, Bratislava, Kristina Majzlíková/ŠG Nitra, 
Lea Brnčalová/ŠG Banská Bystrica 
 
Výsledky:  
Školský tím dievčat – ŠG Trenčín   15 miesto  
Najlepšia jednotlivkyňa – Lucia Šišoláková/ 50.miesto 
  
Školský tím chlapcov – ŠG Banská Bystrica  15. miesto  
Najlepší jednotlivec – Ján Marko / 50.miesto 
 
Národný tím dievčat     13. miesto  
Najlepšia jednotlivkyňa Mária Remeňová / 57.miesto 
 
Národný tím chlapcov     12. miesto  
Najlepší jednotlivec – Medard Féder/57.miesto 
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Záverečné hodnotenie zo správy vedúceho výpravy: 

Medzinárodná federácia školského športu (ISF) usporiadala v dňoch 21. – 26. 4. 2018 MŠM 
v cezpoľnom behu vo francúzskom Paríži.  
 
Doprava do miesta konania podujatia bola zabezpečená autobusovou dopravou. 

Odchod do Paríža na Medzinárodné školské majstrovstvá ISF v cezpoľnom behu 2018 bol plný 

očakávaní.  Keďže Slovensko bol jedným zo žiadateľov o toto podujatie v roku 2018 čakali sme, čo 

preskočilo výborný návrh na slovenskú kandidatúru v Šamoríne. 

Výber slovenskej výpravy už tradične prebehol na kvalifikačnom preteku na jeseň v Liptovskom 

Mikuláši.  

Toto podujatie malo určite svoje mínusy, ale samozrejme aj veľké plusy. Hneď na úvod treba povedať, 

že ak oddelia organizátori výpravu od jej vedenia na veľmi veľkú vzdialenosť, nie je to šťastné riešenie. 

Dopravu v Paríži sa snažili organizátori v tejto veľkej metropole riešiť lístkami na metro a tak niektoré 

dni sa účastníci  prepravovali samostatne so svojimi hostesmi, ktorých výber si možno vyžadoval viac 

pozornosti. Tréning prebehol v krásnom prostredí pod Eiffelovkou kde sa uskutočnil  aj samotný pretek. 

Prostredie bolo naozaj zážitkom nielen pre fotografov, ale všetkých, ktorí na preteku boli. Povrch bol 

parkový, pieskový s umelými prekážkami (D – 4 km, CH – 5 km). Meranie čipmi umiestnenými 

v štartovných číslach. Počas preteku boli priame prenosy do celého sveta. 

Veľmi zlým výberom bola miestnosť na akciu Večer národov. Všetko príliš malé a stiesnené, od 

miestnosti, po stolíky až po chýbajúce prezentácie národov. Nálada však bola výborná a zámer vytvoriť 

ucelenú masu športovcov z rôznych kútov sveta sa určite podaril. 

Každé podujatie má svoj voľný deň a ten mala aj slovenská výprava v Paríži. Obhliadka múzea v Louvry 

sa síce pre chyby hostesov skrátila, ale videli sme krásne časti tejto veľkolepej stavby. Prehliadka 

historickými časťami mesta Paríž bola skôr prechádzka s občasnými informáciami mladých školáčok.  

Základné kamene svetového podujatia, ale asi aj každého väčšieho podujatia tvorí otvárací a záverečný 

ceremoniál. Ten prvý svojim obsahom a dlhými príhovormi asi veľa ľudí neoslovil, ten záverečný bol  už 

celkom pružný, plný ďakovania a samozrejme odovzdávania ocenení pre tie najlepšie tímy. Každá 

krajina si odniesla krásnu trofej. Dôležitým momentom záverečného ceremoniálu bolo odovzdanie vlajky 

ISF krajine, ktorá bude nasledujúcim usporiadateľom – SLOVENSKO 2020. Vlajku preberala z rúk 

predstaviteľa ISF generálna sekretárka SAŠŠ Andrea Ristová.    

Všetkých zúčastnených potešila účasť na podujatí  olympionika a držiteľa svetových rekordov na 1500 – 

2000 m Hichama El Gereroucha z Maroca, ktorý svojim príhovorom i prítomnosťou motivoval 

pretekárov. 

  

Hodnotenie slovenských športovcov sme nechali na odborníkov zo sveta atletiky, na samotných 

trénerov. Možno však povedať, že vystúpenie slovenskej výpravy bolo dôstojné a ich správanie možno 

hodnotiť ako výborné. 

PaedDr. Róbert Petro, tréner slovenského výberu dievčat: „Výkonnosť jednotlivých družstiev nám 

nastavilo zrkadlo pravdy. Nedostatok financií sa prejavuje v neadekvátnej príprave v úplne amatérskych 

podmienkach a z týmto sa porovnávať so svetovou konkurenciou je utópia. Veď napríklad Austrália 3 

týždne pred MŠM ISF trénovala vo vysokohorskom prostredí, Taliani boli na 17 dňom sústredení,  

Francúzi na 23 dní........verím, že pred šampionátom 2020, ktorý bude na Slovensku by takúto prípravu 

mohli mať aj slovenské tými, o to viac, že ide o školské tímy.“ 
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„Ak chceme porovnať slovenskú výpravu s konkurenciou jednoznačne najlepšie boli sestry Remeňové, 

keďže bežali rovnakú trať ako školské tímy. Najlepšia zo školského tímu Lucka Šišoláková (43 miesto 

zo 145) s rozdielom 22s...V školských tímoch chlapcov dominoval Ján  Marko. Môžem hodnotiť ako 

jeho tréner, že splnil cieľ, ktorý sme si stanovili - umiestnenie v prvej tretine  (50ty zo 150). Ak porovnám 

pretek  spred dvoch rokov v Budapešti, konkurencia ešte narástla a to nielen  v kvantite, ale aj v kvalite. 

Keďže tabuľkové výkony v atletických disciplínach prvých 10tich v jednotlivých kategóriách vysoko 

prevyšujú výkonnosť pred 2 rokmi.  

Mgr. Pavel Kováč, tréner školského družstva chlapcov – ŠG Banská Bystrica: 

„V absolútnom poradí si zo  slovenských reprezentantov najlepšie umiestnenie vybojovali medzi  

dievčatami reprezentantky športového gymnázia Trenčín Lucia Šišoláková 43.m. a  Anita Stachová 

45.m. Medzi chlapcami najlepšie umiestnenie dosiahli Ján Marko 50.m (športové gymnázium Banská 

Bystrica)  a Medard Féder 57.m v národnom tíme. Z pohľadu športového výkonu najlepšie časy z 

našich dievčat na rovnakej pretekovej vzdialenosti dosiahli sestry Mária 57.m 15:34  a Zuzana 

Remeňové 62.m 15:42. U chlapcov  najhodnotnejší výkon dosiahol Ján Marko, Kristián Klouda a 

Medard Féder. Zvyšok reprezentantov podali v rámci svojich možností štandardné výkony s 

prihliadnutím na fakt, že nie všetci boli špecialisti bežci – vytrvalci. Víťazi resp. najlepší v jednotlivých 

kategóriach nám ukázali akú  úroveň  výkonnosti treba dosiahnuť, keď chceme patriť medzi najlepších. 

Výkonnostný rozdiel, o ktorí naši najlepší vytrvalci   zaostávajú na dráhe  sa v cezpoľnom behu na 

dlhšej vzdialenosti znásobí . Pre porovnanie výkonnosti, uvádzam os. rekordy víťaza chlapcov medzi 

školskými tímami - István  Palkovits 16:15 (HUN, 1500m 3:57, 3000m 8:27, ME kros Šamorín 50.m 

19:47) vs Ján Marko 18:10 (1500m 4:06 , 3000m 9:08  ).  Celkovo šampionát hodnotím pozitívne, 

jednak po organizačnej stránke, výber usporiadateľa,  atraktívna lokalita,  profil technických tratí, keď 

nechýbali umelo vytvorené prekážky ako náhrady namiesto  kopcov.   Záverečné vyhlásenie výsledkov, 

dekorovanie medailistov a prebratie pomyselnej štafety do rúk A. Ristovej ako zástupcovi usporiadateľa  

budúcich MS (Slovensko/Šamorín 2020), dali bodku za vydareným šampionátom.“  

PaedDr. Martin Illieš, tréner slovenského výberu chlapcov: „V prvom rade chcem vyzdvihnúť to, že 

SASŠ na tieto MS vysiela už dlhodobo aj školské aj národné družstvá.  Je to výborná konfrontácia 

našich pretekárov s medzinárodnou konkurenciou a zároveň príležitosť dať možnosť nádejným 

športovcom prežiť vrcholné podujatie a tým ich motivovať k ďalšej tréningovej práci. Na podujatie sme 

necestovali s ambíciou obsadiť popredné miesta ale chceli sm, aby čo najviac pretekárov skončilo v 

prvej polovici štartového poľa, čo sa nám aj z časti podarilo. Veľká motivácia do budúcna pre našich 

bežcov je to, že o 2 roky sa tento šampionát bude konať na Slovensku. Samotné MS boli zorganizované 

veľmi dobre. Problémy počas šampionátu sme nezaznamenali.“ 

Mgr. Ivan Peťovský, tréner školského tímu dievčat – ŠG Trenčín: „Prisľubom do budúcnosti na MŠM 

ISF v CB 2020 u nás doma na Slovensku je hlavne Šišolaková a Šupicová, ktoré budú môcť štartovat aj 

o 2 roky.“ 

 

Záverom je potrebné určite vyjadriť poďakovanie trénerom, pedagógom za prípravu našich športovcov, 

samotným aktérom MŠM ISF v CB za ich úsilie a reprezentáciu našej krásnej krajiny, nášho 

SLOVENSKA. 

 

Výprava pri odchode na podujatie obdržala ruksaky, teplákové súpravy a tričká SLOVAKIA od SAŠŠ. 
Tričká zostávali účastníkom. Reprezentačné dresy zapožičal národným výberom SAZ. 
Vedúci výpravy odbržali suveníry o Slovensku a organizácii pre oficiálne návštevy podľa programu 
organizátorov.  
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S T O L N Ý   TE N I S – MALTA, Valletta  – 8.-14.4.2018                                                .                                                
 
Účastníci:  vedúci výpravy:    Vladimír Černušák 
  tréner školského družstva chlapcov:  Andrej Dzelinskij 

tréner školského družstva dievčat:  Štefan Peko 
tréner národného výberu chlapcov: Roman Grigel 
tréner národného výberu dievčat: Zuzana Grigelová 
rozhodcovia:    Marta Brúderová, Laura Vištanová 
    

Zloženie výpravy:  

školské družstvá:  

chlapci / Športové gymnázium Košice 
Jakub Zelinka, Dávid Gašparovič, Matúš Zelinka,  
 
dievčatá / Gymnázium J. Hollého Trnava 
Martina Čápková, Tatiana Kukuľková,  Zuzana Peková 

 
národné družstvo SVK:  
 
chlapci      
Štefan Peko /Gym. J. Hollého, Trnava, Daniel Oráč/Gymnázium vo Vranove nad Topľou, Filip Petrík / 
ŠG Košice 
 
dievčatá     
Natália Grigelová /Spojená škola Slančíkovej 2, Nitra, Ema Labošová / Gymnázium sv. Tomáša 
Akvinského, Košice, Nikoeta Puchovanová /Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen 
   
      
Výsledky:  

školské družstvo – chlapci / ŠG Košice - 9. miesto 

školské družstvo - dievčatá / Gym. J.Hollého Trnava - 5. miesto  

národné družstvo SVK - chlapci   - 5. miesto 

národné družstvo SVK - dievčatá  - 4. miesto 
 

Záverečné hodnotenie vedúceho výpravy: 

Medzinárodná federácia školského športu (ISF) usporiadala v dňoch 8.– 14.4. 2016 MŠM v stolnom 
tenise na Malte. 
Družstvá, ktoré reprezentovali Slovensko, si postup vybojovali v kvalifikačnom turnaji. 
 
Vďaka finančnému príspevku SSTZ na pobytové náklady, sme mohli prihlásiť aj národné výbery 
chlapcov a dievčat zo Slovenska. 
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Doprava na podujatie bola zabezpečená leteckou dopravou z letiska Schwechat na Maltu  – 
medzinárodné letisko Luqa. Odtiaľ zabezpečil odvoz autobusmi organizátor podujatia.  
Akreditácia prebehla bez problémov, len doprava bola zdĺhavá. Spoločne s trénermi sme sa 
zúčastnili technickej porady. 
 
Strava a ubytovanie bola  na vysokej úrovni. 
 
Pri účasti 4 družstiev krajina musí zabezpečiť dvoch rozhodcov minimálne s najvyššou národnou 
licenciou. Slovensko reprezentovali Marta Brúderová a Laura Vištanová, ktorá spolu s rovnako mladou 
rozhodkyňou z Poľska rozhodovali finálové stretnutie školských družstiev dievčat Čína – Čínsky Tchaj-
pej.    
 
Celkom sa zúčastnilo z 20 krajín 49 družstiev, 185 jednotlivcov . Maltský stolnotenisový zväz aktuálne 
má nového sponzora firmu STAG, ktorá materiálne zabezpečila celú súťaž. Hralo sa na 17 zelených 
stoloch Stag America 16. V súťaži družstiev sa hralo systémom   A v Y, B v X,  C v Z, štvorhra, A v X,  C 
v Y,   B v Z. 
 
V súťažiach jednotlivcov vyžrebovali u chlapcov 31 trojčlenných skupín,  u dievčat 30 skupín. 
Úspešnosť hráčov na majstrovstvách :   
Peko 5 víťazstiev a 7 prehier, v jednotlivcoch nehral (zranený),  
Oráč mal skóre 7 :8 a v jednotlivcoch skončil 17-32,  
Labošová skóre 9 : 5 skončila 9-16,  
Puchovanová skóre 6 : 7 skončila 17-32,   
Grigelová skóre 7: 6 skončila 17-32.,  
Zelinka J. skóre   8:5 umiestnil sa 7-32,    
Zelinka M. skóre  3:9 v jednotlivcoch nepostúpil zo skupiny,        
Gašparovič   skóre 4: 8 nepostúpil,   
Petrík  skóre 0:14 nepostúpil.   
Kukuľková  skóre  16 :2  umiestnila sa 9-16,   
Peková   skóre    11:4 v jednotlivcoch nepostúpila,   
Čápková  skóre 0:11 v jednotlivcoch nehrala.  
 
Za zmienku stojí úspešný výsledok  zo súťaže družstiev. Vo štvorhre Puchovanová - Grigelová porazili 
Číňanky 4:1.   Podrobnejšie výsledky na http://www.isfsports.org/week-youth-sport-malta-2018-world-
school-championship-table-tennis. 
V záverečný deň bola poslednou súťažou TURNAJ PRIATEĽSTVA. Bola to súťaž zmiešaných štvorhier.  
Dvojice sa žrebovali z chlapcov a dievčat, ktorí nepostúpili do druhého stupňa. Zaujímavosťou bolo, že 
nové dvojice sa žrebovali v každom kole. Z našich túto súťaž hrali Petrík, Gašparovič, Zelinka M., 
Čápková  
CENA FAIR PLAY  bola udelená družstvám Spojených arabských emirátov z Dubaja. Školským 
majstrovstvám nechýbala spoločenská časť.  SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE otvorilo šampionát. VEČER 
NÁRODOV bol prehliadkou tanečných schopností stolných tenistov a výstavou suvenírov, špeciálnych 
jedál a pitia jednotlivých krajín.   
VÝLET bol do hlavného mesta Valletty s voľným programom. Večer pred cestou domov bola 
ROZLÚČKOVÁ PÁRTY. 
 

Pre zaujímavosť umiestnenie prvých troch družstiev na šampionáte: 
ŠKOLY CHLAPCI   (17 dr.) –  1.m. Čína,  2.m. Poľsko, 3.m.  Turecko 
ŠKOLY DIEVČATÁ  (17 dr.) -   1.m. Čína,  2.m. Čínsky Tchaj-pej, 3.m. Chorvátsko 
VÝBER  CHLAPCI ( 7 dr.)  -  1.m. Čína,  2.m. Čínsky  Tchaj-pej, 3.m.Poľsko 
VÝBER  DIEVČATÁ (6 dr.) – 1.m. Čína, 2.m. Čínsky Tchaj-pej, 3.m.India 

http://www.isfsports.org/week-youth-sport-malta-2018-world-school-championship-table-tennis
http://www.isfsports.org/week-youth-sport-malta-2018-world-school-championship-table-tennis
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Dominancia Číny je úplne zreteľná a veľmi nás teší, že medzi týmito veľmocami sa Slovensko nestratilo.  
 
Výprava pri odchode na podujatie obdržala ruksaky, teplákové súpravy a tričká SLOVAKIA od SAŠŠ. 
Tričká zostávali účastníkom. Vedúci výpravy odbržali suveníry o Slovensku a organizácii pre oficiálne 
návštevy podľa programu organizátorov.  
 
 
 
 

B A S K E T B A L 3x3, SRBSKO, Belehrad -  23. – 29. 6. 2018   
   
 
Účastníci:  vedúci výpravy:    Filip Kráľ 
  tréner školského družstva chlapcov:  Ivan Pompoš 

tréner školského družstva dievčat:  Ján Krajňák  
 

   
Zloženie výpravy:  

školské družstvá:   

chlapci / Gymnázium A. Vrábla, Levice  

Martin  Danielič, Šimon  Slaninka, Samuel  Volárik, Jakub  Zigo 

dievčatá / športové gymnázium Košice 
Sandra Pahulyová, Michaela Pahulyová, Dominika Urbanová, Timea Čatlošová 
 
Výsledky:  

školské družstvo - chlapci / Gymnázium A. Vrábla, Levice - 4. miesto 

školské družstvo - dievčatá / Športové gymnázium Košice - 5. miesto 
 

 

Záverečné hodnotenie zo správy vedúceho výpravy: 

Medzinárodná federácia školského športu (ISF) usporiadala v dňoch 23.-29.6.2018 MŠM v basketbale 
3x3 v srbskom Belehrade.   
Družstvá, ktoré reprezentovali Slovensko, si postup vybojovali v kvalifikačnom turnaji. 
 
Doprava do miesta konania podujatia bola zabezpečená autobusovou dopravou.  
Slovenská výprava dievčat a chlapcov vycestovala na podujatiev basketbale  3x3 v silnej zostave plnej 
očakávaní. Na hráčoch a hráčkach už počas presunu bolo cítiť odhodlanie vzorne reprezentovať 
Slovensko na podujatí.  
Zodpovedne a s pokorou pristupovali k turnaju dievčatá, ktoré boli viacerými delegáciami považované 
za jedných z top favoritov celých majstrovstiev (dva roky pred tým sa Slovensko stalo majstrom). 
Dievčatá v skupine čakali čisto európske tímy zo susednej Českej republiky, Maďarska, Slovinska a 
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Holandska. Skupinovou fázou prešli hladko bez prehry a tak do osemfinále postupovali z prvého miesta, 
kde porazili aj Belgicko, čím si zabezpečili postup do najlepšej „osmičky“ sveta. Nanešťastie slabšiu 
chvíľku si dievčatá vybrali vo štvrťfinále proti Činskemu Taipei, keď prehrali košom z posledných sekúnd 
zápasu. Po opadnutí emócií môžeme hodnotiť vystúpenie dievčat na šampionáte ako úspešné a v 
konečnom súčte bodov sme sa umiestnili na peknom 5. mieste.  
 
Výsledky:              8-finále              štvrťfinále 
SVK – CZE 15:12         SVK – BEL 9:5        SVK – TPE 13:14 
HUN – SVK 6:14 
SVK – NED 12:9 
SLO – SVK 11:13 
  
Chlapci sa museli popasovať v sedemčlennej skupine s tímami z Ukrajiny, Chorvátska, Belgicka, 
Belgicka-Flámska, Bulharska a Azerbajdžanu. Po jedinej (možno trochu kurióznej) prehre s Belgičanmi 
(Flámsko) si vybojovali postup do osemfinále z druhého miesta v skupine. V osemfinále sme prešli cez 
chlapcov z Českej republiky a čakal nás zrejme najťažší zápas turnaja proti domácemu Srbsku, s 
ktorým sme vyhrali košom z poslednej akcie. V semifinále proti neskorším majstrom sveta z Ruska sme 
od začiatku ťahali za kratší koniec a nedokázali sme efektívne odpovedať na ich úroveň hry. Vrcholom 
nášho chlapčenského tímu mal byť súboj o 3. miesto proti Anglicku. So súperom sme hrali vyrovnanú 
partiu, skóre sa prelínalo zo strany na stranu, ale napokon sa misky váh priklonili na stranu Angličanov. 
Napriek tomu, že chlapci vo svojom poslednom zápase na šampionáte odovzdali svoje maximum, tak 
sme obsadili konečné 4. miesto.  
 
Výsledky:   8-finále                 štvrťfinále         semifinále    
SVK – AZE 15:11     SVK – CZE 16:14 SRB – SVK 11:12   SVK – RUS 15:21 
UKR – SVK 14:22 
SVK – CRO 18:13 
BEL FL – SVK 17:15  
BUL – SVK 11:22 
SVK – BEL 15:14 
o 3. miesto 
ENG – SVK 18:16 
 
 V závere by som veľmi rád poďakoval všetkým členom našej delegácie vrátane hráčov, hráčok, 
trénerov, ale aj šoféra za skvelú spoluprácu a vzornú reprezentáciu Slovenska na ihrisku, ale aj mimo 
neho počas spoločenského a kultúrneho sprievodného programu. Ďalej si slová vďaky zaslúžia aj 
domáci organizátori, ktorí aj napriek pár maličkostiam zvládli organizáciu turnaja na vysokej svetovej 
úrovni. V neposlednom rade by som sa rád poďakoval predstaviteľom SAŠŠ za nomináciu do tímu a 
dôveru v moje schopnosti ako vedúceho delegácie.  
 
Výprava pri odchode na podujatie obdržala ruksaky, teplákové súpravy a tričká SLOVAKIA od SAŠŠ. 
Tričká zostávali účastníkom.  
 
Vedúci výpravy odbržali suveníry o Slovensku a organizácii pre oficiálne návštevy podľa programu 
organizátorov.  
 
Na osobnú žiadosť o zabezpečenie basketbalových lôpt pre družstvá sme od SBA obdržali negatívnu 
odpoveď (až neochotu). 
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Z I M N Á  G Y M N A Z I Á D A, Francúzsko, Grenoble – 5.-10.2.2018 
   
Účastníci:  vedúci výpravy:  Dušan Kawasch 
 
Zloženie výpravy:  

Zjazdové lyžovanie - Športové gymnázium Banská Bystrica           

Dievčatá: Soňa Kováčová, Monika Ertlová, Nina Beuchová 

Chlapci: Adam Lások, Adam Kasanický, Ján Sanitrár    ml.             

Vedúci: Ján Sanitrár, Jozef Smekal   

Snowboard 

Dievčatá: Lea Korolčíková (OA Martin) 

Chlapci: Samuel Šagát - Gym.P.O.Hviezdoslava, Dol.Kubín 

 Tomáš Gerat (SŠ Žilina) 

Vedúci:  Boris Karolčík 

Biatlon 

Chlapci:  Viktor Jaromír Slezák  Gym.S.Chalupku Brezno 
Peter Golian  SG Železiarne Podbrezová 
Damián Cesnek  Gym.Rajec 
Jakub Kolečár  SSOŠ Hutn. Železiarne Podbrezová 

  
Dievčatá:  Mária Remeňová SG Železiarne Podbrezová 

Barbora Horniaková Gymn. Myjava 
Zuzana Remeňová SG Železiarne Podbrezová 
Janka Graňáková ŠG Banská Bystrica 

Vedúci:  Peter Kazár, Michal Mojžiš 

Bežecké lyžovanie ZS s MS M. Kolibiara Detvianska Huta 

Chlapci: Jakub Hazucha 
Radovan Danko 
Šimon Kubiš 
Juraj Kubiš 

Dievčatá: Lucia Hazuchová 
Žofia Koristeková 
Lívia Poliaková 
Sarah Šuleková 

 
Vedúci: Ján Kubiš, František Novodomec 
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Servis: František Novodomec  
 
Výsledky:  
 
bežecké lyžovanie chlapci ZŠ Detvianska Huta     8.miesto 
bežecké lyžovanie dievčatá ZŠ Detvianska Huta    9.miesto 
zjazdové lyžovanie chlapci ŠG Banská Bystrica    neumiestnení 
zjazdové lyžovanie dievčatá ŠG Banská Bystrica     neumiestnení 
biatlon zmiešané družstvo ŠG Banská Bystrica, ZŠ Detvianska Huta 7.miesto 
biatlon zmiešané družstvo ŠG Banská Bystrica, ZŠ Detvianska Huta 8.miesto 
 
 
Umiestnenia jednotlivcov do 6.miesta: 
4. miesto (big air garcons) Tomáš Gerat  snowboard  
5. miesto (big air garcons) Samuel Šagat   
2. miesto (cross)  Samuel Šagat   
4. miesto   Lea Karolčíková   
4. miesto    Mária Remeňová biatlon  
 
 

 

Záverečné hodnotenie zo správy vedúceho výpravy: 

Medzinárodná federácia školského športu (ISF) usporiadala v dňoch 5.-10.2.2018 ZIMNÚ 
GYMNAZIÁDU.   
Slovensko sa zúčastnilo v štyroch športoch: zjazdové a bežecké lyžovanie, snowboard, biatlon. 
 
Medzinárodné školské majstrovstvá, boli po prvý krát uvedené pod hlavičkou „ 1. School winters 
games“, pretože oproti obvyklým lyžiarskym disciplínam (alpské a severské), pribudlo 6 nových zimných 
športov: skoky na lyžiach, biatlon, curling, ľadový hokej, krasokorčuľovanie, snowboard, aj keď niektoré 
z nich len exibične. Centrom hier sa stal Francúzsky Grenoble, pri príležitosti 50. výročia Zimných 
olympijských hier v roku 1968. 
 
Doprava bola zabezpečená autobusom, hlavne z dôvodu veľkého množstva batožiny a materiálu. Zraz 
celej výpravy v počte 34 účastníkov bol 4.2.2018 vo večerných hodinách v Trnave. Akreditácia prebehla 
v „Palais des sports Grenoble“. Výpravy z 13 krajín sveta sa postupne akreditovali v hale, v ktorej 
prebiehali pred 50 rokmi na olympiáde ľadové športy. Našu výpravu rozdelili podľa športov do 3 
zimných stredísk rozmiestnených v okolí Grenoblu vo vzdialenosti do 60km. Bežci a biatlonisti do 
strediska Autrans-Meaudre, kde sa presunuli našim autobusom. Postupne organizátori odvážali výpravy 
zjazdárov do strediska Chamrousse a snowboardistov do najvzdialenejšieho strediska L´Alpe d´Huez. 
Presuny do jednotlivých stredísk a späť riadili a koordinovali organizátori a dopredu zvolený program sa 
pomocou autobusov podarilo vzorne dodržať.  
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE prebehlo v mieste akreditácie „Palais des sports“ v utorok. Po úvodnej 
promenáde všetkých výprav so štátnymi vlajkami na ploche, žiaci domácich základných a stredných 
škôl predviedli na prekrytej ľadovej ploche pekný program, prelínajúci prvky prítomnosti aj minulosti 
súvisiace s 50. výročím konania olympijských hier v Grenobli. Po otváracom ceremoniáli dali 
usporiadatelia priestor aj na prezentáciu krajín v rámci „večera národov“, kde naši tréneri doviezli aj 
ukážky tradičnej slovenskej kuchyne a rôzne upomienkové predmety prezentujúce našu krajinu a 
kultúru. Utorok bol zároveň tréningovým dňom, ktorý slúžil na oboznámenie sa jednotlivých športov so 
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svojimi strediskami, traťami v mieste pretekov a momentálnymi snehovými a poveternostnými 
podmienkami. 
Alpský lyžiari súťažili v Chamrousse, v disciplínach slalom a obrovský slalom. Program jednotlivých 
disciplín sa posúval kvôli hmlistému počasiu, keďže prvý súťažný deň bola na trati obrovského slalomu 
nulová viditeľnosť, preteky boli preložené zo stredy na piatok. Trate boli výborne pripravené a hlavne 
preteky v obrovskom slalome na trati pôvodnej olympijskej zjazdovky boli pre pretekárov zážitkom.  
Bežecké lyžovanie malo svoje centrum v stredisku Autrans-Meaudre na „Plateau de Vercors“, priestor 
štartu bol vzdialený 1km od miesta ubytovania, pričom sa pretekári od hotela pohodlne presunuli na 
lyžiach na bežecké trate a miesto štartu. Súťažili v štafetách, individuálnych pretekoch a tímových 
šprintoch.   
Rovnako biatlonisti mali svoje centrum v stredisku Autrans-Meaudre na „Plateau de Vecros“, svoje 
trate so strelnicou však mali vzdialené 5km, kde ich vozili organizátori kyvadlovou dopravou. Aj v ich 
prípade sa dalo z miesta pretekov dostať na lyžiach kvalitne upraveným členitým terénom, čo naša 
výprava využívala na popretekové vyjazdenie. Súťažili v individuálnych pretekoch a tímových štafetách. 
Počasie hlavne v prvých pretekoch ovplyvnilo súťaženie, pretože kvôli hmle a silnej námraze bol 
problém so streleckými položkami v ľahu aj v stoji, čo ovplyvnilo konečné výsledky.     
Snowboard Cross a Big Air boli disciplíny snowboardistov, ktorí bývali a pretekali v naj vzdialenejšom 
stredisku Alpe d´Huez. Naše jediné medailové umiestnenie získal v Snowboard crosse Samuel 
Šagát, ktorému sa podarilo obsadiť striebornú priečku.  
 
V čase pretekového voľna sa organizátori postarali o program pre pretekárov.  Peknou akciou bolo 
večerné zapálenie olympijského ohňa pri príležitosti 50.výročia Olympiády v roku 1968 v Grenobli, spolu 
so sprievodným programom a sprievodným slovom J.C.Killyho, olympijského víťaza v každej disciplíne 
v zjazdovom lyžovaní na olympiáde r.1968. Záverečný ceremoniál, vyhlásenie výsledkov a následná 
diskotéka na korčuliach, ktorej sa mohol zúčastniť každý účastník pretekov, boli peknou bodkou za „ISF 
Winter games 2018“, ktoré mali vysokú úroveň tak po športovej, ako aj po organizačnej stránke. 
 
 
Výprava pri odchode na podujatie obdržala ruksaky, teplákové súpravy a tričká SLOVAKIA od SAŠŠ. 
Tričká zostávali účastníkom.  
 
Vedúci výpravy odbržali suveníry o Slovensku a organizácii pre oficiálne návštevy podľa programu 
organizátorov.  
 
V spolupráci so SZB sa podarilo zabezpečiť pre všetkých účastníkov zimné čiapky. 
 
 
 

SVETOVÉ  E D U K A Č N É  H R Y , Grécko – Atény, Olympia – 18.-24.4.2018 
 
Účastníci:  vedúci výpravy:  Jana Chrenová 
  zástupca vedúceho: Adriana Miseje 
   

zloženie výpravy: Matej Petík  Gymnazium nové Zámky 
Róbert Korpa  ZŠ Nábrežná Nové Zámky 
Peter Vnuk  SPŠ stav.Nitra 
Adam Tonka  SOŠ techn. Zl.Moravce 
Viktória Dunajská ZŠ Pionierska 2, Brezno 
Alica Surová  ZŠ Pionierska 2, Brezno 
Vanessa Czetnerová ŠG Nitra 
Denisa Čerešňáková ŠG Nitra 



15 

 

Účastníci boli vybraní na základe vyhodnotenia celoštátnej súťaže aktivity škôl v SR „ŠKOLA ROKA“.  
 
Záverečné hodnotenie zo správy vedúcej výpravy: 
Celkový program bol nesmierne časovo a dá sa povedať aj fyzicky, náročný. Začínal o 7.00 hod a 
niekedy končil neskorou večerou o 22,00 hod., prípadne  návratom na hotel (v lepšom prípade), okolo 
polnoci. Prvou skúškou bol pre nás už prílet do Atén a následný presun autobusom s francúzskou 
výpravou do Olympie, kde sme dorazili o druhej v noci a do 8,00 sme už museli zvládnuť raňajky. Hneď 
za tým nás čakali neustále presuny autobusom do Svetovej olympijskej akadémie, kde prebiehali 
prednášky na tému olympizmu a hlavne dobrovoľníctva. Po všetkých prednáškach (všetko v anglickom 
jazyku), pracovali deti v skupinkách (v každej iba jeden z každej krajiny), kde mali za úlohu rozprávať sa 
o danej téme, napísať o tom a navyše aj následne odprezentovať. Tu sa preverili jazykové znalosti 
všetkých účastníkov. Prostredie akadémie doslova dýchalo olympizmom. S olympijskými kruhmi ste sa 
mohli stretnúť na každom kroku od nábytku, cez obrazy a sochy. No Olympia nás očarila aj hlavnou 
ulicou, ktorú okrem spomínaných pomarančovníkov lemovali olympijské vlajky a vlajky štátov. Priam 
zimomriavky nás zachvátili pri vstupe do archeologického múzea. Kto pozná históriu starovekých OH 
prežíval neopísateľné pocity, či už pri pohľade na pozostatky chrámov, oltára, kde sa zapaľuje 
olympijský oheň, alebo samotnú atletickú dráhu. Tu sme mali možnosť prebehnúť sa po nej a bonusom 
bol ceremoniál, kde nám dávali na hlavy olivové vence. Sprievodkyňa nám porozprávala veľa 
zaujímavostí, ktoré by sme sa v našich knihách možno nedočítali.... A aby sme mali aj trocha pohybu 
(únavné semináre), absolvovali sme basketbalový zápas a turistiku k nádhernému vodopádu, kde sme 
zažili,, šialenú jazdu“ na korbe auta (jediná možnosť ako stihnúť otvárací cermoniál) a typický grécky 
tanec v miestnej krčme s domorodcami. Takže bol aj kopec zábavy. Na tretí deň sme sa presúvali z 
vnútrozemia do Atén, kde sa nám naskytol dlho očakávaný výhľad na more. Znova prednášky, 
semináre, trocha pohybu pri zumbe a ragby. Ďalší otvárací ceremoniál bol tentoraz v časti Atén 
Lianopolise, kde nám cesta z hotela cez Atény trvala vyše pol hodiny. Ceremoniál prebiehal v tejto časti 
Atén zámerne, údajne sa tu vyskytovali národnostné nepokoje....... Súčasťou ceremoniálu bol aj náš 
pochod ulicou, kde sme niesli olivové konáriky a transparenty typu mier, priateľstvo, tolerancia a pod. V 
závere sme si, ako vždy, zatancovali grécke tance.  Keďže sme už týchto melódií mali  vyše hlavy, 
začal jeden z našich chlapcov púšťať trocha iný štýl hudby (za veľkého aplauzu našich ruských a 
talianskych kamarátov), a od vtedy nebolo nič čudné, že sa  v autobuse počas jazdy tancovala napr. 
makarena, čo vôbec neprekážalo nášmu skvelému šoférovi Kosťovi. Posledný deň nás čakal veľmi 
náročný deň. Ráno sme navštívili športovú halu, kde sa síce  tancovala zumba, ale skončila opäť  
gréckymi tancami, ktoré už ovládame takmer dokonale. Potom sa presúvame na olympijský štadión – 
opäť známe pocity ako v Olympii – zaujímavosťou je múzeum, kde sú umiestnené logá všetkých 
novovekých OH a originály fakiel, s ktorými boli zapaľované olympijské ohne na jednotlivých OH. 
Paráda. Za tým sa presúvame na Acropolis. Zaskočila nás informácia, nezastavovať sa pri výstupe 
hore..... Veľmi rýchlo sme pochopili prečo... Jjednoducho by sa nám mohlo stať, že sa v tej mase 
návštevníkov stratíme. Po výstupe nahor sa nám naskytol úžasný pohľad nielen na chrámy, ale aj na 
Atény - nádherné historické mesto a opäť počúvame výklad  sprievodkyne, ktorá nám približuje históriu 
Acropolisu. Stihli sme aj digitálne múzeum, kde vidíme  akési zhrnutie všetkého, čo sme videli, spojené 
s prednáškou histórie Atén. Po tomto sa premiestňujeme do haly, kde prebieha záverečný ceremoniál, 
ktorého súčasťou bola aj ďalšia prezentácia – tentoraz vlastnej krajiny. Najviac sme sa tešili na chvíľu, 
kedy sme si medzi sebou vymieňali darčekové prezentačné predmety...... Z našich išli  ,,na dračku“ 
rapkáče, ale až potom, keď prví zistili ako sa používajú. Ich zvuk znel z hľadiska až do konca . V závere 
nechýbali grécke tance a samozrejme tentoraz tancovali všetci, .aj hľadisko so zástupcami  mesta a 
ISF. Nasledovala nočná cesta autobusom, z ktorého znela ako vždy makarena, späť na hotel.  
Záverom. Určite som tu nespomenula všetky zážitky, bolo ich nesmierne veľa a ešte stále v nás 
rezonujú emócie. No podľa vyjadrenia účastníkov, ktorí sa týchto hier zúčastnili, bol to pre nich náročný, 
no nezabudnuteľný zážitok . 
Ďakujeme SAŠŠ,  ktorá nám tento pobyt umožnila a mohli sme reprezentovať našu krajinu, na takomto 
významnom podujatí, akým  Svetové edukačné hry  bezpochyby sú. 
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Medzinárodné školské súťaže ........iné. 
                           

 
 
Slovenská   asociácia   športu   na   školách   v spolupráci s Ruskou federáciou vyslala na pozvanie 
ruskej strany do Leningradskej oblasti školských športovcov na podujatie „RUSKÁ ZIMA“.  
 
Ruský zimný festival  domáceho športu  "Ruská zima"  sa konal v Leningradskej oblasti v rámci 
spolupráce medzi vládou Leningradskej oblasti a Ruskej federácie "Detské športové" školského športu 
pre realizáciu federálneho projekt. 
Účelom festivalu je zachovať národné športové, kultúrne hodnoty, ktoré majú pre občanov Ruskej 
federácie vysokú prioritu. 
Ciele festivalu sú: 
 - zjednotiť úsilie športových, vzdelávacích a materských komunít na podporu športu ako základ pre 
zvyšovanie zdravej a spoločensky aktívnej mladej generácie; 
- propagácia zdravého životného štýlu, ako tvorba mládežníckych hodnôt v školskom veku, zameranie 
na športové potreby, občiansku a morálnu zodpovednosť; 
- propagácia oblasti "Yard Sports" ako najdostupnejšej formy športu pre deti v školskom veku; 
- formovanie úcty k národným kultúrnym tradíciám, vzdelávanie vlastenectva a občianskej dohody; 
- posilňovanie a rozširovanie športových, kultúrnych väzieb medzi subjektmi Ruskej federácie. 
 
 
Podujatia sa zúčastnili chlapci a dievčatá ZŠ Fándlyho Sereď. Vedúcou výpravy bola Miriam 
Takácsová (OK SAŠŠ Galanta).  
 
Slovenské tímy sa zúčastnili športových disciplín:  
• Hokej v plstených kapciach 
• Futbal v snehu 
 
Dievčatá skončili na peknom 2. mieste. 
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Záverečné hodnotenie: 
 
 
V školskom roku 2017/2018 vyslala Slovenská asociácia športu na školách ako člen Medzinárodnej 
organizácie školského športu (ISF) s podporou MŠVVaŠ SR na MŠM ISF športovcov  v športoch –  
Zimná Gymnaziáda (bežecké a zjazdové  lyžovanie, snowboard, biatlon), volejbal, futsal, stolný tenis, 
cezpoľný beh, basketbal 3x3 a Edukačné hry mládeže.  
Z programu ISF sme neobsadili bedminton (India), hádzanú (Qatar) a Gymnaziádu (Maroco). 
Samozrejme hlavnú úlohu zohráva balík peňazí, ktorý bol nesmierne malý a aj tie športy, ktoré boli na 
MŠ M ISF vyslané museli byť dofinancované z viacerých iných zdrojov. V neposlednom rade je to 
bezpečnosť príslušnej krajiny, ale aj výsledky, či reprezentácia ako celok v predchádzajúcom období 
a s tým spojené aj postihy. 
 
Účasť na týchto šampionátoch si vybojovali prihlásené školy v kvalifikačných turnajoch a pretekoch. 
Tákáto forma výberu našich najlepších družstie,v či jednotlivcov sa osvedčila rokmi ako najlepšia a to 
nielen z pohľadu finančného, ale aj technického a organizačného zabezpečenia.  
Výsledky v tomto roku boli približne také aké sme očakávali a s ktorými sme v celkovom hodnotení 
spokojní. Úroveň školských reprezentácií odzrkadľuje mnohé faktory, ktoré v krajine rezonujú. 
Teší nás, že i napriek problémom v slovenskom športe si ten školský drží priečky vo svete nad 
priemerom a slovenskí školskí športovci sa v ňom nestratia.  
 
Krásny výsledok v podobe 4. miesta dosiahli stolné tenistky  slovenského národného výberu, kedy 
len krôčik chýbal a stáli by na stupni víťazov s takými veľmocami ako sú Čína,  Čínsky Tchaj-pej, India. 
Veľmi výrazným výsledkom je v tomto športe aj 5.miesto školského tímu dievčat Gym. J.Hollého Trnava. 
Trošku sme mali smolu, keď stolný tenisti národného výberu prišli o svojho spoluhráča deň pred 
odletom, z dôvodu vysokých teplôt, čo sme operatívne museli riešiť presunom jedného chlapca zo 
školského tímu do národného. Aj takéto veci sa pri organizácii stávajú a je veľmi ťažké ich urýchlene 
a dobre riešiť v prospech kvality celej výpravy.  
Veľmi vysokú úroveň už tradične máva aj šampionát vo volejbale. V tomto roku sme necestovali 
ďaleko, keďže organizátorom boli naši „bratia“ česi. Krásny volejbal hrali obe naše školské tímy.  Viac 
sa možno šťastena prikláňala k dievčatám zo ŠG Nitra, ktoré nakoniec skončili na 8. mieste 
a chlapci na 15. 
Z boja o prvú štvorku dievčatá  vyradilo družstvo Srbska, ktoré sa napokon stalo víťazom šampionátu. 
Ak teda porovnáme umiestnenie z posledného šampionátu 19.miesto (ŠG Nitra) je výrazný skok.  
Oproti poslednému šampionátu si mierne štatisticky pohoršili futsalisti. Zo 6.miesta (r.2016) obsadili 
chlapci Súkromného gymnázia Podbrezová konečné 8.miesto. Možno hra, ktorá bola viac futbalová 
ako futsalová a vysoké ambície chlapcov im nepomohli k lepšiemu výsledku, hoci ani zďaleka nemožno 
povedať, že dosiahnutý výsledok je zlý, skôr naopak.  
V roku 2016 sme v účinkovaní dosiahli krásny výsledok v podobe 1.miesta našich basketbalistiek 
v súťaži 3x3. V tomto roku to nebo víťazstvo, ale umiestnenie slovenských reprezentácií bolo výborné. 
Chlapci Gymnázia A.Vrábla Levice skončili na 4.mieste a dievčatá ŠG Košice na 5. V srbskom 
Belehrade bola však konkurencia ešte vyššia a o dva roky tomu určite nebude inak.  
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Novinkou v programe ISF bola Zimná Gymnaziáda. Centrom hier sa stal Francúzsky Grenoble, pri 
príležitosti 50. výročia Zimných olympijských hier v roku 1968. Slovensko sa zapojilo v športoch – 
zjazdové a bežecké lyžovanie, biatlon a snowboad. Pódiové umiestnenie dosiahli snowbordisti, keď 
Samuel Šagát získal striebro v disciplíne cross. Štvrté miesto obsadili v snowborde aj Gerat 
a Karolčíková. Najlepšou biatlonistkou bola Mária Remeňová (4.miesto). Veľmi slabú úroveň 
zaznamenali naši zjazdoví lyžiari, ktorí neboli v súťaži ani hodnotení.  
Najviac v roku 2018 sme boli zvedaví na MŠM ISF v cezpoľnom behu, hlavne na organizačné 
zabezpečenie, keďže Slovensko bolo jedným zo žiadateľov o toto podujatie a čakali sme, čo preskočilo 
výborný návrh na slovenskú kandidatúru v Šamoríne. Nič výrazné po organizačnej stránke neprišlo 
a ani vo výsledkoch slovenskej reprezentácie. Na podujatie sme necestovali s ambíciou obsadiť 
popredné miesta, ale chceli sme, aby čo najviac pretekárov skončilo v prvej polovici štartového poľa, čo 
sa nám aj z výraznej časti podarilo. Cezpoľný beh je už tradične výborná konfrontácia našich pretekárov 
s medzinárodnou konkurenciou a zároveň príležitosť veľkej motivácie do budúcna. Pre našich bežcov je 
to hlavne aj to, že o 2 roky sa tento šampionát bude konať na Slovensku. Výkonnosť celkových výkonov 
oproti Budapešti sa opäť výrazne zdvihla a je to niekedy až ohurujúce. V absolútnom poradí si zo  
slovenských reprezentantov najlepšie umiestnenie vybojovali medzi  dievčatami reprezentantky 
Športového gymnázia Trenčín Lucia Šišoláková 43.m. a  Anita Stachová 45.m. Medzi chlapcami 
najlepšie umiestnenie dosiahli Ján Marko 50.m (Športové gymnázium Banská Bystrica)  a Medard 
Féder 57.m v národnom tíme. Z pohľadu športového výkonu najlepšie časy z našich dievčat na rovnakej 
pretekovej vzdialenosti dosiahli sestry Mária 57.m (15:34)  a Zuzana Remeňové 62.m (15:42). MŠM ISF 
v cezpoľnom behu boli pre Slovensko dôležité ešte jednou udalosťou. Počas záverečného ceremoniálu 
prebrala pomyselnú štafetu do rúk A. Ristová (generálny sekretár SAŠŠ) ako zástupca usporiadateľa  
budúcich MS (Slovensko/Šamorín 2020). 
 
V Paríži malo Slovensko zastúpenie aj v radách Technickej Komisie ISF, kde pôsobí Roman Králik. Je 
to veľmi dôležité nielen pre krajinu, ale aj pre pomoc slovenskej výpravy keď má delegáta v radách ISF.  
Prvýkrát sa vo funkcii technického delegáta predstavil aj Rastislav Behančin vo futsale.  
 
Zo správ z podujatí od vedúcich jednotlivých výprav sme nezaznamenali problémy, naopak veľmi 
pozitívne hodnotili  pripravenosť podujatí a celkovú organizáciu. Ako TOP podujatie možno označiť 
MŠM vo futsale v Izraeli. Jedinečným podujatím, ktoré je trošku iného zamerania ako len športového sa 
v tomto roku zúčastnila 10členná výprava najlepších školských športovcov, ocenených v súťaži ŠKOLA 
ROKA. Do popredia sa tu dostáva olympizmus, vzdelávanie, priateľstvo a zmysel športu a ľudskosti 
Európske hry mládeže v Grécku.  
 
SAŠŠ ako člen Medzinárodnej federácie školského športu sa zúčastňuje aj zasadnutí orgánov ISF. 
V roku 2018 sa v Riu de Janeiro uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu GENERAL ASSEMBLY, 
ktorý bol zároveň volebným. SAŠŠ reprezentoval jej predseda Marian Majzlík.  
 
Už dlhodobo v medzinárodnej činnosti nás trápi nedostatočné finančné zabezpečenie vysielania 
všetkých výprav na jednotlivé podujatia, ktoré vyhlásila ISF. V roku 2018 sa nám však podarilo vyslať 
podľa pôvodného plánu viac výprav a hlavne súčasťou všetkých školských tímov boli aj národné výbery, 
čo je pomerne veľmi dôležité.   
Samozrejme aj naďalej sa dodržiava ustanovenie Predsedníctva SAŠŠ o nevysielaní výprav mimo EÚ 
aj v budúcnosti. Výpravy, ktoré sa  na súťaží ISF zúčastňujú sa museli podľa schváleného 
Organizačného poriadku podieľať – spoluúčasťou (forma poplatkov), aby sa všetky náklady podarilo 
pokryť a pokryť tak aj spoluúčasť, ktorú nám predpisuje štát.  
Zvýšené náklady vznikajú každoročne (a tento rok nebol opäť výnimkou) tým, že nie je možné 
rezervovať (a zaplatiť) letenky ešte v roku predchádzajúcom (v tomto prípade v roku 2017).  A to je 
veľká škoda, nakoľko by bolo možné ušetriť ( nie malé ) finančné prostriedky. Nové pravidlá ISF nám 
však ukladajú zaslať do konca novembra záväznú prihlášku, ale podľa nového uhradiť aj zálohové 
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poplatky, inak krajinu vôbec nezaregistrujú do súťaže. V roku 2017 sa nám túto čiastku podarilo uhradiť, 
nakoľko nám MŠVVaŠSR schválilo žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov.  
V novom školskom roku budeme stáť pre veľkou výzvou, nakoľko slovenské reprezentácie budú 
potrebovať nové oblečenie (teplákové súpravy).  Oblečenie sa zapožičiava spolu s dresmi, ktoré má 
SAŠŠ k dispozícii. Všetci účastníci obdržia pri odchode aj reprezentačné tričká, ktoré im ponechávame. 
Bolo by však potrebné, aby dostávali aspoň 2 kusy, nakoľko na celý pobyt je jedno tričko SLOVAKIA 
málo. 
Na podujatiach mali veľký úspech nové odznaky SAŠŠ, ktoré bude v nadchádzajúcom roku potrebné 
doplniť.  
 
Naďalej spolupracujeme aj  s príslušnými národnými športovými zväzmi pri zapožičaní reprezentačných 
dresov (napr. SAZ, SF, SVF). Veľkou pomocou bola aj dotácia zo SZST, pre vycestovanie 
reprezentačných výberov (úhrada poplatkov ubytovanie, strava).  
Naopak stretávame sa aj s veľkou neochotou (SBA), ale našťastie je viac toho pozitívneho 
a pozitívnych ľudí v oblasti športu ako tých, ktorí nie sú ochotní podporiť školy ani jednou loptou. 
 
Aj napriek problémom, s ktorými každoročne zápasíme a ktoré aj každoročne riešime  - patrí naše veľké 
poďakovanie všetkým účastníkom, ktorí reprezentovali MŠVVaŠ SR, SAŠŠ, ale hlavne Slovensko 
a slovenský školský šport na medzinárodnom poli veľmi dôstojne a v rámci dodržiavania pravidiel fair 
play. Snažíme sa v maximálnej možnej miere zabezpečiť slovenskú reprezentáciu na požadovanej 
úrovni, komunikujeme s postupujúcimi školami, prechádzame zložitým výberom najvhodnejších 
kandidátov na vedúcich výprav pre komunikáciu s ISF, aby účasť slovenských reprezentácií bola čo 
najlepšia a bezproblémová. Aj v tomto roku sa nám potvrdilo, že ak je vedúci výpravy vybraný 
správne, tvorí súčasť tímu, vie organizačne zvládnuť predložené úlohy, pobyt v zahraničí je bez 
problémov. V roku 2018 si vedúci jednotlivých výprav plnili svoje povinnosti naozaj veľmi 
svedomito a odzrkadli sa to aj na fungovaní celej výpravy. S účinkovaním slovenských 
školských športovcov sme veľmi spokojní. 
 
Všetci účastníci obdržali ďakovné certifikáty za úspešné a vzorné reprezentovanie Slovenska na 
medzinárodnom poli.  
 
 
 
Príloha: Kompletné výsledky MŠM ISF v roku 2018. 
 
 
  
 
 
Spracovala:  Mgr. Andrea Ristová 

generálny sekretár SAŠŠ 


