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VYHODNOTENIE 

medzinárodných školských súťaží 

v roku 2021 
 
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 dievča, 

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 

c) pracovať v štruktúrach ISF a prezentovať Slovensko aj na diplomatickej pôde 

 

 

 

Medzinárodné školské majstrovstvá ISF 

 
 

 

 

 

 
                           

Medzinárodné školské majstrovstvá (ďalej MŠM) ISF zabezpečuje Slovenská asociácia 

športu na školách (ďalej len SAŠŠ) ako člen ISF. Pre rok 2021 nebola na účasť na MŠM ISF 

schválená žiadna dotácia z MŠVVaŠ SR. Z roku 2020, kedy sa nemohli uskutočniť žiadne 

medzinárodné podujatia boli presunuté už uhradené položky na dopravu a na hádzanú časť 

prostriedkov na pobytové náklady. Finančné prostriedky, z ktorých boli uhradené niektoré 

náklady pre účasť slovenských reprezentácií museli byť vrátené MŠVVaŠ SR.  

 

SAŠŠ vyslala v roku 2021 slovenské školské reprezentácie na Svetové HRY U15 v Belehrade 

(Srbsko), Orientačný beh a Hádzanú, ktorá sa tiež uskutočnila v Belehrade (Srbsko). 

Obdobie, ktoré ovplyvnilo šport spôsobilo aj ´dalšie zvýšené náklady na testovanie, poistenie 

a ďalšie zabezpečenie povinné voči Covid 19. 

 

Tieto výpravy sa podario vyslať za veľkej pomoci národných športových zväzov – SAZ, 

SZBe, SPF, SZOŠ a SZH, ktorí výrazne prispeli k tomu, aby sme vzorne a úspešne mohli 

reprezentovať Slovenskú republiku. SPOLU sme to zvládli.  
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ISF WORLD SCHOOL SPORT GAMES U 15 

11.9.2021 – 19.9.2021, Belehrad, SRBSKO 

 

 

Medzinárodná federácia školského športu (ISF) usporiadala  v dňoch 11.9.2021 – 19.9.2021 

po prvýkrát svetové hry – ISF WORLD SCHOOL SPORT GAMES U 15 v srbskom 

Belehrade.   

Vedúca slovenskej výprava – za SAŠŠ – Mgr. Andrea Ristová. 

Zástupca vedúcej výpravy – nominovaný KK SAŠŠ v TT kraji - Branislav Masný. 

Technický delegát za SVK v ISF pre volejbal – PaedDr. Peter Toman 

Slovenská výprava cestovala v troch športoch – atletika, plávanie a bedminton -  v zložení  44 

členov.  Celé podujatie malo v programe 14 športov. 

Atletika (22 členov): nominovaní jednotlivci v spolupráci so SAZ 

 

športovci : 
Matej Uhľár   ZŠ J.A.Komenského Michalovce 

András Takács   Cirk.spojená škola Moldava n Bodvou 

Adam Lelkes   Gym.L.Sáru Bratislava 

Martin Jánošov   ZŠ Jelenec 

Michal Kopček   Gym. M.M.Hodžu Lip.Mikuláš   

Denis Procházka   Gym. Hubeného Bratislava 

Dávid Kucbel   ZŠ s MŠ Radvanská Ban.Bystrica 

Róbert Pecko   SŠ org.zl. SŠŠ J.Herdu Trnava 

František Vagaský  ZŠ Komenského Bardejov 

Juraj Jaroslav Lešňovský  ZŠ M.Kukučína Dol.Kubín 

Ema Bendová   Súkr.bilingválne gym. Česká 10, Bratislava 

Michaela Mišková   ZŠ Park Angelinum Košice 

Natália Bobaľová  ZŠ Šefčenkova Humenné 

Lenka Gymerská   Súkr. Bilin. Gym. Besst Trnava 

Michaela Ivančová  ZŠ Lúčna Vranov n. Topľou 

Paula Perončíková  ZŠ s MŠ Demenovská, Lip.Mikuláš 

Kamila Mlíchová   ZŠ s MŠ Šúrovce 

Diana Hlavatá   ZŠ Komenského Turany 

Ema Ijeoma Okoyeocha  Gym. M. Rúfusa Žiar n. Hronom 

Natália Bieliková   Gym. M. Rúfusa Žiar n. Hronom 

 

tréneri – Marcel Lopuchovský, Norbert Pecze 

 

Plávanie (12 členov): nominovaní jednotlivci v spolupráci so SPF 

 

športovci:     
Richard Puček  Gym.J.Lettricha 2,  Martin 

Daniel van Wyk  Gym.Párovská1, Nitra 

Lukáš Adámek  ZŠ Jelenia 16, Dr. Dérera Bratislava 

Hugo Čársky  Gym. Senec   

Miriama Szászová ZŠ J.A.Komenského Komárno 

Daniela Mišúthová Súkr. Biling.gymn. Česká 10, Bratislava 

Lea Chromiaková Gym.P.de Coubertina Piešťany 

Lea Grožajová  ZŠ Nevädzova Bratislava  

Alexandra Hrnčárová Súkr. Biling.gymn. Žilina, Oravská cesta 11 

Laura Gruchaľáková Gym.J.Lettricha 2,  Martin 

tréneri – Miloš Božík, Michal Knihár 
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Bedminton (8 členov): nominovaní jednotlivci v spolupráci so SZBe 

 

športovci:     

Erik Hajdu  Stredná športová škola, Košice 
Matúš Poláček  Stredná športová škola, Košice 

Andrej Suchý  ZŠ Andreja Sládkoviča Sliač       

Johanka Ivanovičová ZŠ s MŠ, Bottová 27, Trnava 

Lea Kyselicová  ZŠ s MŠ, Bottová 27, Trnava 

          

Tréneri: Júlia Poláčková, Ján Suchý 

 

Rozhodca: Richard Bálint   

 

Slovensko malo svoje zastúpenie i v štruktúrach ISF – prítomný bol delegát pre volejbal Peter 

Toman. 

 

 

Správa vedúcej výpravy: 

 

Odchod do Srbska na 1. ISF WORLD SCHOOL SPORT GAMES U 15 bol 

premiérový.  Prvýkrát ISF uskutočňovala takéto svetové hry 15-ročných. K spolupráci 

v rámci nominácie účasti vzhľadom k tomu, že sa nemohli uskutočniť kvalifikačné turnaje 

a preteky, SAŠŠ oslovila NŠZ.  

Po neodsúhlasení dotácie na tieto svetové hry z MŠVVŠ a SR, SAŠŠ rokovala o možnosti 

spolufinancovania so zväzmi. Pôvodný zámer bol zúčastniť sa tohto podujatia až v šiestych 

športoch, teda ešte futbal, stolný tenis a basketbal 3x3. Žiaľ nepodarilo sa  vyrokovať podporu 

s príslušnými zväzmi.  

SAZ, SPF a SZBe prispeli SAŠŠ na účastnícke poplatky, SAŠŠ zabezpečila a uhradila 

dopravu, poistenie i materiálové a organizačné zabezpečenie.  

SAŠŠ zabezpečila cez žiadosť na MŠVVaŠ SR výnimku z karantény pre účastníkov, ktorí 

neboli zaočkovaní. 

Doprava bola zabezpečené autobusovou dopravou z Bratislavy do Belehradu (cez 

Maďarsko).  

Akreditácia prebehla v mieste konania podujatia (hotel Crowe Place) ihneď po príchode. 

Výprava obdržala suveníry (tričká, prívesky) a všetky potrebné informácie. Vedúci výpravy 

vybavili všetky potrebné náležitosti bez akýchkoľvek problémov, nakoľko všetky podklady 

boli zaslané vopred. 

PORADY / TRÉNING – porady boli na plánované na druhý deň po príchode 

v dopoludňajších hodinách. Najskôr mali svoje stretnutie vedúci delegácií a potom tréneri aj 

jednotlivo po športoch. V popoludňajších hodinách boli naplánované jednotlivé tréningy.   

Ubytovanie, stravovanie (s plnou penziou) bolo zabezpečené v hoteli Crowe Place, kde bolo 

ubytovaní atléti a bedmintonisti, plavci boli ubytovaní na hoteli The Great Constantine, kde 

mali aj stravovanie.  
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Stravovanie – všetko stravovanie bolo zabezpečené formou švédskych stolov (samoobsluha). 

Zabezpečený bol aj pitný režim.  

Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo spoločne s Večerom národov v starobylom meste za 

hradbami v priestoroch, kde bola vytvorená FUN ZONE.  Scenár bol zjednodušený 

prispôsobený epidemiologickým podmienkam v krajine. 

GALA DINER – spoločné večera vedúcich výprav s vedením ISF a OV prebehla vo štvrtok, 

kde sme za slovenskú výpravu osobne poďakovali predstaviteľom ISF – prezident, generálny 

sekretár, športový riaditeľ ako aj lokálnych predstaviteľov. Odovzdali sme suveníry zo 

Slovenska a osobne niektorých vedúcich pozvali na Slovensko na MŠM ISF v cezpoľnom 

behu 2022.  

VEČER NÁRODOV –vo vonkajších priestoroch boli pripravené stoly k prezentácii, ten 

slovenský bol bohatý a prezentovalo sa nielen  Slovensko, ale aj školy a regióny. 

SÚŤAŽE – naplánované program bol upravený, nakoľko vzhľadom k situácii 

(epidemiologickej) sa niektoré krajiny podujatia nezúčastnili.  

ATLETIKA mala svoj program upravený zo 4 na 2 súťažné dni. 

Atletické súťaže prebehli počas dvoch dní na menšom atletickom štadióne vzdialenom hodinu 

cestu od hotela. Pre momentálnu pandemickú situáciu, veľa krajín odrieklo účasť a tak sa 

z pôvodných 4 dní zúžila súťažná časť v atletike na 2 dni. 

Celkovo sa v atletike zúčastnilo 17 štátov sveta. Slovensko sa umiestnilo na šiestom mieste 

s dvoma zlatými medailami, troma striebornými a šestnástymi bronzovými. 

 

Chlapci: 

100 m: 3. Róbert Pecko ( AK AŠK Slavia Trnava ) 11,95s 

400 m: 1. András Takács ( Atletický legionársky klub Moldava n/Bodvou )  53,33s 

1500 m: 3. Martin Jánošov ( AC Stavbár Nitra ) 4:48,77s 

100 m prek.: 3. Michal Kopček ( CVČ Liptovský Mikuláš ) 15,54s 

výška: 2. Matej Uhľár (  ŠK Comeni. pri IV. ZŠ Michalovce ) 177 cm, 3. Dávid Kucbel ( AK 

ŠK UMB Banská Bystrica ) 165 cm 

guľa: 3. František Vagaský  ( ŠŠK J A Komenského Bardejov 1 ) 12,07 cm 

4 x 100 m: 3. Slovensko (Michal Kopček, Adam Lelkes, Róbert Pecko, András Takács) 52,08 

800 m: 3. Adam Lelkes (  Atletika Šport Hrou Bratislava ) 2:08,17s 

Oštep: 4, Rober Pecko ( AK AŠK Slavia Trnava )  43,08cm  5,  Juraj Jaroslav Lešňovský  ( TJ 

Orava Dolný Kubín ) 40,55cm  

100-200-300-400 m: 2. Slovensko (Róbert Pecko, Denis Procházka, Adam Lelkes, András 

Takács) 2:11,90 

 

Dievčatá: 

100m: 6. Diana Hlavatá ( AC VICTORIA Turany ) 14,22s R 6. 14,30s 

400 m: 3. Natália Bobaľová ( 1. Atletický klub Humenné ) 1:00,92s 

1500 m: 3. Lenka Gymerská ( AK AŠK Slavia Trnava  ) 5:14,07s 

100 m prek. 3. Paula Perončíková ( CVČ Liptovský Mikuláš ) 15,28s 

diaľka: 3. Paula Perončíková ( CVČ Liptovský Mikuláš ) 529 cm, 6. Ema Bendová ( NAŠA 

Atletika Bratislava ) 5,18cm  
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oštep: 3. Natália Bieliková  ( MŠk Žiar nad Hronom ) 36,12 cm 

4 x 100 m: 1. Slovensko (Michaela Mišková, Paula Perončíková, Kamila Mlichová, Ema 

Bendová) 51,06 

200 m: 3. Michaela Mišková ( AK Slávia TU Košice )  26,67s 

800 m: 2. Michaela Ivančová ( 1. Atletický klub Humenné  ) 2:21,16s 

300 m prek.: 3. Kamila Mlichová ( AK AŠK Slavia Trnava ) 47,95s 

guľa: 3. Ema Ijeoma Okoyeochová ( MŠk Žiar nad Hronom ) 10,68 cm 

výška: 5, Diana Hlavatá ( AC VICTORIA Turany ) 150 cm  

100-200-300-400 m: 3. Slovensko (Ema Bendová, Michaela Mišková, Natália Bobaľová, 

Michaela Ivančová) 2:23,99 

 

 

 

PLÁVANIE  

Plavecká časť podujatia sa konala v športovom plaveckom areáli 25. máj Milan Gale 

Muškatirovič, v krytom 50 m bazéne priamo v Belehrade.  Bazén spĺňal všetky kritéria na 

takýto druh pretekov. Vyplavovací bazén bol najskôr určený vonku, ale pre studenú vodu 

vyplavovanie prebiehalo v maličkom krytom bazéne. Po organizačnej stránke plaveckej 

súťaže bolo všetko v poriadku. Problém bol, že sme vopred nedostali propozície a na 

poslednú chvíľu sme museli robiť korekcie v prihlásených disciplínach ( max. počet plavcov 

v disciplíne bol stanovený na dvoch ). Plávalo sa na rozplavby doobeda a finálové boje 

poobede, čo považujem za výbornú previerku a novú skúsenosť pre mladých reprezentantov. 

Odchody a príchody na bazén boli zorganizované spoločnou dopravou z miesta ubytovania 

bez problémov. Finálové rozplavby štartovali s dostatočným odstupom medzi disciplínami a 

prestávky organizátor vyplňoval vyhlasovaním víťazov. 

Samotné plavecké preteky boli organizované na vysokej úrovni. Plávalo sa na doobedňajšie 

rozplavby a poobedňajšie finále, dokonca aj štafetové súťaže. Takže naši plavci si vyskúšali 

náročný trojdňový program, čo je určite veľmi dobrá skúsenosť do budúcna. Celkovo naši 

juniori štartovali v 86 individuálnych štartoch a z toho vyplávali 38 finálových štartov. 

Zaznamenali 23 osobných rekordov, čo je výborná správa v tejto časti sezóny a znamená 

výkonnostný nárast pre väčšinu plavcov. Z medailového hľadiska sme obstali veľmi dobre o 

čom svedčí štatistika 6 – 4 – 4. V konkurencii 10 štátov z celého sveta sme sa nestratili. 

Špička medailistov bola z UKR, IND, SRB a SVK. Medzi 20 naj bodových výkonov z celého 

podujatia sa zaradili medzi chlapcami a dievčatami: 

15. miesto – Richard Puček 

18. miesto – Daniel Van Wyk 

20. miesto – Hugo Čársky 

 

5. miesto – Daniela Mišúthová 

7. miesto – Alexandra Hrnčárová 

17. miesto - Miriam Szászová 

Zlato, striebro a bronz sa podaril zaplávať aj v štafetových súťažiach. 

Celkovo hodnotím naše vystúpenie ako veľmi pozitívne a pre mladých plavcov aj z hľadiska 

motivácie aj z hľadiska preverenie svojej výkonnosti medzi medzinárodnou konkurenciou za 

veľmi prospešné. 
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Z dievčat jednoznačne kraľovala Daniela Mišúthová, ktorá nenašla premožiteľku ani v jednej 

zo znakových disciplín. V chlapčenskej kategórii musím pochváliť všetkých, pretože tým, že 

boli iba štyria absolvovali kvôli štafetám veľmi náročný program. 

 

Bedminton  

Súťaž v bedmintone sa odohrávala v neďalekej bedmintonovej hale na dobre úrovni.  

Dvojhra dievčat: 

- striebro Johanka Ivanovičová 

- šieste miesto Lea Kyselicová 

Štvorhra dievčat: 

- bronz Johanka Ivanovičová a Lea Kyselicová 

 

Dvojhra chlapcov: 

- piate miesto  Matúš Poláček 

- siedme miesto Andrej Suchý 

Štvorhra chlapcov: 

- šieste miesto Erik Hajdu a Matúš Poláček 
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ISF WORLD SCHOOL SPORT ORIENTEERING 

11.9.2021 – 17.9.2021, Belehrad, SRBSKO 

 

 

       Medzinárodná federácia školského športu – ISF usporiadala v dňoch  11. 09. -17. 09. 

2021  MŠM ISF v orientačnom behu, ktoré boli súčasťou Svetových Hier U 15 - World 

School Games. 

  

Zloženie výpravy:   ŠKOLSKÉ družstvá 

 

CHLAPCI 

Gymnázium Grösslingová 18,Bratislava        

ved. Maroš Bukovác 

Gymnázium Grösslingová 18,Bratislava       

ved. Michal Eliáš     

 

DIEVČATÁ 

Gymnázium Poštová, Košice          

ved. Dušan Sláma 

   

NÁRODNÉ družstvá 

CHLAPCI          

Martin Roháč (2003)         

Tomáš Šipoš (2003) 

Andrej Mikloš (2004) 

Marek Dolný (2004) 

ved. Marek Koman 

 

DIEVČATÁ          

Ema Michačová  (2005)         

Kamila Pompurová (2005) 

Natália Ježíková (2004) 

Rebecca Herna (2005) 

ved. Alena Bukovácová 

 

Vedúca delegácie  -   Božena Baliová, predseda OK SAŠŠ Košice I. 

Zástupca delegácie -   Eva Pavlíková - predseda OK SAŠŠ Košice III., kontrolór SAŠŠ 

 

 

Správa vedúcej výpravy: 

 

Doprava na toto medzinárodne podujatie bola zabezpečená autobusom. Cesta trvala približne 

8 hodín, prechod cez štátne hranice  bol celkom plynulý, bez zdržaní. Vybraní dopravca bol 

na vysokej úrovni.  

Po akreditácii, po odovzdaní všetkých potrebných potvrdení všetkých športovcov aj 

dospelých sme sa ubytovali v hoteli Crowne Plaza, ktorý sa nachádza v centre Belehradu. Je 

to luxusný hotel, v ktorom prebiehali všetky stretnutia delegátov, trénerov a športovcov. Na 

nástenkách sme mali všetky potrebné informácie o priebehu pretekov. Bývali sme v 

luxusných,  dvojposteľových izbách s moderným zariadením. K dispozícií bol aj internet. Na 

prízemí hotela sa nachádzala veľká jedáleň s bohatým výberom stravy, tak na raňajky, obed, 
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aj na večeru, čo bolo dostačujúce pre športovcov aj dospelých. Každý deň sme mali k 

dispozícií aj pitný režim. 

        Športovisko orientačného behu sa konalo v Kosmaji. Je to hora na juh od Belehradu 

vzdialená tak 80 km. Autobusom nás privážali na miesto, kde prebiehali  tréningy aj samotné 

preteky. 

       Predpoveď teplého až horúceho počasia (30-35°C) bola naplnená. Pretekári dodržiavali 

pitný režim a vďaka prísunu tekutín nebol nik zo slovenských  pretekárov  dehydrovaný.     

       Za pomoci svojich veľmi zodpovedných trénerov, pretekári absolvovali viacero 

neoficiálnych tréningov v okolí hotela a jeden oficiálny tréning v priestore mapy na middle 

(mimo pripravených súťažných tratí). Z poskytnutého priestoru získali množstvo informácií 

formou 4 tréningových okruhov, kde sa pretekári mohli veľmi dôsledne oboznámiť s kresbou 

mapy, poňatím terénnych tvarov aj predpokladaných rôznych stupňov zelenej farby. Počas 

oficiálneho prvého tréningu sa zranil Marek Dolný, ktorému sme pomocou organizátorov 

zabezpečili rýchlu lekársku pomoc a následný prevoz do nemocnice. Štyri stehy na dolnom 

očnom viečku sa bez problémov hojili a Marek nakoniec absolvoval všetky tri preteky. Počas 

celého pobytu sa nikto iný nezranil, ani neochorel. 

       Pred každým tréningom a pretekom sa konali technické informácie pre trénerov. 

Informácia o odvolaní 11 krajín z pretekov v poslednom týždni našich trénerov nepotešila. 

Orientačného behu sa teda zúčastnilo 9 krajín: Belgicko, Estónsko, Litva, Poľsko, Rusko, 

Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina. Snahu našich trénerov z „ľahšieho“ boja vyťažiť čo 

najviac sa aj podarilo naplniť.  

       Slovenská reprezentácia na Medzinárodných školských majstrovstvách v 

orientačnom behu dosiahla výborné výsledky. Celkovo v počte získaných medailí,  6 

zlatých, 3 strieborné a 5  bronzové sa zaradili naši slovenskí športovci v orientačnom 

behu na 1. miesto. Dosiahli vynikajúci úspech, za čo patrí aj veľká vďaka ich trénerom, 

vedúcim tímov,  hlavne Alene a Marošovi Bukovácovým, ktorí veľmi zodpovedne 

pristupovali ku všetkým pretekom, vzorne pripravili svojich zverencov s vysokou 

profesionalitou, o čom svedčia aj dosiahnuté výsledky ich zverencov.  Tak isto pracovali aj 

vedúci tímov Michal Eliáš a Marek Koman. Obaja, okrem profesionálnej prípravy svojich 

zverencov  počas celého pobytu  neustále fotografovali a vďaka nim máme obrovské 

množstvo kvalitných fotografií, ktoré nám dlho budú pripomínať túto skvelú športovú 

udalosť.   

       Najúspešnejším pretekárom v hodnotení slovenských športovcov bol Filip Bukovác, 

najmladší v 3-ročnej kategórii so ziskom 2 zlatých individuálnych medailí. Je to syn oboch 

trénerov Bukovácových. Pochvala a veľké poďakovanie tejto rodine za dosiahnutie takých 

výborných výsledkov je úplne na mieste. Druhým najlepším pretekárom bol Tomáš Kasza so 

ziskom 1 striebra 1 bronz tiež podal veľmi hodnotné výkony.  

Po jednej medaile si domov odnášajú aj Petronela Filipová: zlato z long, Max Kubík striebro, 

Martin Roháč a Ema Michačová bronz z middle a Tomáš Šípoš a Šimon Kukurugya bronz z 

long. 

Okrem dievčenského školského družstva z Košíc si všetky ostatné družstvá vybojovali 

medaile aj v tímovej súťaží, kde sa spočítavali individuálne výsledky z long a middle.  

Bolo veľmi potešujúce vidieť na stupňoch víťazov troch slovenských pretekárov. 

Samozrejme, že pri účasti viacerých krajín by sme zrejme priniesli menej medailí, ale 

rozhodne treba povedať, že výsledky v individuálnych disciplínach boli zrkadlom kvalitných 

výkonov našich pretekárov. 

Súťaž štafiet priateľstva absolvovali všetci naši pretekári, Tomáš Šípoš a Martin Roháč boli 

dokonca so svojimi tímami na stupňoch víťazov. 

Uskutočnili sa aj preteky trénerov a medzi trénermi Slovensko vzorne reprezentovali Maroš 

Bukovác a Marek Koman.  
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Nezvyčajný terén na middle a veľká kondičná náročnosť  longu  spojená s poveternostnými 

podmienkami netypickými pre Slovensko (32-35°C a vysoká vlhkosť vzduchu) pomohla 

pretekárom dotvárať si obraz o nekonečne rôznych podmienkach tohto športu a pripraviť ich 

na ďalšie pokračovanie ich pretekárskej kariéry. 

Udelená bola aj CENA FAIR PLAY, ktorú z orientačných bežcov získala naša Kamila 

Pompurová. 

  

       Samozrejme túto skúsenosť získali všetci pretekári vďaka SAŠŠ, ktorá to všetko 

pripravila, zorganizovala aj financovala v spolupráci ISF a samozrejme v neposlednom rade aj 

SZOŠ. 

       Povinnosťou každého bolo zúčastniť sa všetkých športových aktivít podľa programu ISF. 

Takým bol aj Večer národov. Počas  Večera národov slovenskí pretekári orientačného behu 

vystúpili s dobre pripraveným programom o Slovensku v anglickom jazyku.  

Alena Bukovácová zabezpečila bezodplatný dar vyše 200 litrov nápoja Vinea pre našich 

pretekárov počas pobytu, aj ako občerstvenie počas Večera národov.   

Náš reprezentačný stôl bol bohatý, plný suvenírov, drobných darčekov, kníh a máp, sladkostí. 

Vďaka prezentom od SAŠŠ, osobnými iniciatívami pri zabezpečení upomienkových 

predmetov so slovenskou tematikou B. Baliovej z Magistrátu mesta Košice a M. Eliáša a aj 

pretekárov, ktorí doniesli sladkosti a malé darčeky pre bežcov z iných krajín sme boli veľmi 

dobre pripravení na toto podujatie. 

       Na záver konštatujem, že za dosiahnutými výbornými výsledkami v orientačnom behu je 

dlhodobá práca výborných trénerov, chuť pretekárov sa stále zlepšovať a dosahovať lepšie 

výsledky. 

S trénermi bola výborná spolupráca, všetci pretekári sa správali vzorne a teda výborne 

reprezentovali Slovensko. Na oficiálnej spoločnej večeri ISF sa odovzdali upomienkové 

darčeky prezidentovi ISF, Laurentovi Petrynkovi, hlavnému organizátorovi  a poďakovali za 

prejavenú dôveru SAŠŠ. 
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ISF WORLD SCHOOL SPORT HANDBALL 

27.11.-5.12.2021, Belehrad, SRBSKO 

 

 

 

Medzinárodná federácia školského športu (ISF) usporiadala v dňoch 27.11.-5.12.2021 

Medzinárodné školské majstrovstvá v hádzanej (MŠM ISF H) v SRBSKOM Belehrade. 

 

Vedúci slovenskej výpravy – za SAŠŠ – PaedDr. Ján Kubiš, PhD. 

Slovenskú školskú výpravu tvorili dve družstvá ktoré si vybojovali svoju účasť v kvalifikácii 

a následne boli nominované ISF a Národnou športovou organizáciou – Slovenskou 

asociáciou športu na školách (SAŠŠ) v spolupráci so Slovenským zväzom hádzanej. 

Celkový počet členov slovenskej výpravy bolo 31.  

Chlapci: Spojená škola Kollárova 17, Sečovce,  športovci 12 + 2 tréneri  

Dievčatá: Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa, športovci 12 + 2 tréneri 

Nominovaní rozhodcovia: Patrik Pápay, Maroš Nagy 

 

  

Správa vedúcej výpravy: 

 

Odchod do Srbska na ISF WORLD SCHOOLS HANDBALL CHAMPIONSHIP 2021 

BELGRADE SERBIA bol aj napriek pandemickej situácii podmienený domácou 

kvalifikáciou, na ktorej sa mohli zúčastniť žiaci narodení v rokoch  2003,2004 a 2005.  

Doprava bola zabezpečená autobusovou dopravou z Trnavy do Belehradu (cez Maďarsko). 

Dopravu v mieste podujatia zabezpečoval organizátor do 3 športových hál ako aj na otvárací 

ceremoniál.  

Akreditácia prebehla v mieste konania podujatia (hotel Serbia) ihneď po príchode. Výprava 

obdržala suveníry (tričká, prívesky) a všetky potrebné informácie. Všetky potrebné náležitosti 

boli bez akýchkoľvek problémov vedúcim výpravy, nakoľko všetky podklady boli zaslané 

vopred. 

Porady/tréning – hlavná porada bola naplánovaná hneď po príchode na 20:00 hod. a prvý 

meeting pre rozhodcov taktiež v deň príchodu o 19:00. Tréningy z dôvodu pandemických 

opatrení a komplikácie pri doprave neboli možné.  

Ubytovanie, stravovanie (s plnou penziou) bolo zabezpečené v hoteli Serbia, kde boli 

ubytovaní športovci všetkých výprav.  

Stravovanie – všetko stravovanie bolo zabezpečené formou švédskych stolov (samoobsluha). 

Zabezpečený bol aj pitný režim.  

Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo spoločne s Večerom národov v hádzanárskej hale 

Ranko Žeravica. Po príchode mala každá výprava pripravené svoje miesto a celý program 

bol prispôsobený epidemiologickým podmienkam v krajine.  

Gala Diner – spoločná večera vedúcich výprav s vedením ISF a organizačným výborom 

prebehla vo štvrtok večer. Za slovenskú výpravu sme osobne poďakovali predstaviteľom ISF 

– športový riaditeľ, predseda hodnotiacej komisie, predseda komisie rozhodcov ako aj 

miestnym predstaviteľom.  
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Večer národov – v najväčšej zo športových hál počas podujatia boli pripravené stoly 

k prezentácii, ten slovenský bol bohatý a prezentovalo sa nielen Slovensko ale aj školy 

a regióny. Obidve stredné školy si pripravili taktiež aj prezentácie o krajine a miestnom 

regióne.  

Teambuilding – počas každého dňa v popoludňajších hodinách od 17:00-19:00 hod. boli 

naplánované rôzne aktivity zamerané na oblasť výchovy a vzdelávania, spoznávania iných 

kultúr a vytváranie priateľstiev. Naša výprava sa taktiež zúčastnila tejto aktivity spoločne 

s výpravou Poľska, ktoré si na konci šampionátu prebralo aj cenu Fair Play.  

Workshopy – okrem športovcov, trénerov a vedúceho výpravy boli jej súčasťou aj 

rozhodcovia, ktorí absolvovali niekoľko školení s významnými osobnosťami 

z rozhodcovského prostredia.  

Súťaže – program bol dopredu naplánovaný ale počas šampionátu sa menil z dôvodu 

plánovaných protestov v meste.  

Formát súťaže bol u chlapcov aj dievčat rovnaký. Účastníci turnaja boli rozdelení do 4 skupín 

po 3 súťažné družstva. Najskôr prebiehali súboje v skupine, z ktorých postúpili prvý dvaja na 

základe bodov do bojov o 1. až 8. miesto a nepostupujúci o 9. až 12. miesto.  

Skupinová fáza:  

Chlapci 

Slovensko - Čierna Hora 29:24 

Slovensko – Francúzsko 16:33 

Dievčatá 

Srbsko – Slovensko 17:28 

Slovensko – Čierna Hora 27:21 

Štvrťfinále  

Chlapci 

Slovensko – Dánsko 21:31 

Dievčatá 

Slovensko – Egypt 24:38 

Súboje o umiestnenie 

Chlapci:  

Slovensko – Luxembursko 25:26 

Slovensko – Poľsko 23:28 

Chlapci obsadili konečné 8. miesto 

 

Dievčatá: 

Slovensko – Rumunsko 21:24 

Slovensko – Srbsko 28:16 

Dievčatá obsadili konečné 7. Miesto 

 

 

O vysokej úrovni podujatia snáď nemusím ani hovoriť. Aj napriek pandemickej situácii, ktorá 

v súčasnom období vládne v každom odvetví sa na tomto podujatí stretlo vynikajúce zloženie 

tímov o čom svedčia výbery Nemecka, Francúzska, Egypta atď. Čo nám oproti ostatným 

šampionátom chýbalo bolo pridelenie hostesiek pre lepšiu komunikáciu ohľadne niektorých 

zmien v programe ale keďže kancelária organizačného výboru bola v mieste ubytovania, 

informácie sme vždy našli tam ako aj na tabuli hotelovej recepcie.  

Vystúpenie slovenskej výpravy môžem hodnotiť ako veľmi úspešné, čo sa týka správania 

bolo absolútne bezproblémové u celej výpravy, na športoviskách sa prezentovali naši 

športovci veľmi bojovnými výkonmi aj proti silnejším súperom a nikdy sa nevzdávali. 

Myslím si, že obrovským úspechom pri tak nabitej konkurencii bol už postup zo skupiny 

a ďalšie zápasy vo vyraďovacích súbojoch mohli naším športovcom len pomôcť v naberaní 
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nových skúsenosti. Okrem nových skúseností mohli sa porovnať so svojimi súpermi zo 

športových akadémii, nadviazať nové priateľstvá a verím, že aj toto môže byť ich motiváciou 

a prvým krokom v ich úspešnej športovej kariére. Ďakujem všetkým športovcom a trénerom 

za prístup a vzornú reprezentáciu SLOVENSKA. Taktiež by som sa okrem športovcov 

a trénerov chcel poďakovať aj našim rozhodcom za čestné a vzorné rozhodovanie, ktoré 

taktiež reprezentovalo našu krajinu a svojimi fantastickými výkonmi v rozhodovaní sa taktiež 

v ťažkej konkurencii prebojovali až k rozhodovaniu súboja o tretie miesto dievčat. Všetci 

účastníci obdržali účastnícke diplomy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Valného zhromaždenia ISF 2021 

 

Počas posledného marcového týždňa bolo oznámené, že Valné zhromaždenie ISF 2021 sa 

uskutoční 27. júna 2021 od 13:00 do 16:00 SELČ (stredoeurópskeho letného času) a bude sa 

konať online. 

Ako nezisková organizácia podľa belgických právnych predpisov musí Medzinárodná školská 

športová federácia (ISF) organizovať výročné valné zhromaždenie v súlade s belgickými 

zákonmi. 

Zasadnutia sa zúčastnil viceprezident SAŠŠ Peter Toman.  
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Celkové VYHODNOTENIE 

Vzhľadom k súčasnej situácii globálnej pandémie COVID-19 bol pred  ISF predstavený návrh 

Srbskej školskej športovej federácie na preloženie Svetových školských športových hier do 15 

rokov a Majstrovstiev sveta v orientačnom behu do roku 2021, ktoré sa mali konať 

v Belehrade , pôvodne od konca júna.  Vďaka radám a podpore srbských miestnych orgánov 

sa rozhodlo, že oneskorenie udalostí poskytne ďalší čas na posilnenie zdravotnej situácie v 

Srbsku a na usporiadanie najlepších možných podmienok pre tieto šampionáty ISF.  

Takto podobne to vyzeralo aj s prípravou WSC ISF v hádzanej. 

Bolo to veľmi zložité. 

Podujatia sa nielen presúvali z roka na rok, ale aj rušili (futsal, Gymnaziáda, She Runs  a 

ďalšie). 

Finančné prostriedky určené v roku 2020 na podujatia, ktoré sa presunuli na rok 2021 museli 

byť vrátené za veľmi zložitých a nie až tak jasných zdôvodnení.  

Rozhodli sme sa však bojovať za našich školákov, za ich účasť na svetových podujatiach, za 

reprezentáciu Slovenska, za nás. 

 

V septembri 2021 sme sa zúčastnili novinky v kalendári ISF SVETOVÝCH HIER U 15, 

ktoré prebehli súbežne so svetovým šampionátom v ORIENTAČNOM BEHU. 

Toto podujatie bolo podujatím na dobrej úrovni, treba rešpektovať zložitosť situácie a mnohé 

obmedzenia, ktoré podujatie sprevádzalo. Napriek tomu, že organizátori mali zakázané 

hostesky k spokojnosti riešili komunikáciu cez aplikácie či osobné stretnutia.  

 

Na vysokej úrovni sa uskutočnil v decembri aj šampionát v HÁDZANEJ. V období kedy 

v každom odvetví vládla stále neistota s cestovaním sa na tomto podujatí stretlo vynikajúce 

zloženie tímov a slovenské družstvá sa v konkurencii nestratili. Účasť na šampionát si 

vybojovali prihlásené školy v kvalifikačnom turnaji, ktoré sa uskutočnili  v Sečovciach 

chlapci  a dievčatá v Galante.  

Vystúpenie slovenskej výpravy môžem hodnotiť v tomto kolektívnom športe ako za veľmi 

úspešné. Už postup zo skupín naznačil, že umiestnenia budú pekné. Bojovnosť našich dievčat 

a chlapcov bola veľká a ešte väčšie sú ich skúsenosti, ktoré si odniesli do ďalšieho 

napredovania. Nové priateľstvá ich prinesú  aj motiváciou k možnostiam ich športového 

posunu.  Vzorne nás reprezentovali aj dvaja nominovaní rozhodcovia SZH (Maroš Nagy 

a Patrik Pápaj), ktorí sa zároveň zúčastnili aj seminárov pripravených IHF a ISF na podporu 

mladých rozhodcov.  

 

Uskutočnili sme veľmi dôležité pracovné stretnutia s predstaviteľmi ISF a snažili sa dať do 

povedomia pripravovaný šampionát v cezpoľnom behu. Je veľmi potrebné nadväzovať 

spoluprácu, presadzovať sa vo svete a dávať o sebe vedieť, tak ako neustále komunikovať s 

vedením ISF a podieľať sa na pripravovaných aktivitách.  

 

Vystúpenia všetkých slovenských výprav možno hodnotiť na VYNIKAJÚCU, správanie 

všetkých účastníkov bolo bez problémov, na športoviskách vysoko hodnotím ich bojovnosť a 

reprezentáciu krajiny.  Ďakujeme všetkým vedúcim, trénerom za ich prístup a pomoc, 

odviedli dobrú prácu. 

V bedmintone vďaka Johanke Ivanovičovej a v orientačnom behu Kamilke Pompurovej, 

si Slovensko odnieslo domov aj ceny FAIR PLAY – za  prejavy čistej hry na športovisku.  
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Slovensko reprezentoval na medzinárodnom poli aj slovenský delegát ISF Peter Toman. Jeho 

osobné hodnotenie od vedenia ISF bolo na veľmi vysokej úrovni, za čo sme nesmierne vďační 

a hrdí zároveň. 

Za podporu morálnu, ale hlavne finančnú treba poďakovať SAZ, SZBe, SPF, SZOŠ a SZH. 

Bez zaváhania prispeli a pomohli pri vyslaní tak veľkej výpravy Slovenska, aby nás naši 

školskí športovci mohli reprezentovať v zahraničí. Myslím, že sa nám výsledkami i svojim 

vystúpením mladí športovci odvďačili. Ďakujeme aj MŠVVaŠ SR, že nám aspoň výnimku 

z karantény na poslednú chvíľu udelili. 

 

Kompletné výsledky zo všetkých podujatí  na stránke ISF.  

 

 

 

        

Vypracovala: Mgr. Andrea Ristová,  sekretariát  SAŠŠ 

 

Schválilo P SAŠŠ: dňa 5.2.2022 na zasadnutí v Trnave 


