
VZDELÁVACIE AKTIVITY NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO CENTRA

V podcaste Národného športového centra sme sa 
v auguste zhovárali s hosťom Mgr. Tomášom 
Mihálikom, PhD., spoluzakladateľom 
tréningovo-rehabilitačného centra Health & 
Performance. 
Jeho témou bol Návrat športovcov po zranení. 
Objasnil, aké sú najčastejšie zranenia v športe a 
ako vznikajú, ako by mal vyzerať návrat športovca 
po zranení, ale aj ako môžeme zranenie využiť na 
zlepšenie faktorov športového výkonu.

To a ešte omnoho viac si vypočujte na: 
www.narodnesportovecentrum.sk/vzdelavanie/n
sc-sport-podcast 

ŠKOLA V POHYBE 2022

Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK v Bratislave a s 
podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovalo od 25. – 28. augusta 2022 
odborný seminár pre učiteľov TŠV základných škôl a stredných škôl.
Seminára sa zúčastnilo 45 pedagógov z celého Slovenska, ktorí absolvovali počas 4 dní priehrštie 
zaujímavých a inšpiratívnych prednášok a praktických cvičení. Od štvrtka do nedele lektori FTVŠ UK a 
prizvaní hostia zdieľali svoje skúsenosti a prispeli ku skvalitneniu vyučovania telesnej a športovej výchovy.

DIAGNOSTIKA NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO CENTRA 
NA #JOTGAMES

15. augusta sa v Olympijskom tréningovom centre X-BIONIC SPHERE zišli najlepší juniorskí športovci 
Slovenska. Dôvodom bol teambuilding Juniorského olympijského tímu. Odborná časť vyvrcholila 
workshopom so športovou diagnostikou Národného športového centra, kde naši odborníci, Mgr. Leo 
Lendvorský, PhD. a Mgr. Lenka Matejová, PhD., vysvetlili dôležitosť diagnostiky pre športovcov a priniesli 
si diagnostické prístroje.
Mladí športovci si tak mohli vyskúšať silu svojho stisku, výbušnosť dolných končatín, ale aj absolvovať 
analýzu telesného zloženia. Nielen že sa zabavili, ale aj získali nové vedomosti, ktoré im môžu pomôcť v 
ich ceste za úspechom.
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VÝZNAMNÉ NÁVŠTEVY V NÁRODNOM ŠPORTOVOM CENTRE

Počas augusta riaditeľ Národného športového centra, Vladimír Baluška, osobne zablahoželal 
športovcom za ich významné výsledky. 

Karel Šula získal 5. miesto na Majstrovstvách sveta juniorov vo vrhu guľou.

Súrodenci Solymosyovci získali dve bronzové medaily na Majstrovstvách Európy 
v synchronizovanom plávaní.

Veslár Peter Strečanský získal poslednú júlovú nedeľu na Majstrovstvách sveta 
juniorov vo Varese historicky prvú bronzovú medialu v disciplíne skif. 

 
Národné športové centrum tento úspech ocenilo tým, že Petra preradilo z projektu 

„Identifikácia športových talentov“ medzi elitných športovcov. 

NAŠI ŠPORTOVCI A ICH FANTASTICKÉ VÝKONY
V AUGUSTE

 
Prvý augustový týždeň patril juniorským majstrovstvám sveta v atletike, v Kolumbii 

Pre našich mladých atlétov boli majstrovstvá obrovskou skúsenosťou plnou zážitkov.
 
Karel Šula / vrh guľou / 28 štartujúcich z 19 krajín / 5. miesto / 18,88 m

Renáta Vodnyánszká / skok do diaľky / 32 štartujúcich / 19. miesto / 603 cm

Andrea Švecová / 400m prekážky / 44 štartujúcich / 23. miesto / 1:01,11 min.

Terézia Kurucová / chôdza 10 000m / 41 štartujúcich / 29. miesto / 51:56:94

Jakub Nemec /beh 200m / 55 štartujúcich / 37. miesto / 21,55 s
 
Zhodnotenia členov našej výpravy nájdete na našom webe: 
https://narodnesportovecentrum.sk/blog/dakujeme-nasim-sportovcom-za-reprezentaciu-na-
juniorskych-ms-v-kolumbii

V Mníchove sa v dňoch 11. - 21. augusta konala druhá edícia multišportových 
majstrovstiev Európy

V gymnastike nás reprezentovala Barbora Mokošová, ktorá v obrovskej konkurencii 118 
gymnastiek získala 15. miesto na bradlách a Lucia Dobrocká, ktorá je zaradená v pilotnom 
projekte „Identifikácia športových talentov“, obsadila 8. miesto vo finále v preskoku. Za mužov 
nás reprezentoval Oliver Kasala, ktorý obsadil 53. miesto v kvalifikácii juniorov.
 
V triatlone nás reprezentovala Zuzana Michaličková, ktorá obsadila 33. miesto.
 
V stolnom tenise nás reprezentovali Ema Labošová, Tatiana Kukuľková a Adam Klajber. 
Tatiana sa dostala do top 16 v dvojhre, v štvrťfinále zvíťazila spolu s Emou nad španielkami 3:0 
v štvorhre. 
 
V športovom lezení nás reprezentovali- Peter Kuric a sestry: Lujza a Vanda Michalkové. Vanda 
v bouldri obsadila delené 52. miesto a v obtiažnosti 43. miesto. Lujza v obtiažnosti získala 32. 
miesto. Peter sa v kvalifikačnom bouldri umiestnil na 29. mieste. 
 
V štafete 4x400m nás reprezentoval Patrik Dömötör, ktorý spolu s Miroslavom Marčekom, 
Martinom Kučerom a Šimonom Bujnom vybojoval 15. miesto

V dňoch 3. - 6. augusta sa v rakúskom Grazi 
konali Majstrovstvá Európy mládeže v 
športovom lezení, v disciplíne Boulder. 
Martina Buršíková v silnej konkurencii 52 
lezkýň z celej Európy skončila vo finále na 
výbornom 8. mieste. 

V dňoch 7. - 13. augusta sa v Estónsku konali 
Majstrovstvá sveta v terénnej lukostreľbe. 
Denisa Baránková nás perfektne 
reprezentovala a spomedzi 6 strelkýň sa 
umiestnila na 1. mieste.  

Majstrovstvá sveta mládeže v športovom lezení 2022

V dňoch 22. - 31. 8. sa konali v Dallase Majstrovstvá sveta mládeže v športovom lezení. V 
úvodnej disciplíne boulder sa Martina Buršíkova a Lujza Michalková prebojovali do 
semifinále, v ktorom obsadila Martina skvelé 9. miesto a Lujza takisto výborné 11. miesto. V 
najmladšej vekovej kategórii si Lea Slobodová odniesla solídne 31. miesto. V juniorskej 
kategórii si Filip Hromada zapísal 46. miesto.
 
V kategórii obtiažnosť Martina obsadila veľmi dobré 15. miesto, Lujza skončila hneď za ňou na 
16. mieste. Lea v semifinále vylepšila svoj výsledok umiestnením na 16. mieste. Filip podal 
slušný výkon a skončil na 33. mieste.
 
V konečnej disciplíne kombinácia sa Martine podarilo prebojovať medzi desať najlepších 
pretekárok a umiestnila sa na skvelom 8. mieste! Lujza Michalková si vybojovala konečné 11. 
miesto. Obidve pretekárky predviedli výborné výkony! Lea Slobodová im veľmi zdatne 
asistovala a dosiahla 18. miesto. Filip Hromada v konečnom zúčtovaní skončil na 31. mieste.

Na Majstrovstvách Európy v Ríme nás 
reprezentovali súrodenci Solymosyovci, ktorí 
vo finále voľných miešaných párov získali 
historicky prvý bronz pre slovenské synchro s 
počtom bodov 77,0333 a aj v technických 
miešaných pároch, keď vo Foro Italico získalli 
75,5914 bodov. Jozef a Silvia sú u nás 
zaradení v pilotnom projekte „Identifikácia 
športových talentov“. 

Náš diaľkoplavec Tomáš Peciar sa stal 
majstrom Slovenska v diaľkovom plávaní na 
5km. 5. kolo Slovenského pohára v diaľkovom 
plávaní sa konalo v Bátovciach. Spomedzi 22 
plavcov (15 mužov a 7 žien), v kategórii OPEN 
suverénne zvíťazil senior Tomáš Peciar
/ DELNI s časom 1:06:07,88.   

Na Medzinárodných detských hrách v 
anglickom Coventry Ema Bendová 
vybojovala zlato, keď s výkonom 575cm 
vyhrala v skoku do diaľky. Ema je u nás 
zaradená v pilotnom projekte „Identifikácia 
športových talentov“.   

Majstrovstiev sveta juniorov v lyžovaní na 
tráve, ktoré sa konali v nemeckom Neudorfe, 
sa zúčastnila naša reprezentantka Nikola 
Fričová. Nika sa umiestnila na výbornom 4. 
mieste, a to hneď dvakrát – v slalome a v 
obrovskom slalome.

Nora Jenčušová sa koncom augusta po 
náročných cestných etapových pretekoch v 
Taliansku presunula na Slovensko do Prešova, 
kde sa zúčastnila Majstrovstiev Slovenska a 
GRAND PRIX C2 v dráhovej cyklistike v 
olympijskej disciplíne OMNIUM. Nora 
zabojovala a v konkurencii pretekárok 
zajazdila svoj štandard. 
Majstrovstvá Slovenska – 2. miesto,
GRAND PRIX Prešova C2 – 7. miesto.

Lenka Tománková, naša reprezentka v jude, 
27. augusta na Majstrovstách sveta 
dorastencov, ktoré sa konali v Sarajeve, 
vybojovala bronz! Predstavila sa vo váhovej 
kategórii do 63kg a v zápase o tretie miesto 
sa postavila súperke z Egypta, ktorú hodila na 
ukážkový Ippon.

Nora Jenčušová, naša cyklistka a zverenkyňa Norberta Jenčuša, nás 7. augusta 
reprezentovala na pretekoch v Taliansku a 13. augusta vo Francúzku. Na 
talianskom pohári v oblasti Pordennone sa Nora v drese BePinku umiestnila na 
30. mieste. Vo Francúzku išlo o jednorazové preteky kategórie UCI1.2 pod 
názvami Le Périgord Ladies (47. priečka zo 130 Elite žien) a La 
Picto-Charentaise, ktorý ovplyvnil hromadný pád a Norika obsadila 42. priečku 
zo 129 Elite žien. 

V dňoch 10. - 14. augusta sa v americkom Charlotte konali Majstrovstvá sveta 
mladších juniorov v synchronizovanom plávaní, kde nás reprezentovala 
akvabela Lea Anna Krajčovičová. Ako sólistka obsadila výborné 8. miesto a v 
páre so Žofiou Strapekovou získali 6. miesto.

11. - 18. augusta sa konali Majstrovstvá Európy v plávaní v Ríme, na ktorých 
Národné športové centrum reprezentovali Nikoleta Trníková, František 
Jablčník, akvabela Viktória Reichová a diaľkoplavec Tomáš Peciar. 
Nikoletu Trníkovú čakali 4 štarty v priebehu 5 dní. V disciplíne 400m polohové 
preteky sa s časom 4:49,41 dostala na 11. miesto, v disciplíne 200m prsia obsadila 
s časom 2:28,40 konečné 16. miesto, v poslednej individuálnej disciplíne 200m 
polohové preteky s časom 2:17,20 skončila na 17. mieste. Posledný štart v štafete 
4x200m voľný spôsob, kde aj spolu s Františkom Jablčníkom vyplávali pre 
Slovensko 10. miesto.
František Jablčník vo svojom prvom štarte v dospeláckej Európe v disciplíne 
400m polohové preteky umiestnil na 18. mieste s časom 4:26,32 a v disciplíne 
200m voľný spôsob sa s časom 1:52,05 umiestnil na 38. mieste. 
Viktória Reichová vo finále technických sól získala 75,4606 bodov, a tak sa 
umiestnila na 11. mieste.
Tomáš Peciar zaplával 5km trať s časom 56:33,00 min., a tak sa medzi 21 mužmi 
umiestnil na 15. priečke.

Slovenskí kadeti v lukostreľbe - Kristína Drusková a Daniel Medveczky si 
vybojovali na Majstrovstvách Európy mládeže v Lilleshalle bronzovú medailu. V 
osemfinále zdolali Slovincov 6:0, vo štvrťfinále Turkov 6:2 a až v semifinále 
nestačili na Ukrajincov 2:6.

Katarína Drocárová, naša reprezentantka v golfe, sa zúčastnila Majstrovstiev 
Slovenska amatérov v hre na rany. Z 23 zúčastnených golfistiek získala prvé 
miesto. Majstrovstvá sa konali na ihrisku Gray Bear Tále. 

V dňoch 23. - 27. augusta sa konali Majstrovstvá sveta juniorov v 
synchronizovanom plávaní v kanadskom Quebecu, kde nás reprezentovali 
akvabely Chiara Diky a Laura Domčeková. Po absolvovaní 7 náročných štartov, 
vybojovala dve finále – vo voľnom sóle (s celkovou známkou 77,333 obsadila 12. 
priečku) a vo voľnom tíme. Zo 14 voľných tímov sa náš slovenský tím zložený z 12 
akvabiel, vrátane Laury Domčekovej, umiestnil na 9. priečke s celkovou 
známkou 77,2000. Pre Slovensko išlo o prvú účasť vo finále.

Našim športovcom ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme! 

AKÉ SÚŤAŽE ČAKAJÚ NAŠICH ŠPORTOVCOV V SEPTEMBRI?

30. augusta - 4. septembra – Majstrovstvá sveta juniorov – Lima, Peru: Dikácz Bence, Slušná Lillian
 
1. - 5. septembra – Svetový pohár v športovom lezení – Koper, Slovinsko: Michalková Vanda

2. - 4. septembra – International Banzai Cup – Berlín, Nemecko: Krivdová Sára, Kvasnicová Nina, Hrčka 
Roman
 
2. - 16. septembra – Majstrovstvá sveta seniorov v zápasení – Belehrad, Srbsko:  Molnár Zsuzsanna
 
14. - 18. septembra – Majstrovstvá Európy U21 v stolnom tenise – Cluj Napoca, Rumunsko: Labošová Ema, 
Klajber Adam
 
17. - 18. septembra – Medzinárodný turnaj v karate – Budapešť, Maďarsko: Krivdová Sára, Kvasnicová 
Nina, Vlasáková Adela, Gyurík Adi a Roman Hrčka
 
17. - 24. septembra – Majstrovstvá Európy v triatlone – Bilbao, Španielsko: Drahovská Lýdia, Michaličková 
Zuzana
 
18. - 24. septembra – UCI Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike – Wollongong, Austrália: Jenčušová 
Nora, Svrček Martin
 
23. - 25. septembra – Svetový pohár seniorov v karate – Temuco, Chile: Gyurík Adi, Krivdová Sára, Hrčka 
Roman

Našim reprezentantom prajeme veľa síl, aby si to užili a zabojovali o čo najlepšie výsledky.

ČO NÁS ČAKÁ V SEPTEMBRI?

2. 9. - Pokračovanie turistickej výzvy „Vykroč na vrchol“  výstupom na Kriváň
 
3. 9. - #BeActive Village 2022 na Štrbskom Plese
 
4. 9. - Seniorský šport v podobe Nordic walkingu
 
6. 9. - 30. 11. - Celoštátne testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov ZŠ
 
7. 9. - Stream: „Negatívne javy v športe“
 
17. 9. - Jednodňová celoslovenská výzva „Vykroč na vrchol, Slovensko“
 
20. 9. - Podcast: „27. kongres Európskej univerzity športových vied“
 
24. 9. - #BeActive Night 2022 v Bratislave
 
24. - 25. 9. - Inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov v Poprade na tému: „Nové prístupy 
vo výučbe pohybových a športových hier na základných školách“ 
 
30. 9. - Newsletter Národného športového centra
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