
13. 06. – 14. 06. 2022 prebiehalo SUPERfinále 
2022 v Šamoríne. Boli to emócie, víťazstvá a 
zážitok na celý život! Ministerstvu školstva 
vedy, výskumu a športu, Národnému 
športovému centru a partnerským 
športovým zväzom sa úspešne vydaril prvý 
ročník projektu Školský šport, ktorý vyvrcholil 
pod názvom SUPERfinále 2022 v Šamoríne, 
Trenčíne, Piešťanoch a Prešove. Účelom 
tohto podujatia boli: zážitok, socializácia, 

PODUJATIA V MESIACI JÚN

vzory, túžba byť tu o rok zas. Zúčastnení si tiež mohli vyskúšať aktivity a testovanie v stánku 
oddelenia športovej diagnostiky NŠC. Športovcov prišli povzbudiť aj športové osobnosti ako 
Martina Moravcová, Iveta Putalová, Danka Barteková či Róbert Vittek. So žiakmi behali aj minister 
školstva Branislav Gröhling, štátny tajomník pre šport Ivan Husár a riaditelia rezortných stredísk 
Matej Tóth a Juraj Minčík. Odovzdávanie ocenení a vyhlasovanie výsledkov bolo plné emócií a 
radosti. Bola to záverečná bodka za mimoriadne vydareným športovým podujatím. Dovidenia opäť 
o rok!

ŠKOLSKÝ ŠPORT 2022
SUPERFINÁLE

JÚN SA NIESOL V ZNAMENÍ ŠPORTOVÝCH 
ÚSPECHOV NAŠICH ŠPORTOVCOV

Odborný seminár pod názvom „Subjektívna 
pohoda športujúcich osôb“ sa realizoval v rámci 
výstupu grantového projektu „Validizácia škál 
subjektívnej pohody pre potreby slovenskej 
športovej praxe“, dňa 23. júna 2022. Cieľom 
odborného seminára bolo dostať do povedomia 
odborníkov, vrátane trénerov, aktívnu prácu so 
subjektívnou pohodou športujúcich osôb.

Odborný seminár bol rozdelený do dvoch sekcií 
– prvou bolo priblíženie konceptu subjektívnej 
psychológie športu. Úvodné pripravené 
prednášky uviedli doc. PaedDr. Klaudia Zusková, 

ZAČIATOK CELOSLOVENSKEJ 
TURISTICKEJ VÝZVY: „VYKROČ NA VRCHOL”

V sobotu 18. júna začala výzva na zdolanie slovenských vrcholov "Vykroč na vrchol" výstupom na 
Téryho chatu.  Je to najvyššie položená chata s celoročnou prevádzkou. Nachádza sa v Malej 
Studenej doline, vo výške 2 015 m. n. m. pri Piatich Spišských plesách.

Deň predtým, v piatok 17. júna, bola organizovaná sprievodná akcia k výzve, ktorá prebiehala pred 
stanicou lanovky na Hrebienok, v Starom Smokovci. Úlohou sprievodnej akcie bolo informovať ľudí 
o výzve, prebiehala registrácia, po ktorej od nás registrovaní dostali čelenku zdarma. Okrem toho 
dostali aj darček - minerálnu vodu Budiš. Celoslovenská výzva trvá od 18.06. do 29.10.2022, ak 
kedykoľvek v tomto termíne vykročíte na 4 vybrané slovenské vrcholy a splníte podmienky výzvy, 
môžete vyhrať skvelé výhry!

Viac informácií a registráciu zdarma nájdete na webe: www.vykrocnavrchol.sk

NŠC A ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UPJŠ
V KOŠICIACH PRINIESLI ODBORNÝ SEMINÁR

„SUBJEKTÍVNA POHODA ŠPORTUJÚCICH OSÔB"

VZDELÁVACIE AKTIVITY V NÁRODNOM ŠPORTOVOM CENTRE

PhD. z Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach, členka Asociace psychologů sportu ČR a 
držiteľka ocenenia Európskej federácie športovej psychológie ako aj ďalší členovia výskumného 
tímu z Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach – Mgr. Zuzana Küchelová, PhD. so 
zameraním sa na problematiku kvality života, životného štýlu, well-being, zdravia, pohybovej 
aktivity a psychomotorických aktivít; Mgr. Ladislav Kručanica, PhD. so záberom prioritne na 
didaktiku rekreačnej telesnej výchovy a športy v prírode; Mgr. Richard Melichar, absolvent 
trénerstva a manažmentu športu a Mgr. Ondrej Kalina, PhD., odborný asistent na Katedre 
pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, člen 
Medzinárodnej asociácie školskej psychológie, psychoterapeut a poradenský psychológ. 
Poslednou, nie menej významnou členkou tímu bola Mgr. Nika Konrádyová, interná doktorandka s 
pôsobím na Ústave verejného zdravotníctva a hygieny LF UPJŠ v Košiciach, absolventka štúdia 
psychológie. Odbornosť seminára potvrdila svojou prítomnosťou Mgr. Michaela Bednáriková, 
psychologička, prezidentka Slovenskej asociácie športovej psychológie a členka výkonného výboru 
Európskej federácie športovej psychológie (FEPSAC).

Obsah panelovej diskusie priblížili štyria odborníci s bohatou skúsenosťou v oblasti športu – doc. 
PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.; Mgr. Ondrej Kalina, PhD. z Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v 
Košiciach; PhDr. Tomáš Gurský, PhD., člen Slovenskej asociácie športovej psychológie s pôsobením 
v súkromnej psychologickej praxi TOP-FIT a Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD. z Fakulty telesnej 
výchovy a športu UK v Bratislave a zároveň členka Slovenskej asociácie športovej psychológie.

Moderátorsky konferenciu sprevádzala naša stála moderátorka a redaktorka Marie Stracenská.

ČO NÁS ČAKÁ V LETNOM MESIACI JÚL

25. 07. - 26. 07. 2022 
V rámci Letného európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici odprezentuje 
Oddelenie diagnostiky NŠC vo funzóne stánok, ktorý ponúkne služby ako napríklad analýza 
zloženia tela, test výbušnej sily dolných končatín, Podocam – vyšetrenie chodidla, meranie sily 
stisku ruky a pod.

AKÉ SÚŤAŽE ČAKAJÚ ŠPORTOVCOV V JÚLI 

01. - 03. 07. 2022 - Nina Kvasnicová, Adela Vlasáková - karate - Svetový pohár mládeže, Karate 1 Youth 
League - Poreč, Chorvátsko

05. - 09. 07. 2022 - Antónia Zacharovská, Katarína Drocárová - golf - MEU Tím žien - Wales

06. - 10. 07. 2022 - Bence Dikácz - plávanie - Majstrovstvá Európy Juniorov - Otopeni, Rumunsko

07. 07. 2022 - Terézia Kurucová - atletika - ME U18 - Jeruzalem, Izrael

07. - 11. 07. 2022 - Martina Buršíková - športové lezenie - Majstrovstvá Európy Juniorov - Ausburg, 
Nemecko

08. - 10. 07. 2022 - Zuzana Michaličková - triatlon superšprint - WTS - svetová séria - Hamburg, Nemecko

10. - 12. 07. 2022 - Denisa Baránková - lukostrelectvo - World Games - Birmingham, USA

15. - 23. 07. 2022 - Arpád Fazekáš - šerm fleuretom - MS senior - Le Cairwe, Egypt

16. - 17. 07. 2022 - Vanda Michalková - športové lezenie - Európsky pohár - Žilina

16. - 24. 07. 2022 - Adam Klajber, Filip Delinčák - stolný tenis - Majstrovstvá Európy Juniorov - Srbsko

Všetky súťaže nájdete v kalendári podujatí na našom webe.

2. júna 2022 na bronzovom mítingu World 
Athletics Continental Tour v rakúskom 
Eisenstadte náš prekážkar Patrik Dömötor 
predviedol pri behu na 400 m skvelý výkon. 1. 
beh zvládol za 51 sekúnd (časomer pôvodne 
ukázal 50,97) a o 7 stotín  si  zlepšil  osobný  
rekord. Celkovo sa umiestnil na skvelej 5. 
priečke. Gratulujeme a prajeme veľa 
úspechov!

V MESIACI JÚN SA USKUTOČNIL ZAUJÍMAVÝ PODCAST 
NA TÉMU: „ČO BY STE MALI VEDIEŤ O DOPLNKOCH VÝŽIVY”

Peter Lopata z diagnostického centra NŠC 
sa zhováral s výživovým špecialistom Mgr. 
Martinom Čupkom, ktorý pomáha 
profesionálnym a rekreačným športovcom 
zlepšiť výkon a zdravie, za pomoci 
odborných a praktických informácií o výžive. 
Počas podcastu sme sa dozvedeli 
odpovede na otázky ako napríklad: Čo sú 
doplnky výživy, aký je rozdiel oproti liečivám, 
či je jedno, kde si kúpim doplnok výživy, aké 
sú riziká pri doplnkoch výživy? Rozoberali 
sme doplnky ako proteín, kreatín, beta 
alanin, nitráty, vitamín D a horčík.

Patrik Dömötor získal 5. miesto 
vo World Athletics Continental Tour

Barbora Mokošová, členka Národného 
športového centra a TEAM Slovakia, 
predviedla nádherný výkon. Na Šalamúnovom 
Memoriáli v Slovinsku obsadila dve prvé 
miesta: 1. miesto – bradlá a 1. miesto – kladina. 
Barbora, srdečne blahoželáme a prajeme 
mnohé ďalšie úspechy!

Barbora Mokošová získala 
v Slovinsku 2 zlaté medaily

Od 1. do 4. júna 2022 sa konali Majstrovstvá Maďarska Juniorov v Kaposvári, kde nás reprezentoval 
Bence Dikácz – juniorský reprezentant, člen Národného športového centra TEAM Slovakia, /klub 
XBS Swimming/. Plávalo sa systémom dopoludňajších rozplavieb, kde Bence v disciplíne 400m 
polohové preteky vyplával nový juniorský národný rekord s časom 4:26,44. Vo večernom finále 
obsadil strieborné 2. miesto. Za tento výsledok gratulujeme a ďakujeme!

Bence Dikácz na Majstrovstvách Maďarska Juniorov

6. až 12. júna 2022 sa v rumunskom Targu Mures 
konali Majstrovstvá sveta v kros triatlone. 
Zúčastnili sa ich aj naše športovkyne Lýdia 
Drahovská a Zuzka Michaličková. V kategórii 
U23 vybojovala Zuzka 2. miesto a v celkovom 
poradí skončila 9. Lýdia vybojovala 3. miesto a 
v celkovom poradí skončila 10. 
Baby blahoželáme k parádnemu výkonu!

Zuzana Michaličková a Lýdia Drahovská 
na MS v kros triatlone

V dňoch 6. - 12. júna 2022 sa konali 
Majstrovstvá Európy v terčovej lukostreľbe v 
nemeckom Mníchove. Denisa Baránková 
skončila na ME v terčovej lukostreľbe v treťom 
kole. Napriek skorému vypadnutiu však svojím 
výkonom spolu s A. Longovou zabezpečili pre 
Slovensko miestenku na Európske hry 2023. Do   
súťaže   družstiev   postúpila   spolu   s  E. 
Bendíkovou a A. Longovou  a  skončili na 
konečnom 9. mieste. Ako najlepšia Slovenka z 
kvalifikácie D. Baránková absolvovala  aj  súťaž  
zmiešaných  družstiev a spolu s J. Duchoňom 
získali tiež konečné 9 miesto. Gratulujeme!

Denisa Baránková si zabezpečila 
miestenku na Európske hry 2023

Akademických majstrovstiev sveta v športovom 
lezení (FISU World University Championship), 
ktoré sa konali od 13. 6. - 17. 6. 2022 v rakúskom 
Innsbrucku, sa zúčastnila slovenská výprava. V 
ženskej kategórii sa predstavila Vanda 
Michalková a medzi mužmi trojica Peter Kuric, 
Tomáš Buček a Pavel Kratochvíl - všetci 
menovaní v disciplínach bouldering a 
obtiažnosť. Výpravu sprevádzal reprezentačný 
tréner Igor Kollár. V utorok 14. júna prebehli 
kvalifikačné boje v disciplíne obtiažnosť a do 
stredajšieho semifinále postúpili Peter Kuric z 15. 
miesta, Vanda Michalková z 18. miesta. V stredu 
15. júna v semifinále skončila Vanda Michalková 
na 14. mieste a Peter Kuric na 16. mieste.

Naši športovci na akademických 
majstrovstvách sveta v športovom lezení

Vo  štvrtok  16.  júna  v  kvalifikácii v 
boulderingu sa Petrovi Kuricovi podarilo 
vyliezť všetkých 5 bouldrov, a tým s 
prehľadom postúpil do štvrtkového 
semifinále. Vande Michalkovej chýbal len 
jeden jediný pokus na TOP a mala by postup. 
V kvalifikácii boulder Peter obsadil 6. miesto a 
Vande patrilo 21. miesto. V piatok 17. júna v 
semifinále v boulderingu na Akademických 
majstrovstvách sveta sme mali jediné 
zastúpenie v podaní Petra Kurica, ktorý po 
ťažkom boji skončil na celkovom 12. mieste.

Všetkým našim pretekárom gratulujeme a 
držíme palce v lezeckom napredovaní!

Slovensko sa s počtom 2 zlatých a 3 strieborných medailí umiestnilo v medailovej štatistike na 
krásnom 5. mieste zo 48 krajín Európy. Členovia Národného športového centra 1. miesto Nina 
Kvasnicová, majsterka Európy - kumite juniorky - 53 kg, čím si úspešne obhájila minuloročný titul; 5. 
miesto Roman Hrčka, kata st. juniori U21. Za reprezentáciu ďakujeme a gratulujeme!

21. júna 2022 si Nina Kvasnicová osobne prevzala ocenenie za titul aktuálnej MAJSTERKY EURÓPY v 
karate za rok 2022, od pána riaditeľa Národného športového centra - Ing. Vladimíra Balušku. 
Ninka, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme Ti aj naďalej veľa úspechov!

Skvelé pôsobenie slovenských reprezentantov na Majstrovstvách Európy kadetov, 
juniorov, U21 2022 v karate, v Prahe v dňoch 17. až 19. júna

16. - 19. júna sa v slovinskom Koperi konal 
Svetový pohár v športovej gymnastike - FIG 
World Challenge Cup. Barborka Mokošová, 
členka   Národného   športového   centra   a 
Team-u Slovakia, podala opäť veľmi dobrý 
výkon! Na bradlách postúpila z kvalifikácie do 
finále a iba tesne jej ušla finálová účasť na 
kladine, kde skončila na 9. mieste so známkou 
11,450 b, od finálovej osmičky ju delilo 0,05 
bodu. Vo finále na bradlách Barča vybojovala 
pekné 6. miesto. V seniorskej kategórii mal na 
pretekoch svoju premiéru Matej Nemčovič, člen 
Národného športového centra, ktorý podal 
slušné výkony, v prostných si vybojoval veľmi 
slušné 15. miesto, na kruhoch 16. miesto. 
Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme 
k úspechom!

Naši reprezentanti na Svetovom pohári 
v športovej gymnastike

V dňoch 18. - 25. júna 2022 prebiehali Majstrovstvá sveta v plávaní v Duna Aréne v Budapešti. V 
šesťčlennej slovenskej výprave plavcov boli aj dvaja športovci Národného športového centra 
Nikoleta Trníková a František Jablčník. Pre oboch išlo o premiéru účasti na podujatí, ktoré je z 
hľadiska významu plaveckých súťaží 2. po OH a koná sa v dvojročnom cykle. 

František sa predstavila v disciplínach 200 m voľný spôsob a 200 polohové preteky. Na 200 VSP 
doplával v novom osobnom rekorde 1:51,25 (770 FINA bodov) na 41 mieste a na 200 PP skončil 31. 
časom 2:05,06 (757 FINA).

Nikoleta sa prezentovala 26. miestom v disciplíne 200 polohové preteky 2:17,36 (774 FINA) a 17. 
miestom, keď plávala prsiarsky úsek v rámci slovenskej štafety 4x100 polohové preteky a 22. 
miestom v disciplíne prsia 2:29,45 (774 FINA). 

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

Nikoleta Trníková a František Jablčník na MS v plávaní v Budapešti

V dňoch 17. - 25. júna 2022 sa v Budapešti konali 
Majstrovstvá sveta v synchronizovanom 
plávaní. Slovenskí reprezentanti dosiahli 
nasledovné konečné umiestnenia: 
Diky Chiara  technické sólo 16. miesto 77.5403.
Reichová Viktória voľné sólo 16. miesto 77.3000.
Solymosy Jozef a Solymosyová Silvia technický 
mix 10. miesto 73.2881.
Solymosy Jozef a Solymosyová Silvia voľný mix 
9. miesto 75.1000.
Diky Chiara a Domčeková Laura boli súčasťou 
voľného tímu, ktorý obsadil 17. miesto 75.0333 a 
highlight zostavy, ktorá skončila na 12. mieste 
77.2667.

Srdečne vám gratulujeme a ďakujeme za 
reprezentáciu!

Naša výprava v synchronizovanom plávaní 
na Majstrovstvách sveta v Budapešti

Nový osobný rekord posunul mladú skokanku 
Renátu Vodnyanszkú na majstrovstvá sveta, 
ktoré sa od 1. do 6. augusta uskutočnia v 
kolumbijskom meste Cali. V treťom kole 
družstiev Západoslovenského atletického 
zväzu viacerých vekových kategórii skočila 
Renáta Vodnyanszká 615 centimetrov a keďže 
vetromer v tom momente ukázal hodnotu +1,8 
m/s bolo počuť do ďaleka radostný krik. 

Renáta, srdečne gratulujeme a držíme palce 
na MS!

Renáta Vodnyánszka splnila limit 
na MS v Cali

3. miesto v kategórii U20, z 15 pretekárov, 3. 
miesto v olympijskej triede IQFOIL, 10. miesto v 
celkovom poradí seniorov, zo 43 pretekárov. 
Po 19 rozjazdách vo vetre od 8 do 25kts. sa 
umiestnil na 10. mieste v celkovom poradí 
seniorov. 

Blahoželáme!

Robert Kubín dosiahol historický úspech 
na Majstrovstvách sveta FORMULA 
WINDSURFING FOIL!

V dňoch 20. - 26. júna sa v slovinskom meste 
Otočec hral turnaj nižšej kategórie WTT 
Feeder v stolnom tenise. Tatiana Kukuľková s 
Emou Labošovou sa lúčili už v 1. kole v súboji s 
neskoršími semifinalistkami z Hongkongu. 
Nikoleta Puchovanová si v slovenskom derby 
poradila s Emou Labošovou 4:1. Tatiana 
Kukuľková skončila už v 1. kole.

Členky Národného športového centra 
na WTT FEEDER OTOČEC

Karel Šula vybojoval striebornú medailu, mužskou guľou vrhol úžasných 17,22 m, čo bol zároveň jeho 
druhý najlepší výkon v kariére. 
Blahoželáme k úspechu! 

Naša atlétka Renáta Vodnyánszká dosiahla 3.miesto s výkonom 601cm. 
Blahoželáme!

25. - 26. júna sa v Trnave konali Majstrovstvá Slovenska mužov a žien v atletike

26. júna 2022 sa konal spoločný cyklistický šampionát MSR a ČR na 197 km, ktorého sa zúčastnil aj 
náš cyklista Martin Svrček. Martin dorazil do cieľa o 2:22 minúty neskôr po Petrovi Saganovi, ktorý 
sa stal víťazom pretekov s časom 5:03:54. V kategórií U23 sa umiestnil na výbornom 2. mieste! 
Martin obsadil v rámci slovenského šampionátu celkové 5. miesto.

Naši cyklisti a ich skvelé výkony na Majstrovstvách Slovenska v cestnej cyklistike 2022

MSR a ČR v cestnej cyklistike 2022 sa 
zúčastnila aj cyklistka Nora Jenčušová 
členka Národného športového centra a 
Team-u Slovakia, domov na Spiš si priniesla 
dve zlaté medaile:
23.6.2022 (19 km) – časovka jednotlivcov – 
ELITE – 1. miesto 
25.6.2022 (76 km) – hromadný štart – ELITE – 
1. miesto 

Nora v časovke jednotlivcov v náročnom 
teréne obhájila minuloročný titul a potvrdila 
aktuálne dobrú formu, ktorú sa pokúsi 
zužitkovať na nasledujúcich Majstrovstvách 
Európy kategórie U23 v cestnej a dráhovej 
cyklistike v Portugalsku. 

Našim reprezentantom blahoželáme 
a prajeme i naďalej veľa úspechov!

PRE ĎALŠIE NOVINKY A INFORMÁCIE 
NÁS SLEDUJTE NA NAŠOM WEBE 
A SOCIÁLNYCH SIEŤACH
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