
KAREL ŠULA SA STAL VÍŤAZOM MLÁDEŽNÍCKEJ KATEGÓRIE 
ATLÉT ROKA 2022!

11. novembra sa v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety Atlét roka 2022. 
V mládežníckej kategórii dostal najviac hlasov náš talentovaný guliar Karel Šula ml. Vyslúžil si najlepšie 
slovenské umiestnenie na juniorských MS v Kolumbii, kde vo vrhu guľou získal piate miesto. Srdečne 
blahoželáme!

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/karel-sula-sa-stal-vitazom-mladeznickej-kategorie-atlet-roka-
2022

VZDELÁVACIE AKTIVITY NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO CENTRA

STREAM NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO CENTRA NA TÉMU: 
„NAJČASTEJŠIE ZISTENIA A NEDOSTATKY Z KONTROL 

HLAVNEJ KONTROLÓRKY ŠPORTU“

Prvú novembrovú stredu sa uskutočnil stream, 
ktorého hostkou bola Ing. Mariana Dvorščíková 
– hlavná kontrolórka športu. 
Záznam zo streamu je verejne dostupný na 
našom webe: 
https://narodnesportovecentrum.sk/vzdelavanie
/nsc-stream

Aké možnosti nám dnes ponúka genetické 
testovanie? Vieme určitým typom tréningu 
ovplyvniť gény? Máme spätnú väzbu, že keď sú 
ľudia upozornení na šancu nejakého problému, 
zmenia správanie a životný štýl? Hosťami boli 
Mgr. Jakub Šiška, CTO, DNA ERA a Mgr. Filip 
Uhrin, genetik, DNA ERA.
Podcasty sú verejne dostupné na webovej 
stránke NŠC v sekcii „Vzdelávanie“ a na Spotify: 
https://narodnesportovecentrum.sk/vzdelavanie
/nsc-sport-podcast

V NOVEMBROVOM PODCASTE SME OTVORILI ZAUJÍMAVÚ TÉMU 
„VYUŽITIE ANALÝZY DNA A GENETIKY V ŠPORTE“

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM A ŠKOLSKÝ ŠPORT 
ORGANIZOVALI INOVAČNÉ VZDELÁVANIA

V dňoch 4. - 6. novembra 2022 sme zorganizovali na ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach inovačné 
vzdelávanie pre učiteľov TŠV a vychovávateľov v rozsahu 32 vyučovacích hodín na tému „Inovatívne 
outdoorové aktivity vo vyučovacom procese a vo voľnočasových aktivitách“.  V réžii skúsených 
lektorov na zážitkovú pedagogiku – Slavomíra Pačutu a Veroniky Spišákovej, si z neho účastníci 
odniesli veľa nových informácií a príkladov, ktoré budú môcť využiť vo svojej pedagogickej praxi.

Národné športové centrum organizovalo vzdelávací program v priestoroch ZŠ s MŠ Kalinčiakova v 
Bratislave. Rozsah vzdelávania bol 25 vyučovacích hodín. Zúčastnilo sa ho spolu 36 účastníkov - učiteľov 
TŠV, vychovávateľov, i trénerov.

Hlavným zámerom vzdelávania bolo prostredníctvom pohybových hier urobiť z učenia radosť 
a zábavu, a to nie len pre žiakov, ale aj učiteľov. Svoje poznatky tak môžu posunúť ďalej a priniesť žiakom 
niečo nové a zaujímavé.

Vzdelávanie prebiehalo pod lektorskou taktovkou skúsených lektorov Mgr. Gustáva Argaja, PhD. 
a PaedDr. Jaroslavy Argajovej, PhD.  na vysokej odbornej úrovni.

foto: Školský šport FB

POSLEDNÝ NOVEMBROVÝ VÍKEND PATRIL INOVAČNÉMU 
VZDELÁVANIU S TÉMOU: „NOVÉ PRÍSTUPY VO VÝUČBE 

POHYBOVÝCH A ŠPORTOVÝCH HIER NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH“

V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLSKÝ ŠPORT BOLI ORGANIZOVANÉ 
ONLINE WEBINÁRE

Z programu online vzdelávania sme zorganizovali niekoľko webinárov určených prioritne pre 
učiteľov, športových odborníkov, verejnosť. 

Cieľom modulu „Cheer je cool“ bolo predstavenie športu Cheerleading - vhodného ako pre 
chlapcov, tak aj dievčatá a jeho zaradenie do výučby hodín telesnej a športovej výchovy. 
Prihlásených bolo 43 účastníkov.

Modul „Cvič so zdravým chrbátikom“ tvorila prednáška o význame správneho držania tela, 
ukážky pohybových aktivít do škôl vo forme zdravotných cvičení, s cieľom predchádzať 
deformitám chrbtice a nesprávnemu držaniu tela u detí v rannom školskom veku. Prihlásených 
bolo 160 účastníkov.

Prehľad všetkých webinárov a praktických seminárov nájdete na webe:
https://skolskysport.sk/vzdelavanie/neformalne-vzdelavanie/

NAŠI ŠPORTOVCI A ICH ÚSPECHY
V NOVEMBRI

Ema Labošová, zverenkyňa Tibora Bednára, 
predviedla mimoriadne úspešné vystúpenie 
na World InterUniversities Championship 
v Barcelone. Získala najcennejší zlatý kov! 
Vo finálovom súboji reprezentačných 
kolegýň zdolala Nikoletu Puchovanovú 3:0 
na sety.

Ema Labošová zlatá na 
7. medziuniverzitných majstrovstvách 
sveta

Stolnotenisové reprezentantky Barbora 
Balážová, Tatiana Kukuľková a Ema 
Labošová odohrali svoj druhý zápas v 
kvalifikácii o postup na európsky šampionát 
družstiev vo švédskom Malmö. Zverenky 
trénera Jaromíra Truksu tentoraz ťahali za 
kratší koniec, a tak podľahli v SaintDenis 
pred takmer troma stovkami divákov v 
dueli 1. kola skupiny A3 domácim 
Francúzkam 0:3.

Slovenky vo Francúzsku s prehrou

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/ema-labosova-zlata-na-7-medziuniverzitnych-majstrov
stvach-sveta

V dňoch 7. - 13. novembra 2022 sa v Senci konal 
26. ročník medzinárodného stolnotenisového 
turnaja - WTT Youth Contender. Medzi viac 
ako 350 prihlásenými hráčmi zo 49 krajín 
nechýbali ani slovenskí reprezentanti na čele s 
dvojnásobným medailistom z ME 2022 
Samuelom Arpášom, ktorý si v turnaji do 15 
rokov vybojoval skvelé 3. miesto. V kategórii do 
19 rokov sa zo Slovákov najviac darilo Adamovi 
Klajberovi, ktorý prenikol medzi 16 najlepších 
singlistov.

Samuel Arpáš tretí na WTT Youth 
Contender Senec

Počas druhého novembrového víkendu sa v Budapešti konal medzinárodný nominačný turnaj v 
karate Hungarian Open Grand Prix 2022. Turnaja sa zúčastnilo 864 súťažiacich zo 17 krajín. 
Karatisti Národného športového centra dosiahli vynikajúce výsledky.
 
Nina Kvasnicová 1. miesto v kategórii junioriek do 53kg.  

Sára Krivdová 1. miesto v kategórii Kumite U21 do 68 kg.

Roman Hrčka 2. miesto v kategórii Kata.

Lukáš Bohunický 1. miesto v kategórii Kumite dorastenci nad 70 kg.

3 zlaté a 1 strieborná mediala na Hungarian Open Grand Prix 2022

Blahoželáme a ďakujeme všetkým športovcom za reprezentáciu!

AKÉ SÚŤAŽE ČAKAJÚ NAŠICH ŠPORTOVCOV V DECEMBRI?

ČO NÁS ČAKÁ V DECEMBRI?

 
3. decembra – Majstrovstvá Slovenska U21, juniorov, dorastencov – Trnava – Krivdová Sára, 
Hrčka Roman, Vlasáková Adela, Kvasnicová Nina
 
4.-11. decembra – Majstrovstvá sveta mládeže v stolnom tenise – Tunis, Tunisko – Arpáš 
Samuel
 
9.-11. decembra - Svetový pohár mládeže, Karate 1 Youth League – Benátky, Taliansko – 
Kvasnicová Nina, Vlasáková Adela
 
16.-23. decembra – Majstrovstvá sveta v plávaní – Melbourne, Austrália – Trníková Nikola, Slušná 
Lillian

Našim športovcom prajeme veľa úspechov!

6. 12. – Webinár: „Gymnastika bezpečne a atraktívne - moduly“

16. 12. – Newsletter Národného športového centra

20. 12. – Podcast: „Telovýchovné lekárstvo“ so vzácnym hosťom MUDr. Jiřím 
Dostálom

@narodnesportovecentrum www.narodnesportovecentrum.sk

Naše stolnotenistky - Ema Labošová a 
Tatiana Kukuľková sa dostali na 15. miesto vo 
svetovom rebríčku tímov so ziskom 1988 
bodov a sú 6. najlepšie z Európy.

Stolnotenistky na 15. mieste 
vo svetovom rebríčku

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/stolnotenistky-na-15-mieste-vo-svetovom-rebricku

Počas uplynulého víkendu cyklistka 
Terézia Kurnická, zverenkyňa Jakuba 
Vanča dokončila belgický šampionát CE 
Cyclocross Namur 2022 na 29. priečke.

Terézia Kurnická na šampionáte 
v Namure

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/terezia-kurnicka-na-sampionate-v-namure

Dňa 5. novembra sa konal Slovenský pohár U21, juniorov, dorastencov a mladších dorastencov 
v karate. Bola to nominačná súťaž na Majstrovstvá Slovenska 2022, ktoré sa uskutočnia v 
decembri a na Majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať vo februári. Našim karatistom sa na SP 
darilo a prinášame vám prehľad ich výsledkov.

Denis Filip 1. miesto v troch kategóriach Kata juniori 16-17 rokov, Kata OPEN juniori a starší juniori 
a Kata juniori 16-17 rokov.

Roman Hrčka 1. miesto v dvoch kategóriách Kata OPEN juniori a starší juniori a Kata starší juniori 
18-20 rokov.

Nina Kvasnicová 1. miesto v kategórii Kumite juniorky 16-17 rokov do 53kg.

Sára Krivdova 1. miesto v kategórii Kumite staršie juniorky 18-20 rokov do 68kg.

Malik Bagaev 1. miesto v dvoch kategóriach Kumite starší juniori 18-20 rokov OPEN a Kumite 
starší juniori 18-20 rokov nad 84kg.

Dominik Kešeľak 1. miesto v kategórii Kumite starší juniori 18-20 rokov nad 84kg.

Šimon Sečkár 1. miesto v kategórii Kumite juniori 16-17 rokov do 68kg.

Maroš Janovčík 1. miesto v kategórii Kumite starší juniori 18-20 rokov do 75kg.

Adam Štelcl 1. miesto v dvoch kategóriach Kata OPEN juniori a starší juniori a Kata starší juniori 
18-20 rokov.

Lukáš Bohunický 1. miesto v kategórii Kumite dorastenci 14-15 rokov nad 70kg.

Karatisti Národného športového centra na turnaji Slovenského pohára v Košiciach

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/karatisti-narodneho-sportoveho-centra-na-turnaji-slov
enskeho-pohara-v-kosiciach

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/slovenky-vo-francuzsku-s-prehrou

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/samuel-arpas-treti-na-wtt-youth-contender-senec

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/3-zlate-a-1-strieborna-mediala-na-hungarian-open-gra
nd-prix-2022

Počas predposledného novembrového týždňa sa konal Medzinárodný boxerský maratón v Akadémii 
Tomiho Kida v Matúškove. Cieľom maratónu bolo rozhýbať čo najviac ľudí a viac im priblížiť box. 
V utorok 22. novembra bol v Akadémii deň Národného športového centra, návštevníci si vyskúšali 
testovanie, aké zažívajú naši vrcholoví športovci. Tiež si zasúťažili na AirBike!

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/medzinarodny-boxersky-maraton-v-akademii-tomiho-kida

V dňoch 11. – 13. novembra 2022 sme zorganizovali v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici na KTVŠ 
inovačné vzdelávanie v rozsahu 30 vyučovacích hodín na tému „Moderné trendy športovej hry florbal 
vo výchovno-vzdelávacom procese TŠV a vo voľnočasových aktivitách“.  Pri organizovaní 
vzdelávania sme spolupracovali so Slovenským zväzom floorbalu. Práve ich lektori – Dárius Siheľský a 
Patrik Pelegrin mali pre účastníkov pripravený program na vysokej úrovni.

foto: Tomi KID Kovács FB

Ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie vzdelávania, ktoré nás čakajú v budúcom 
kalendárnom roku.

 Viac informácií o inovačných vzdelávaniach nájdete na webe: 
https://skolskysport.sk/vzdelavanie/inovacne-vzdelavanie/ 

V dňoch 12. - 20. novembra sa mexickom 
meste Guadalajara konali Majstrovstvá sveta 
seniorov v taekwonde, na ktorých Slovensko 
reprezentovala naša najúspešnejšia seniorská 
reprezentantka Gabriela Briškárová, pod 
vedením trénera Tomáša Potockého. 
Gabriela skončila v druhom kole, kde 
nestačila na neskoršiu vicemajsterku sveta z 
Číny a obsadila tak 17. miesto vo svete.

Gabriela Briškárová je 17. na World 
Senior Championship 2022

Posledný novembrový víkend sa Nikoleta 
Trníková zúčastnila Otvorených Majstrovstiev 
Rakúska 2022 v plávaní, ktoré sa konali v 
meste Wiener Neustadt. Zvíťazila v disciplíne 
200 m prsia s časom 2:24,33 min. Zároveň 
pridala druhé miesta v disciplínach 100 m prsia 
a 100 m polohové preteky a získala 5. miesto v 
disciplíne 100 m motýlik. Pre Nikoletu to bola 
posledná súťažná kontrolka pred odletom na 
decembrové MS v Melbourne.

Nikoleta a jej úspešná súťažná kontrolka 
pred odletom na MS v Melbourne

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/gabriela-briskarova-je-17-na-world-senior-championshi
p-2022

V dňoch 16. - 21. novembra sa v Indonézii 
uskutočnil Svetový pohár WKF Series A, 
ktorého sa zúčastnil aj náš karatista Roman 
Hrčka. Roman v silnej konkurencii 97 
reprezentantov z 36 krajín skončil tesne na 
nepostupovom mieste v skupine (5 z 10) a 
nepostúpil tak do druhého kola.

Roman Hrčka na Svetovom pohári 
v Jakarte

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/roman-hrcka-na-svetovom-pohari-v-jakarte

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/nikoleta-a-jej-uspesna-sutazna-kontrolka-pred-odleto
m-na-ms-v-melbourne

Počas posledného novembrového víkendu 
sa konal 17. Austrian Future Cup, kde 
súťažilo 20 družstiev, 112 mužov zo 16 štátov a 
3 kontinentov. Oliver Kasala, zverenec 
Martina Zvala, výborne zabodoval na koni s 
držadlami a získal 1. miesto. V zostave na 
kruhoch vybojoval rovnako krásne 1. miesto. 
Vo viacboji sa po skvelom výkone umiestnil 
na 3. mieste. Finálové účinkovanie zakončil 5. 
miestom na kruhoch.

Dve zlaté medaily Olivera Kasalu na 
Austrian Future Cup 2022

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/dve-zlate-medaily-olivera-kasalu-na-austrian-future-cu
p-2022

HĽADÁTE ORIGINÁLNY DARČEK PRE ŠPORTOVCA 
A NETUŠÍTE ČO BY HO POTEŠILO?

Máme pre vás tieto dva tipy: 
 
1. Analýza telesného zloženia

S naším rozšíreným výstupom bude vedieť okrem základných parametrov aj stav proteínov, 
minerálnych látok v tele, či bazálny metabolizmus. Aj amatérsky šport kladie na organizmus veľké 
nároky a je potrebné starať sa o svoje telo. 

2. Spiroergometria

Veľmi užitočné pre športovcov,  aj tých amatérskych,  je testovanie športovej výkonnosti a zistenie 
svojich aktuálnych vytrvalostných schopností. Následné dosahovanie cieľov bude jednoduchšie.

Objednajte si diagnostiku formou darčekového poukazu prostredníctvom správy cez 
sociálne siete.

foto: Slovenský atletický zväz


