
NA ŠTRBARACE 2022 SA POSÚVALI VLASTNÉ HRANICE

Na Štrbskom Plese sa konali prvé otvorené Majstrovstvá Slovenska družstiev stredných škôl – 
ŠTRBArace 2022. 

Na 2 km prekážkovom behu sa prihlásilo vyše 79 tímov stredných škôl a na štart sa postavilo viac ako 315 
stredoškolákov.
 
V každom družstve súťažili 2 chlapci a 2 dievčatá, ktorí museli zdolať 17 prekážok a dobehnúť do cieľa v 
najlepšom čase. Súčasťou behu boli aj exhibičné družstvá Športových hasičov Hasičského a 
záchranného zboru SR a TFA Team Slovakia, družstvo vojenskej polície MO SR, Akadémie policajného 
zboru SR, športového centra DUKLA Banská Bystrica a športovci Národného športového centra: Roman 
Hrčka, Nina Kvasnicová, Sára Krivdová a Lukáš Bohunický.
 
Myšlienka podujatia bola prepojiť žiakov stredných škôl, záchranné a silové zložky štátu a vrcholových 
športovcov, a tak poukázať na dôležitosť telesnej zdatnosti a pripravenosti zdolávať prekážky či už na 
trati, alebo v bežnom živote.

Víťazi si so sebou odniesli hodnotné ceny venované spoločnosťou Euronics.

VZDELÁVACIE AKTIVITY NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO CENTRA

STREAM NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO CENTRA NA TÉMU:  
„TURISTIKA NA JESEŇ“

Hosťami boli Anton Pacek, predseda SHS 
JAMES a Martin Belás, člen učebno-metodickej 
komisie Klubu slovenských turistov a vedúci 
katedry outdoorových športov a plávania na 
FTVŠ UK, ktorí sa v streame venovali plánovaniu, 
príprave a bezpečnosti počas jesennej turistiky. 

Stream si môžete vypočuť na našom webe: 
https://narodnesportovecentrum.sk/vzdelavanie
/nsc-stream

Úspešný kajakár porozprával o začiatkoch jeho 
kariéry, čo tvorí jeho športovú prípravu, ako 
zvláda náročný tlak na najvýznamnejších 
podujatiach a mnohé iné, zaujímavé informácie.

Celý PODCAST nájdete na našom webe, ale aj 
na SPOTIFY:
https://narodnesportovecentrum.sk/vzdelavanie
/nsc-sport-podcast 

OKTÓBROVÝ PODCAST S JAKUBOM GRIGAROM - STRIEBORNÝM 
SLOVENSKÝM MEDAILISTOM V DISCIPLÍNE K1

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE „MOBILNÉ APLIKÁCIE 
AKO MOTIVÁCIA K POHYBU“

Národné športové centrum v spolupráci s Outdoor institute pod lektorskou taktovkou Slavomíra 
Pačutu a Veroniky Spiškovej  zorganizovalo v dňoch  21. - 23. októbra 2022 vzdelávanie pre 
pedagogických zamestnancov. Vzdelávania sa zúčastnilo 18 pedagógov z celého Slovenska. Počas 3 dní 
absolvovali celý rad teoretických a praktických prednášok, ktoré priniesli účastníkom zaujímavé námety 
do praxe – ako prostredníctvom IKT technológií rozhýbať školskú mládež zábavnou formou. Účastníkov 
vzdelávania čaká záverečná prezentácia pred skúšobnou komisiou, po absolvovaní ktorej získajú 
osvedčenia. 

V rámci projektu Školský šport boli organizované dva online webináre, určené pre učiteľov, športových 
odborníkov a verejnosť. Lektorom webináru „Hraj Flag futbal“ bol Ing. Juraj Sopkuliak a lektorkou 
webináru „Stolný tenis do základných škôl“ bola Ing. Zuzana Perháčová. Na požiadanie boli 
účastníkom vydané certifikáty. 

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

foto: Školský šport FB

ŠKOLSKÝ ŠPORT ORGANIZOVAL DVA WEBINÁRE

VÝZNAMNÉ NÁVŠTEVY V NÁRODNOM ŠPORTOVOM CENTRE

Počas októbra riaditeľ Národného športového centra Vladimír Baluška osobne zablahoželal 
a poďakoval športovcom za ich významné úspechy a reprezentáciu.

Mladí gymnasti Lucia Dobrocká a Oliver Kasala obsadili spolu na EYOF v Banskej Bystrici 
7. miesto v súťaži zmiešaných tímov. Gymnasti prišli v sprievode prezidentky Slovenskej 

gymnastickej federácie Moniky Šiškovej a trénerky Kataríny Krekáňovej. Na Majstrovstvách 
Európy juniorov v Mníchove obsadila Lucia 8. miesto vo finále preskoku a Oliver 53. miesto vo 

viacboji jednotlivcov. 

Naše úspešné stolnotenistky Ema Labošová a Tatiana Kukuľková spolu s trénerom 
Jaromírom Truksom navštívili Národné športové centrum po ich návrate z MS družstiev, 

ktoré sa konali v čínskom Čcheng-tu, kde sa fantasticky prebojovali do štvťfinále.

NAŠI ŠPORTOVCI A ICH ÚSPECHY
V OKTÓBRI

V tureckom Mersine sa v októbri konal 
Svetový pohár v športovej gymnastike. Vo 
finále naša gymnastka Barbora Mokošová 
predviedla výbornú zostavu za 13,100 bodov, 
ktorou si vyslúžila bronz! 

Gymnastka Barborka Mokošová 
bronzová na FIG WORLD CHALLENGE 
CUP 2022

Majstrovstvá sveta vo francúzskom Breste 
boli pre Roberta Kubína krásnou bodkou 
za ťažkou sezónou plnou výziev a úspechov. 
Po 4 dňoch jazdenia v nepredvídateľných 
podmienkach sa zverencovi Macieja 
Dziemiańczuka podarilo dosiahnuť 19. 
miesto v kategórii U21, a tak si udržať miesto 
v polovici svetovej špičky.

Robert Kubín na Majstrovstvách sveta 
IQFOIL 2022 v jachtingu

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/bronz-pre-gymnastku-barboru-mokosovu 

Zverenkyňa Vladimíra Hurbana st., bola po 6. 
mieste v kvalifikácii, nasadená do 4. kola 
eliminácií, kde nanešťastie prehrala so 
slovinskou lukostrelkyňou Urškou Čavič 85:90. 
Celkovo sa Denisa umiestnila na veľmi peknom 
7. mieste spomedzi 20 lukostrelkýň.

Denisa Baránková siedma na 
Majstrovstvách sveta v terénnej 
lukostreľbe v USA!

Zsuzsi Molnár sa na majstrovstvách 
predstavila ako jediná Slovenka. V úvodnom 
kole bojovala vo váhe do 68 kg s Kanaďankou 
Katie Nichole Mulkay a súboj vyhrala na body 
8:1. V štvrťfinále však už nestačila na 
Američanku Siennu Ramirezovú, ktorá ju 
položila na lopatky 0:4.

Zsuzsanna Molnár na Majstrovstvách 
sveta U23 v zápasení v španielskej 
Pontevedre

Roman Hrčka vybojoval skvelé 7. miesto v kategórii kata U21 muži, kde súťažil v konkurencii 57 
karatistov.
Nina Kvasnicová vybojovala bronzovú medailu! Zverenkyňa Daniela Kvasnicu v kategórii kumite 
junioriek do 53 kg súťažila v konkurencii 51 karatistiek z 51 krajín.

Naši karatisti na Majstrovstvách sveta juniorov a kadetov 2022 v tureckom meste 
Konya

Sára Krivdová na FISU World University vybojovala krásne 7. miesto. V Sárinej 
kategórii karate kumite ženy do 68 kg bojovalo o víťazstvo 16 najlepších karatistiek 
sveta.
https://narodnesportovecentrum.sk/blog/reprezentacia-karatistky-sary-krivdovej-na-
fisu-world-university 

Samuel Arpáš, náš stolnotenisový reprezentant, obsadil 5. miesto v kategórii do 15 
rokov na Európskom mládežníckom turnaji TOP 10 vo francúzskom Tours.
https://narodnesportovecentrum.sk/blog/samo-arpas-je-5-na-top-10-v-tours

Nora Jenčušová v rámci posledných pretekov talianskeho pohára absolvovala s 
tímom BePink v kompletnej zostave hromadný štart, ktorý sa konal v talianskom 
meste San Daniele. Na štarte bolo 89 pretekárok, trať bola v dĺžke 91,2 km a Norike 
patrilo 30. miesto.
https://narodnesportovecentrum.sk/blog/nora-jencusova-na-talianskom-pohari 

Triatlonistka Zuzana Michaličková, nás reprezentovala na Asia Triathlon Cup 2022, 
kde spomedzi 20 triatlonistiek obsadila 6. miesto v kategórii Elite woman.
https://narodnesportovecentrum.sk/blog/zuzana-michalickova-siesta-na-asia-triathl
on-cup-2022 

Šermiar Branislav Lančarič nás reprezentoval na Európskom pohári kadetov v 
šerme fleuretom, ktorý sa konal v Manchestri. Zverenec Vojtecha Fehéra, Branislav 
Lančarič dosiahol svoj doteraz najväčší úspech a po prvýkrát sa prebojoval do 
finálovej osmičky!
https://narodnesportovecentrum.sk/blog/branislav-lancaric-dosiahol-svoj-doteraz-n
ajvcsi-uspech  

Naša mladá reprezentantka, členka pilotného projektu „Identifikácia športových 
talentov“ - Simona Sivá získala striebro v Prahe na 3. kole Pohára federácií v 
športovom aerobiku.
https://narodnesportovecentrum.sk/blog/simona-siva-ziskala-v-3-kole-striebro 

Mladá plavkyňa Lillian Slušná na Slovakia Swimming Cup v Šamoríne zaplávala 
slovenský juniorský rekord a zároveň rekord mítingu v disciplíne na 50 metrov – voľný 
spôsob s časom 24,87 s.
https://narodnesportovecentrum.sk/blog/lil-ian-slusna-vyplavala-novy-rekord 

Našim športovcom gratulujeme k skvelým úspechom!

AKÉ SÚŤAŽE ČAKAJÚ NAŠICH ŠPORTOVCOV V NOVEMBRI?

ČO NÁS ČAKÁ V NOVEMBRI?

12. - 13. novembra – Medzinárodný turnaj v karate Grand Prix 2022 – Budapešť, Maďarsko – 
Gyurík Adi, Krivdová Sára, Hrčka Roman, Kvasnicová Nina, Vlasáková Adela
 
14. - 19. novembra – Majstrovstvá sveta v taekwonde – Cancun, Mexiko – Briškárová Gabriela
 
18. - 20. novembra – Svetový pohár seniorov Karate 1 Series A – Jakarta, Indonézia - Gyurík Adi, 
Krivdová Sára, Hrčka Roman

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

2. 11. – Stream:  „Najčastejšie zistenia a nedostatky z kontrol hlavnej 
kontrolórky športu“

4. - 6. 11.  –  Inovačné vzdelávanie: „Skupinové outdoorové aktivity na 
hodinách TŠV“

7. 11. – Webinár: „Cheer je Cool - moduly“

11. - 13. 11.  –  Inovačné vzdelávanie: „Moderné trendy vo florbale na hodinách 
TŠV“

21. 11. – Webinár: „Zdravý chrbátik - moduly“

26. 11. Podcast: „Využitie analýzy DNA a genetiky v športe“

30. 11. – Newsletter Národného športového centra

@narodnesportovecentrum www.narodnesportovecentrum.sk

Na 56. majstrovstvách sveta družstiev, ktoré sa 
konali v čínskom meste Čcheng-tu, sa 
predstavilo slovenské družstvo v zložení: 
Tatiana Kukuľková, Ema Labošová a Barbora 
Balážová. Dievčatá sa dostali medzi TOP 8 
ženských tímov. Je to historicky najlepšie 
umiestnenie na svetovom šampionáte. Ich 
úspešné účinkovanie sa skončilo vo štvrťfinále, 
kde bojovali do poslednej loptičky.

Slovenské stolnotenistky sa postarali 
o historický úspech!

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/zaverecne-vystupenie-nasich-stolnotenistiek-na-56-ma
jstrovstvach-sveta-druzstiev-v-cine 

Nina Kvasnicová a Roman Hrčka ukončili 
prvý októbrový víkend so zlatými medailami! 
V poľskom Bielsko-Biała sa konala 
medzinárodná nominačná súťaž Polish 
Open 2022, na ktorej bojovalo spolu 2344 
karatistov z 28 krajín. Nina Kvasnicová 
vybojovala zlato v kategórii kumite junioriek 
do 53 kg, v konkurencii 29 reprezentantiek. 
Roman Hrčka získal zlato v kategórii kata 
muži U21, v konkurencii 24 reprezentantov.

Zlaté medaily pre našich karatistov

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/zlate-medaily-pre-nasich-karatistov 

V sobotu 1. októbra 2022 sa v žilinskej LA SKALE uskutočnili M-SK dospelých a mládeže v 
športovom lezení, v disciplíne obtiažnosť (LEAD). Národné športové centrum reprezentovali lezci 
Peter Kuric, Martina Buršíková, Lea Slobodová a Filip Hromada. Martina Buršíková potvrdila 
TOPom vo finále svoju dominanciu medzi ženami, na treťom mieste skončila Lea Slobodová.  Filip 
si odniesol striebro v kategórii juniorov, vo finále ho rozdelil iba jeden krok. Po dramatickom závere 
v mužskom finále skončil Peter Kuric na druhom mieste.

Reprezentanti športového lezenia na Majstrovstvách Slovenska 2022

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/majstrovstva-slovenska-v-sportovom-lezeni-2022-v-disc
ipline-obtiaznost 

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/filip-hromada-vyliezol-po-niekolko-medaili 

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/robert-kubin-na-majstrovstvach-sveta-iqfoil-2022 

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/zsuzsanna-molnar-na-majstrovstvach-sveta-u23-v-zap
aseni-v-spanielsku 

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/denisa-barankova-je-6-na-majstrovstvach-sveta-v-yank
tone 

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/nas-karatista-roman-hrcka-je-siedmy-na-ms 

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/nina-kvasnicova-ziskala-na-mladeznickych-ms-bronz


