
VZDELÁVACIE AKTIVITY NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO CENTRA

V dňoch 2.–3. decembra sme v Národnom športovom centre online skúškami ukončili inovačné 
vzdelávanie „Nové prístupy vo výučbe pohybových a športových hier na základných školách” s 
účastníkmi vzdelávania, ktoré sa uskutočnilo koncom septembra v Poprade. 10. decembra prebehli 
skúšky účastníkov inovačného vzdelávania „Mobilné aplikácie ako motivácia k pohybu“. V budúcom 
kalendárnom roku sa môžete tešiť na ďalšie vzdelávania, ktoré pre vás pripravujeme.

Informácie o inovačných vzdelávaniach sú zverejnené na webovej stránke:

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/blahozelame-absolventom-inovacneho-vzdelavania

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/zaverecne-skusky-s-ucastnikmi-inovacneho-vzdelavania-mob
ilne-aplikacie-ako-motivacia-k-pohybu

Hostkou decembrového podcastu bola 
športová psychologička Mgr. et Mgr. Petra 
Pačesová, PhD., ktorá nás previedla zaujímavou 
témou: „Zvládanie stresu v športe“. Petra 
priniesla veľa užitočných informácií ako zvládať 
stres, a to nie len z pozície športovca.  Dozviete 
sa, čo sa deje v našom tele keď máme prílišný 
stres, prečo má stres aj pozitívny účinok, ako sa 
učíme stres zvládať a mnoho ďalšieho.

Podcasty sú verejne dostupné na webovej 
stránke NŠC v sekcii „Vzdelávanie“ a na Spotify:
https://narodnesportovecentrum.sk/vzdelavanie
/nsc-sport-podcast

V DECEMBROVOM PODCASTE SME PRIVÍTALI ŠPORTOVÚ 
PSYCHOLOGIČKU PETRU PAČESOVÚ

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM SA PODUJALO 
NA OKRESOM KOLE V BASKETBALE

Národné športové centrum v zastúpení riaditeľa Vladimíra Balušku navštívilo 13. decembra Okresné 
kolo Bratislava III. v basketbale 3 x 3  žiakov a žiačok základných škôl. Okresné kolo organizovala ZŠ s 
MŠ, Kalinčiakova 12, Bratislava, pod vedením riaditeľa Dušana Nogu. Týmto turnajom sa v Bratislavskom 
kraji uzatvorili súťaže za rok 2022. Riaditeľ NŠC poďakoval dlhoročným organizátorom a prijal ich návrhy 
pre dobrý chod podobných podujatí do budúcnosti. Monitoring plánuje zrealizovať v budúcnosti aj na 
ďalších okresných a krajských kolách v rámci Slovenska. 

NAŠI ŠPORTOVCI A ICH ÚSPECHY
V DECEMBRI

Roman Hrčka vybojoval majsterský titul, keď vyhral 1. miesto v kategórii Kata Open juniori a starší 
juniori, 1. miesto v kategórii Kata U21 muži a navyše sa stal víťazom Slovenského pohára za rok 
2022. Ninka Kvasnicová si obhájila titul Majsterky Slovenska 2022, keď vyhrala 1. miesto v 
kategórii Kumite junioriek do 53kg. Absolútnou víťazkou Slovenského pohára sa stala Sára 
Krivdová.

Karatisti a ich krásne úspechy na Majstrovstvách Slovenska kadetov, juniorov a U21 v 
karate 2022

Blahoželáme k oceneniam a umiestneniam, sme na vás hrdí! Tešíme sa na vaše 
skvelé výkony v roku 2023.

AKÉ SÚŤAŽE ČAKAJÚ NAŠICH ŠPORTOVCOV V JANUÁRI?

ČO NÁS ČAKÁ V JANUÁRI?

12. - 21. januára – Svetové zimné univerzitné hry – Lake Placid, USA
 
24. - 31. januára – Majstrovstvá sveta v jachtingu – Miami, USA
 
25. - 29. januára - Majstrovstvá sveta v biatlone – Lenzerheide, Švajčiarsko

Našim športovcom prajeme veľa úspechov!

12. 1. – Podcast

13. - 14. 1. – Skúšky účastníkov inovačného vzdelávania z Michaloviec 
„Skupinové outdoorové aktivity na hodinách TŠV“ 

20. 1. – Seminár: „Cheer je cool“
 
20. 1. – Podcast: Projekty Erasmus+ pre šport s Mgr. Petrom Kupcom, 
riaditeľom Národnej agentúry ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu

20. - 21. 1. – Skúšky účastníkov inovačného vzdelávania z Banskej Bystrice 
„Moderné trendy vo florbale na hodinách TŠV“ 

23. 1. – Webinár: „Karate - Zahraj si: Ubráň sa! - moduly“
 
31. 1. – Newsletter Národného športového centra

@narodnesportovecentrum www.narodnesportovecentrum.sk

Zlatú medailu získal iba 15-ročný Samuel 
Arpáš na svetovom šampionáte mládeže v 
tuniskom Radese, ktorý sa konal od 4. do 11. 
decembra 2022. Titul vybojoval vo štvorhre 
kadetov po boku maďara Balázsa Leia.

Slovensko má Majstra sveta v stolnom 
tenise za rok 2022!

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/samuel-arpas-je-majstrom-sveta-vo-stvorhre-kadetov 

Titul Majsterka Slovenska v boxe za rok 2022 v kategórii ženy 50kg patrí Nicole Ďuríkovej. 
Majstrom Slovenska v boxe 2022 v kategórii muži 80kg sa stal Andrej “Bandi” Csemez a 
osemnásobným slovenským šampiónom sa stal Dávid Michálek, ktorý boxoval v kategórii muži 
92kg. 

Prvý decembrový víkend patril Majstrovstvám Slovenska starších dorastencov, žien a 
mužov v boxe 2022

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/majstrovsky-vikend-pre-nasich-boxeristov-1

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/karatisti-narodneho-sportoveho-centra-uspesne-ukon
cili-rok

Skvelými výkonmi a pódiovým umiestnením 
si vybojovala v celkovom rankingu Svetového 
pohára FIG úžasné 2. miesto na bradlách a 5. 
miesto na kladine.

Barborke Mokošovej patrí 2. miesto 
vo World Challenge Cup Ranking 
List 2022

O doteraz najvyššie skóre, aké bolo na 
Slovensku vystrelené z Olympijského luku sa 
Denisa postarala na „Pohári starostu obce 
Viničné 2022“.

Denisa Baránková sa postarala o nový 
halový rekord 

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/barbora-mokosova-obsadila-2-miesto-na-world-challe
nge-cup-ranking-list-2022

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/denisa-barankova-dala-novy-slovensky-rekord

Národné športové centrum reprezentovali 
Nikoleta Trníková, zverenkyňa Karla 
Procházku a Lillian Slušná, zverenkyňa 
Pavla Sirotného. Viac o tom, ako sa darilo 
našim plavkyniam v Melbourne sa dočítate 
na našom webe:

Naše plavkyne na Majstrovstvách sveta 
v plávaní 2022

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/nase-plavkyne-na-majstrovstvach-sveta-v-plavani-v-me
lbourne

V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLSKÝ ŠPORT BOL ORGANIZOVANÝ 
POSLEDNÝ TOHTOROČNÝ WEBINÁR

Z programu online vzdelávania sme 6. decembra organizovali posledný tohtoročný webinár: 
„Gymnastika bezpečne a atraktívne“, určený prioritne pre učiteľov, športových odborníkov a verejnosť. 

Cieľom webináru bolo predstaviť gymnastiku ako bezpečnú pohybovú aktivitu pre každého, ako 
prostredníctvom pohybových prostriedkov gymnastiky naučiť deti, aby boli ohybné, vrtké a silné, aby 
vedeli precítiť rytmus a pohyb v ňom, ovládali manipulácie s náčiním v správnom postoji.

Informácie k webinárom sú dostupné na: 
https://skolskysport.sk/vzdelavanie/neformalne-vzdelavanie/
https://www.facebook.com/skolskysport/

ĎAKUJEME ZA VAŠU PRIAZEŇ V ROKU 2022 
A PRAJEME VÁM LEN TO NAJLEPŠIE V NOVOM ROKU!

PRE ĎALŠIE NOVINKY A INFORMÁCIE NÁS SLEDUJTE NA NAŠOM WEBE

 A SOCIÁLNYCH SIEŤACH.

Majstrom Slovenska v športovej gymnastike mužov sa stal Matej Nemčovič a medzi juniormi s 
najvyšším hodnotením vyhral Oliver Kasala.

Naši gymnasti na Majstrovstvách Slovenska v gymnastike mužov a chlapcov 2022

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/majstrom-slovenska-v-sportovej-gymnastike-muzov-je
-matej-nemcovic-medzi-juniormi-s-najvyssim-hodnotenim-vyhral-oliver-kasala

Svoje zlaté umiestnenie Ninka získala v 
kategórii „Junior Kumite Female-53kg“, kde o 
víťazstvo bojovala v konkurencii 63 karatistiek 
z 26 krajín sveta.

Skvelé výsledky Ninky Kvasnicovej 
na Svetovom pohári mládeže K1 v 
Benátkach 

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/nina-kvasnicova-vybojovala-dalsie-zlato

Naše fleuretové družstvo v zložení Árpád 
Fazekas, Ákos Pirk, Bendegúz György doplnené 
o Leopolda Kuchtu vybojovalo 9. miesto na 
Svetovom pohári v Londýne. Neskôr zverenci 
Jozefa Nagya pokračovali 9. miestom v poľskom 
Leszne a nakoniec sa im na Svetovom pohári 
družstiev v Bangkoku úspešne podarilo 
umiestniť v TOP 8.

Slovenské fleuretové družstvo má za sebou 
úspešnú sériu troch Svetových pohárov! 

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/9-miesto-pre-slovenske-druzstvo-sermiarov

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/slovensko-vybojovalo-7-miesto-na-svetovom-pohari-dr
uzstiev-v-bangkoku

Náš úspešný cyklista Martin Svrček získal v ankete Zlatý pedál 2022 druhý najvyšší počet hlasov, 
a tak sa v poradí umiestnil hneď za víťazom Petrom Saganom. Martin Svrček je aktuálne jediný 
Slovák vo WorldTour tíme a má za sebou svoju prvú sezónu medzi mužmi. Dominika Maníková, 
členka projektu „Identifikácia športových talentov“, zvíťazila v kategórii BMX racing a celkovo sa 
umiestnila ako tretia v poradí za Svrčekom a Saganom. Úspešné výsledky v cyklokrose sa podarilo 
dosiahnuť Matthiasovi Schwarzbacherovi, ktorý je tiež členom projektu "Identifikácia 
športových talentov“.

Najlepší cyklisti sezóny si prebrali ocenenie Zlatý pedál 2022

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/najlepsi-cyklisti-sezony-si-prebrali-ocenenie-zlaty-peda
l-2022


