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Vyhodnotenie  
účasti žiakov na medzinárodných školských súťažiach 

v školskom roku  2013 / 2014 
 
 
 

 
 

Medzinárodné školské majstrovstvá ISF 
                           

Medzinárodné školské majstrovstvá (ďalej MŠM) ISF zabezpečuje Slovenská asociácia športu na 
školách (ďalej len SAŠŠ) ako člen ISF. Na základe predloženej výzvy Ministerstvu školstva, vedy, 
výskumu a športu SR hradí náklady spojené s vycestovaním slovenských výprav. 
Pre rok 2014 bola na účasť na MŠM ISF schválená dotácia vo výške 70 000 €.  SAŠŠ mohla za týchto 
finančných podmienok vyslať na súťaže ISF len volejbal, futsal, cezpoľný beh a hádzanú.  
V roku 2014 nevycestovali stolný tenis, bedminton, basketbal 3x3, z dôvodu nedostatočného finančného 
krytia.  
  
 

 VOLEJBAL – Portugalsko (Espinho&Santa Maria da Feira) – 9. - .04. 2014  

 
Účastníci:  vedúci výpravy:   Jozef Pavlík 
  tréner družstva dievčat:   Ladislav Popeláš 
  vedúci družstva dievčat:  Jarmila Argajová.   
  tréner družstva chlapcov:  Jozef Socha 
  vedúci družstva chlapcov: Ivan Židzik 
  rozhodcovia:   Fedor Hnát, Štefan Faulhammer 

technický delegát:  Ján Dančík 
 
Zloženie výpravy dievčat:  
školské družstvo – Športové gymnázium Nitra v zložení: 
 
Valentína Vendéghová, Veronika Chrenková, Jana Jaščurová, Diana Kočišová, Monika Stumpelová, Alena 
Ružbaská, Barbora Ninačová, Natália Balčová, Slánka Salamonová, Olívia Slováková, Simona Samašová, 
Monika Šimová.  
 
Zloženie výpravy chlapcov:  
školské družstvo – Športové gymnázium Trenčín v zložení: 
 
Ľuboš Horváth, Tomáš Ivanka, Jakub Petráš, Šimon Nemergut, Marek Mečiar, Július Firkaľ, Peter 
Barták, Kamil Kyšela.   
 

Výsledky:  
Školské družstvo dievčat sa umiestnilo na 12. mieste z 28 štartujúcich krajín.  
Školské družstvo chlapcov sa umiestnilo na 16. mieste z 29 štartujúcich krajín. 
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Záverečné hodnotenie vedúcej výpravy: 
 
Medzinárodná  federácia  školského  športu  (ISF)  usporiadala  v  dňoch  9.4.2014  –  17.4.2014   MŠM  
vo volejbale.  
Obe naše družstvá si zaistili postup v kvalifikačných turnajoch.  
Slovenskí účastníci mali možnosť súťažiť v silnej medzinárodnej konkurencii a porovnať si svoje výkony 
so športovcami rovnakej vekovej kategórie. K reprezentácii pristupovali zodpovedne a v športovom 
duchu. Družstvo chlapcov obsadilo 16.miesto v celkovom poradí a družstvo dievčat 12 miesto.  
Výpravu tvorili dvaja medzinárodní rozhodcovia, ktorí veľmi úspešne reprezentovali našu krajinu.  
 
Družstvá hrali v skupinách každý s každým a potom prvé a druhé družstvo zo skupín play off o 
umiestnenie 1-16 a ostatné družstvá o zvyšné miesta.  
Hralo sa v šestnástich dobrých halách. Skúšali sme nový, elektronický systém zapisovania v kombinácii 
s klasickým. 
Družstvá bývali v hoteloch v prímorskom meste Espinho /naše dievčatá/ a 10 km vzdialenom Santa 
Maria da Feira /naši chlapci/. Čo je vždy veľmi nešťastné riešenie od organizátorov a sťažuje to prácu 
vedúcemu výpravu. Vedúci delegácií, rozhodcovia a technická komisia v Espinho. 
Organizačne bolo podujatie dobre zorganizované, negatívum možno pripísať dlhému čakaniu pri 
prevozoch. Problémy výprava Slovenska zaznamenala aj pri akreditácii, kedy si organizátori neopravili 
nahlásené zmeny čísiel dresov.  
Okrem zápasov mali družstvá večer priateľstva, na ktorom prezentovali svoje národné zvyky, pesničky, 
tance, kulinárske špeciality. Jeden deň bol vyhradený prehliadke miest a okolia. Vedúci delegácií v tom 
čase boli v Porte a iných priľahlých mestečkách. 
 
Družstvá pri odchode na podujatie obdržali tričká od SAŠŠ, ktoré si družstvá mohli ponechať.  
 
 

                    FUTSAL – Taliansko / Sardínia (Sinnai) – 26.04. – 3.05. 2014  

 
Účastníci:  vedúci výpravy :   Ladislav Dvoščák 
  tréner družstva chlapcov:  Tibor Golian 

vedúci družstva chlapcov: Vladimír Černušák 
  rozhodca:   Rastislav Behančin 
   
 
Zloženie výpravy chlapcov:  
školské družstvo – Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina v zložení: 
 

Dávid Fujak, Filip Kňažovič, Dávid Hancko, Rastislav Václavík, Michal Pobijak, Jakub Michlík, Milan 
Sága, Jakub Krela, Martin Slaninka, Adam Štefanec, Dominik Kračko, Boris Beniač. 
 

 

Výsledky:  
Školské družstvo chlapcov sa umiestnilo na 9. mieste z 24 štartujúcich krajín 
 
Záverečné hodnotenie vedúceho výpravy: 
 
Medzinárodná  federácia  školského športu (ISF) usporiadala v dňoch 26.4. – 3.5.2014 MŠM vo futsale.  
Slovensko sa súťaže vo futsale zúčastnilo po prvýkrát. 
 
Školské družstvo chlapcov, ktoré reprezentovalo Slovensko si postup vybojovalo v kvalifikačnom turnaji. 
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Futsal School World Championship 2014 na Sardínii bolo podujatie, ktoré bolo výborné pripravené, 
zorganizované na veľmi vysokej úrovni. Od príchodu našej výpravy, keď každá výprava mala svojho 
gestora, bolo o našu výpravu dobré postarané. Všetky družstvá boli ubytované v jednom hoteli, takisto 
stravovanie bolo spoločne so všetkými družstvami. Športová časť podujatia sa konala v športových 
halách špecializovaných na futsal a spoločenská časť – slávnostný nástup, prezentácia jednotlivých 
výprav, záverečný ceremoniál sa konali v meste Sinnai. 1.5.2014 v popoludňajších hodinách všetky 
výpravy absolvovali výlet do hlavého mesta Sardínie / Cagliari. 
Počas celého pobytu správanie žiakov bolo vysokej spoločenskej úrovni, počas turnaja sa nikto nezranil 
a po športovej – futsalovej stránke družstvo potvrdzovalo vysokú výkonnosť. 
 
Výprava pri odchode na podujatie obdržala tričká od SAŠŠ a Slovenský futsal zapožičal  výprave 
reprezentačné dresy.  
 

 

 

        CEZPOĽNÝ BEH – Izrael  (Emer Hama´ayanot) – 30.03. – 04.04. 2014  

   
Účastníci:  vedúci výpravy:    Marian Majzlík 
  zástupca vedúceho:   Štefan Muha 
  tréner školského družstva chlapcov:  Miroslav Kyrinovič 

tréner školského družstva dievčat:  Martin Ileš 
tréner národného výberu chlapcov: Oliver David 
tréner národného výberu dievčat: Dagmar Medeková 
technický delegát:   Roman Králik     

 
Zloženie výpravy:  

školské družstvá:   

chlapci / Športové gymnázium J. Herdu,  Trnava   
Dominik Greguš, Marek Jankovič, Lukáš Mihálik, Patrik Bakuš, Sebastián Čapkovič, Matúš Pavlovčík. 

dievčatá / Športové gymnázium Nitra  
Veronika Zrastáková, Barbora Bakóová, Nina Nováková, Simona Takácsová, Patrícia Dermeková, 
Viktória Bezáková 
 
národné družstvo SVK:   

chlapci    
Dávid Mazúch, Tadeáš Fazekaš, Matúš Verbovský, Lukáš Prívara, Lukáš Muha 

dievčatá   
Nikola Štefundová, Ivana Bitarová, Romana Ondrušová, Veronika Klčová 

Výsledky:  

školské družstvo - chlapci / Športové gymnázium J. Herdu,  Trnava  - 9. miesto 

školské družstvo - dievčatá / Športové gymnázium Nitra – 13. miesto  
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národné družstvo SVK - chlapci   - 5. miesto 

národné družstvo SVK - dievčatá  - 5. miesto 
 

Záverečné hodnotenie vedúceho výpravy: 

Medzinárodná federácia školského športu (ISF) usporiadala v dňoch 30.3. – 04. 04. 2014 MŠM 
v cezpoľnom behu.  
Družstvá, ktoré reprezentovali Slovensko, si postup vybojovali v kvalifikačnom preteku. 
 

Výprava bola ubytovaná v hoteli Leonardo Club v meste Tiberias. Organizátori zabezpečili pre výpravy 
vynikajúce podmienky pre športové a kultúrne vyžitie. Súťažiaci a členovia výpravy mali zabezpečený 
bohatý výber stravy, bazén a všetky možnosti, ktoré ponúkal hotel. 
Podujatie bolo zorganizované na vysokej športovej a spoločenskej úrovni, organizačne bezchybne. 
Celé podujatie naplnilo športový a spoločenský rozmer. Športovci týmto podujatím získali ďalšiu 
motiváciu pre svoj športový rast a predpoklady pre následné úspešné reprezentovanie Slovenskej 
republiky v budúcnosti na významných Európskych a svetových podujatiach.  
 
Všetci členovia výpravy dostali tričká od SAŠŠ, reprezentačné dresy od SAZ. . 
 
 
 

 HÁDZANÁ – Turecko (Trabzon) – 20. – 28.6.  2014  

 
Účastníci:  vedúci výpravy:   Tibor Bélik 
  tréner družstva dievčat:   Eugen Furda 
  vedúci družstva dievčat:  František Urban   
  tréner družstva chlapcov:  Václav Straka   
  rozhodcovia:   Boris Cipov, Zoran Klus 
 
Zloženie výpravy dievčat:  
školské družstvo – Gymnázium Pavla Horova Michalovce v zložení: 
Marianna Soročinová, Jana Barátová, Stanislava Ščerbáková, Katarína Muliková, Vladimíra Bajčiová, 
Patrícia Danková, Simona Chorovská, Denisa Lešková, Claudia Čičáková, Františka Solárová, Lívia 
Kniežová, Kristína Šimková. 
 
 
Zloženie výpravy chlapcov:  
školské družstvo – Obchodná akadémia Považská Bystrica v zložení: 
 
Lukáš Sádecký, Tomáš Rarík, Samuel Markovič, Kušík Zdeno, Balák Milan, Bystrický Ivan, Rosík 
Alexander, Kondrk Adam, Martinec Erik, Otradovec Filip, Bašo Patrik, Strapko Jakub, 
 
 
Výsledky:  
Školské družstvo dievčat sa umiestnilo na 11. mieste z 22 štartujúcich krajín.  
Školské družstvo chlapcov sa umiestnilo na 21. mieste z 22 štartujúcich krajín. 
 
Záverečné hodnotenie vedúcej výpravy: 
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Medzinárodná  federácia  školského  športu  (ISF)  usporiadala  v  dňoch  20. 06. 2014  –  28.06.2014   
MŠM v hádzanej.  
Obe naše družstvá si zaistili postup v kvalifikačných turnajoch.  
 
Ubytovanie bolo zabezpečené v olympijskej dedine, ktorá bola vybudovaná v roku 2011, pri príležitosti 
11. ročníka Európskeho mládežníckeho olympijského festivalu. 
Slovenská výprava zaznamenala problémy pri akreditácii, kde turecký organizátor nemal k dispozícii 
všetky fotografie výpravy. Nakoľko organizátori vymazali zo systému prihlášku Slovenska a zaslané 
podklady do e mailu sa im nepodarilo otvoriť o čom však neinformovali, musela sa výprava opätovne 
fotografovať. Komunikáciu už pre začiatkom šampionátu zo strany organizátora bola veľmi zlá, priam 
nijaká (neodpovedanie na e maily, telefonáty). 
Z olympijskej dediny do jednotlivých športových hál sa výprava premiestňovala pripravenými autobusmi, 
každé družstvo malo k dispozícii počas majstrovstiev svoj vlastný. Tranzity a jednotlivé športové haly 
(hralo sa v deviatich halách) boli na vysokej úrovni, čo sme aj tlmočili organizátorom a  hodnotíme to 
ako jediné veľké pozitívum. 
Stravovanie bolo zabezpečené priamo v olympijskej dedine. Tu musíme konštatovať opäť nedostatočnú 
pripravenosť, čo sa týka množstva i pestrosti stravy pre účastníkov. Monotónnosť stravy, malé porcie 
alebo nedostatok jedla. Program bol pripravený v súlade  s hracími zápasmi, kde si jednotlivé výpravy 
museli zisťovať informácie, keďže ani samotní sprievodcovia družstiev a ani jednotliví organizátori 
nevedeli, čo sa bude diať. 
Slovenská výprava sa zúčastňovala oficiálnych podujatí, ktoré pripravil organizátor, či už večer vedúcich 
delegácii, sadenie stromčekov priateľstva národov alebo prezentačný večer „kultúrny večer národov“, 
kde sme reprezentovali Slovenskú republiku. 
Zo strany tureckého organizátora neboli niektoré veci vôbec pripravené a ani zvládnuté, čo by si takéto 
veľké podujatie zaslúžilo, nakoľko sa šampionátu zúčastnilo spolu  24 krajín sveta. 
Slovenské družstvá – hlavne chlapci – neuspeli v silnej konkurencii družstiev.  
 
Družstvá pri odchode na podujatie obdržali tričká od SAŠŠ, ktoré si družstvá mohli ponechať.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Medzinárodné školské súťaže V 4 
                           

Slovenská   asociácia   športu   na   školách   obdržala pozvanie na podujatie V4  - Championships in 
School relay Cross.Country Vena Cross 2014. Za cieľ si toto podujatie dalo popularizovať atletiku 
medzi mládežou v jednotlivých kategóriách.  
SAŠŠ na toto podujatie nominovala víťazné družstvá celoštátneho finále Memoriál Márie Zavarskej 
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v kategórii chlapcov a dievčat základných (ZŠ Brezová Piešťany, ZŠ Brezová pod Bradlom, ZŠ 
Valašská) a stredných škôl (ŠG Trnava D+CH), ktoré boli zložené z 9 pretekárov, 1 vedúceho a jedného 
vedúceho výpravy. Toto podujatie finančne zabezpečovala SAŠŠ zo svojich finančných zdrojov.  
 
Ďalšie podujatie V 4 na uskutočnilo pod slovenským vedením a bola to súťaž vo florbale žiakov 
a žiačok ZŠ. Toto podujatie bolo súčasťou medzinárodnej olympiády detí a mládeže KALOKAGATIA 
2014 a zúčastnili sa ho slovenské víťazné družstvá z M SR vo florbale – ZŠ Medvedzie Tvrdošín 
(dievčatá)  a ZŠ s MŠ  Zuberec (chlapci). Chlapci obsadili 1. miesto a dievčatá 2. miesto.  
 
 
 
 

                                                
 
 
 
Záver: 
 
V školskom roku 2013/2014 vyslala Slovenská asociácia športu na školách ako člen Medzinárodnej 
organizácie školského športu (ISF) s podporou MŠVVaŠ SR na MŠM ISF športovcov  v športoch –  
volejbal (chlapci a dievčatá), futsal (chlapci), cezpoľný beh (chlapci a dievčatá – školské aj národné 
tímy) a hádzanú (chlapci a dievčatá).  
Účasť na týchto šampionátoch si vybojovali prihlásené školy v kvalifikačných turnajoch a pretekoch. 
Táto forma výberu našich najlepších družstiev či jednotlivcov sa osvedčila rokmi ako najlepšia a to aj 
z pohľadu finančného zabezpečenia.  
Dosiahnuté výsledky boli v tomto roku nie na očakávanej úrovni, Slovensko zostalo bez zisku 
akejkoľvek medaily.  
V športoch volejbal a cezpoľný beh SAŠŠ vyslala aj svojich delegátov technických komisií ISF Jána 
Dančíka (volejbal) a Romana Králika (atletika).   
Po prvýkrát sme na podujatie ISF  vyslali zástupcov vo futsale. V tomto športe máme do budúcnosti 
plány, požiadať o usporiadanie MŠM ISF na Slovensku (v roku 2018).  
Zo správ z podujatí od vedúcich jednotlivých výprav sme zaznamenali problémy (najmä hádzaná), ktoré 
vznikli nedostatočným zabezpečením podujatia zo strany organizátora, o čom budeme informovať 
listom vedenie ISF. 
 
Exekutíva ISF v tomto roku zorganizovala General Assembly vo francúzskom Paríži, na ktoré SAŠŠ 
vyslala Romana Králika, ktorý zastúpil (kvôli pracovnej vyťaženosti) predsedu SAŠŠ na tomto 
najvyššom zasadnutí ISF. Zasadnutie bolo zároveň volebným do všetkých orgánov ISF. SAŠŠ k 
zastupovaniu Slovenska podávala návrhy do štruktúr technických komisií (volejbal, futbal a atletika) 
a návrh na obsadenie pozície asesora (pozorovateľa). Všetky návrhy SAŠŠ na delegátov TC ISF boli 
schválené na ďalšie štyri roky, do funkcie asesora nebol zvolený slovenský zástupca.  
 
Dlhodobo v medzinárodnej činnosti nás trápi nedostatočné finančné zabezpečenie vysielania výprav na 
jednotlivé podujatia. V roku 2014 nevycestovali výpravy v stolnom tenise, bedmintone a basketbal 3x3 
(nový šport kalendára ISF). O postupe pri výbere rozhodlo na svojom zasadnutí predsedníctvo SAŠŠ, 
ktoré zostavilo poradie športov, pričom bralo do úvahy kritéria úspešnosti v školskom športe 
a samozrejme aj destináciu, v ktorej  sa mal daný šport odohrať. Nebolo možné pri zníženom rozpočte 
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o viac ako 50% vyslať – žiaľ - do zahraničia vyslať všetky výpravy k reprezentácii Slovenska. Aj 
výpravy, ktoré na súťaže ISF cestovali  sa museli podieľať – spoluúčasťou (forma symbolických 
poplatkov), aby sa všetky náklady podarilo pokryť.  
Zvýšené náklady vznikajú každoročne tým, že nie je možné rezervovať (a zaplatiť) letenky ešte v roku 
predchádzajúcom (v tomto prípade v roku 2013), pretože nie sú známe finančné prostriedky z dotácií 
MŠVVaŠ SR. SAŠŠ sa podarilo vyslať na MŠM ISF v cezpoľnom behu za podpory mnohých sponzorov 
aj slovenské národné výbery.  
 
Problémom naďalej zostáva aj nedostatočné materiálové vybavovanie účastníkov, na čo každoročne 
poukazujú vedúci výprav aj zúčastnené školy.  
 
„Športové vybavenie – výstroj na takéto podujatie bolo nedostatočné a nedôstojné. Všetky výpravy boli 
na svojich výstrojoch čitateľné z akého štátu pochádzajú, aký štát reprezentujú“ 
(citované zo správy z podujatia). 
 

Výzva, ktorú sme opäť na tento účel podali na MŠVVaŠ SR nebola schválená, preto sme nepodarilo 
výpravám zapožičať teplákové súpravy, ktoré by boli s označením SLOVAKIA a tak bola výprava 
Slovenska viditeľná a identifikovaná. 
Podarilo sa nám zabezpečiť nové reprezentačné tričká pre jednotlivé výpravy z iných finančných 
zdrojov. Spolupráca s príslušnými športovými zväzmi na zapožičanie reprezentačných dresov (ktorými 
SAŠŠ bohužiaľ nedisponuje) bola v tomto roku zabezpečená len zo Slovenského futsalu 
a reprezentačné družstvá v cezpoľnom behu obliekol SAZ. Ostatné zväzy odpovedali, že nemajú 
k dispozícii dresy k zapožičaniu. 
  
Aj napriek niektorým  - už aj opakujúcim sa problémom (hlavne nejednotným oblečením a znižovaním 
rozpočtom) - patrí veľké poďakovanie všetkým účastníkom, ktorí reprezentovali MŠVVaŠ SR, SAŠŠ, 
ale hlavne Slovensko veľmi dôstojne a v rámci dodržiavania pravidiel.  
Všetci účastníci obdržali ďakovné certifikáty za úspešné a vzorné reprezentovanie Slovenska na 
medzinárodnom poli.  
 
V tomto školskom roku sa školské družstvá Slovenska zúčastnili aj  súťaží V 4. V budúcnosti plánuje 
SAŠŠ zamerať sa viac aj na projekty V 4 a ich rozvoj smerom ku školskému športu.   
 
 
 
 
 
Spracovala:     Andrea Ristová 

   generálny sekretár SAŠŠ 


