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Vyhodnotenie  
účasti žiakov a žiačok  na medzinárodných školských súťažiach 

v školskom roku  2014 / 2015 
 
 
 

 
 

Medzinárodné školské majstrovstvá ISF 
                           

Medzinárodné školské majstrovstvá (ďalej MŠM) ISF zabezpečuje Slovenská asociácia športu na 
školách (ďalej len SAŠŠ) ako člen medzinárodnej organizácie školského športu (ďalej len ISF). 
Na základe predloženej výzvy Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ 
SR) hradí náklady spojené s vycestovaním slovenských výprav. 
Pre rok 2015 bola na školskú reprezentáciu na MŠM ISF schválená dotácia vo výške 73 000 €.   
SAŠŠ na základe týchto finančných podmienok vyslala na súťaže ISF  slovenské výpravy v basketbale, 
plávaní, orientačnom behu, dodatočne aj v triathlone a na Hrách ISF.  
Na základe uznesenia P SAŠŠ sa v roku 2015 Slovensko nezúčastnilo športov, ktoré sa organizovali 
mimo územia EÚ – atletika (Čína) a futbale (Guetemala).  
  
 

 BASKETBAL – Francúzsko (Limoges) – 17. - 25. 04.  2015  

 
Účastníci:  vedúci výpravy:   Daniel Beníček 
  tréner družstva dievčat:   Ján Putera 
  vedúci družstva dievčat:  Sylvia Kompanová   
  tréner družstva chlapcov:  Ivan Židzik 
  vedúci družstva chlapcov: Elena Šmidtová 
  rozhodcovia:   Michal Šramko, Dalimír Pavelka 
 
Zloženie výpravy dievčat:  
školské družstvo – Gymnázium Štefana Moyzesa Ružomberok v zložení: 
 
Katarína Bakošová, Zuzana Baníková, Sofia Csiffaryová, Barbora Dlhovičová, Terézia Jandurová, 
Timea Kohútová, Lucia Novotná,  Barbora Petrová, Veronika Remenárová, Paula Vyšná.   
 
Zloženie výpravy chlapcov:  
školské družstvo – Obchodná akadémia  Považská Bystrica v zložení: 
   
Filip Majtán, Erik Belúch, Erik Michalík, Mário Ihring, Adam Brigand, Alexander Rosik, Martin Hrebičík, 
Jakub Drbul, Filip Otradovec, Mátych Branislav, Mahdoň Kristian.      
 
Výsledky:  
Školské družstvo dievčat sa umiestnilo na 12. mieste z 27 štartujúcich krajín.  
Školské družstvo chlapcov sa umiestnilo na 20. mieste z 29 štartujúcich krajín. 
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Záverečné hodnotenie vedúcej výpravy: 
 
Medzinárodná federácia školského športu ISF usporiadala v dňoch 17.4.- 25.4.2015 MŠM v basketbale  
vo  Francúzsku  v meste Limoges  za  účasti  29 krajín v kategórii  chlapcov a 27. krajín v kategórii 
dievčat.  
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. Výpravu okrem športovcov a vedúcich tvorili dvaja  
rozhodcovia, ktorí veľmi úspešne reprezentovali našu krajinu.  
 
Výprava cestovala leteckou dopravou. Po príchode bola doprava riešená organizátorom. Kompletná 
výprava bola ubytovaná v hotely IBIS-Nord spolu s výpravou Číny. Podmienky boli primerané tomuto 
podujatiu.  
Hrací systém bol zložitý hralo sa v 12 halách, výprava bola premiestňovaná autobusovou dopravou  na  
zápasy i stravovanie, čo bolo veľmi náročne  na organizáciu i záťaž hráčov. Výprava odchádzala ráno 
o 8.00 hod a prichádzala okolo 20.00 hod do hotela. 
Družstvá hrali v 3 člennej skupine každý s každým, prvé dve postupovali do skupiny o 1. -16. miesto 
a 3. zo skupiny o 16. – 29. miesto.  
Organizačne bolo podujatie dobre zorganizované, hoci bolo náročné hlavne na presuny. 
Okrem zápasov absolvovali družstvá Večer národov, na ktorom prezentovali svoje národné zvyky 
a tradície, predstavili krajinu, z ktorej pochádzajú v kultúrnom programe. Jeden deň bol vyhradený na 
prehliadku škôl a mesta, vedúci delegácie boli prijatí vedením  mesta. 
 
Výprava pri odchode na podujatie obdŕžala teplákové súpravy, sadu dresov a tričká od SAŠŠ.  
Vedúci výpravy odbržali suveníry o Slovensku (napr. kniha) a organizácii pre oficiálne návštevy podľa 
programu organizátorov.  
 
 
 

                    ORIENTAČNÝ BEH – Turecko / Antalya, Kemer) – 18. – 24.04. 2015  

 
Účastníci:  vedúci výpravy :     Ľudmila Dratvová 
  tréner školského družstva chlapcov M1:   Michal Eliáš 

tréner národné družstva chlapcov M1:   Miroslav Pilát 
tréner školského družstva chlapcov M2:   Medard Féder 
tréner školského družstva dievčat W 1:   Ľubica Fialová 
tréner národného družstva dievčat W1:   Milan Mazúr 

 
 
M 1 školské družstvo chlapcov (1997 – 1999)  Gymnázium Groslingova Bratislava 
       Juraj Polák; Michal Knor; Samuel Rybár; 
       Matej Hroboň; Martin Hóz 
        
M 1 národný výber chlapcov (1997 – 1999)  Jakub Chupek -  ŠG B. Bystrica  
       Jakub Dekrét – ZŠ Spojová B.Bystrica 
       Dušan Sláma – SZŠ Košice  
       Stanislav Franko - Gym. Akvinského Košice 
       Andrej Dubovský – ZŠ Kupeckého Pezinok 
 
M 2 školské družstvo chlapcov (2000 – 2001)  ZŠ Kupeckého Pezinok  
       Medard Féder ml.; Matúš Šimo;  
       Samuel Skovajsa; Matej Pätoprstý 



 3 

W 1 školské družstvo dievčat (1997 – 1999)  Gym.  sv. Uršule Bratislava  
       Miriam Cidoríková; Lucia Matejíčková; 
       Barbora Kaššáková; Mária Krajčírová 
        
W 1 národný výber dievčat (1997 – 1999)  Tereza Šmelíková – Gym. Metodova Bratislava 

Katarína Košútová – Gym. Veľká Okružná 
Žilina 

       Andrea Papugová – Evan. Gym. Košice 
       Tereza Miklušová – Gym. Groslingova Bratislava 
Výsledky : 
M1 národný tím chlapcov SVK - 4.miesto   

W1 národný tím dievčat SVK – 6. Miesto 

M1 Gymnázium Groslingova Bratislava – 15. miesto 

M2 ZŠ Kupeckého Pezinok – 11. miesto 

W1 Gymnázium sv. Uršlule Bratislava – 16. miesto  

 

Výsledky jednotlivcov v tabuľke, ktorá tvorí prílohu. 

 
Záverečné hodnotenie vedúceho výpravy: 
 
Medzinárodná  federácia  školského športu (ISF) usporiadala v dňoch 18.4. – 24.4.2015 MŠM  
v orientačnom behu.  
 
Družstvá i jednotlivci, ktorí reprezentovali Slovensko si postup vybojovalo v kvalifikačnom turnaji. Podľa 
výkonnosti boli k reprezentácii vybrané 3 školské a 2 národné družstvá. 
 
Výprava cestovala leteckou dopravou. Po príchode bola doprava riešená organizátorom. Ubytovanie 
bolo zabezpečené v hoteli Queenś Park, ktorý poskytol skutočne luxusné ubytovanie s denným room 
servisom. Členovia výpravy mohli sme využívať všetky zariadenia /posilňovňa, vnútorný bazén, vonkajší 
bazén/. Strava bola výborná, boli zastúpené všetky možné európske i ázijské jedlá. Pitný režim bol 
zabezpečený na všetkých akciách i športoviskách. 
 
Všetky kultúrne podujatia počas konania šampionátu boli výborne zorganizované.  Každý tím mal 
k dispozícií 2 dobrovoľníkov, ktorí výpravu sprevádzali na všetkých akciách. K dispozícii bola P.O.BOX 
schránka, kde organizátor dával aktuálne buletiny a správy o odchodoch autobusov na miesta pretekov 
ako aj všetky potrebné informácie. K dispozícii bolo aj internetové pripojenie WIFI, ktorá však pre veľký 
nápor bola väčšinou času preťažená. Náročnú prácu mali tréneri, ktorí museli stíhať technické porady, 
ktoré sa konali  o 21.00 hodine a následne informovať o technických informáciách  pretekárov. Skúesní 
tím odborníkov na čele s generálnym sekretárom M. Mazúrom dokázali pripraviť našich pretekárov aj na 
najhoršie podmienky.  
Terén, na ktorom sa podujatie v Turecku konalo, bol (podľa slov trénerov) ten najnáročnejší, na ktorom 
doteraz pretekali.   
 
Výprava pri odchode na podujatie obdržala tričká od SAŠŠ a teplákové súpravy pre školské družstvá. 
Teplákové súpravy pre národné tímy zapožičal SZOŠ, z dôvodu nedostatočného množstva teplákových 
súprav SAŠŠ (v termíne od 16. až 18.4. odchádzali 3 kompletné slovenské reprezentácie do 
zahraničia). Z toho dôvodu nebola slovenská výpravy v úplne jednotnom oblečení. 
Vedúci výpravy odbržali suveníry o Slovensku (napr. kniha) a organizácii pre oficiálne návštevy podľa 
programu organizátorov.  
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        PLÁVANIE – Poľsko  (Poznaň) – 16. – 21. 04. 2015  

   
Účastníci:  vedúci výpravy:    Eva Pavlíková 
  tréner školského družstva chlapcov:  Ladislav Hlavatý 

tréner školského družstva dievčat:  Ján Urbanský 
tréner národného výberu chlapcov: Helena Gáfriková 
tréner národného výberu dievčat: Božena Baliová 

 
Zloženie výpravy:  

školské družstvá:   

chlapci / Športové gymnázium J. Herdu,  Trnava   
Tomáš Púchly, Adam Halas, Ondrej Machovič, Adam Hlavatý, Filip Antonín, Šimon Uhlík 

dievčatá / Športové gymnázium Košice  
Diana Bellušová, Erika Borovová, Kristína Horváthová, Carmen Mikušová, Iveta Tóthová 
 
národné družstvá SVK: 
   
chlapci    

Jakub Mohler, Rastislav Trocha (ŠG Košice), Matej Kňazík (Gymnázium Pov.Bystrica), Dávid Bartáky 

(SŠ Žilina), Juraj Čelko, Erik Homoky (ŠG Trenčín). 

dievčatá 
Sára Kozániová ,Katarína Jedličková (ŠG Trnava), Klaudia Strempeková,Nina-Zuzana Šedivá (ŠG 

Trenčín), Nataša Hantáková (Gym. Považská Bystrica), Laura Benková (Súkr. Gymnázium Žilina)  

 

Výsledky:  

školské družstvo - chlapci / Športové gymnázium J. Herdu,  Trnava  - 11. miesto 

školské družstvo - dievčatá / Športové gymnázium Košice – nehodnotené  

národné družstvo SVK - chlapci   - 8 miesto 

národné družstvo SVK - dievčatá  - 7. miesto 

 

Výsledky jednotlivcov v tabuľke, ktorá tvorí prílohu. 

 

Záverečné hodnotenie vedúceho výpravy: 

Medzinárodná federácia školského športu (ISF) usporiadala v dňoch 16.- 21. 4. 2015 MŠM v plávaní.  
Družstvá, ktoré reprezentovali Slovensko, si postup vybojovali v kvalifikačnom preteku. 
 
Výprava cestovala na podujatie autobusovou dopravou. Autobus odchádzal z Trnavy so zástavkami v  
Trenčíne a Žiline.  
K odchodu vlaku v Košiciach neprišla pretekárka P. Krivdová (o svojej neúčasti neinformovala) 
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a družstvo z Košíc cestovalo s piatimi členmi, čo po príchode na akreditáciu spôsobilo celej výprave 
veľké problémy. Slovenská výpravy musela čeliť pokusu o diskvalifikáciu celej výpravy. Po protestoch 
viacerých tímov (India, Čína), ktorí tiež neboli v plnom počte, technická komisia zmenila rozhodnutie, a 
trest udelila len družstva, ktoré nie je šesťčlenné. Družstvo  nemohlo postúpiť - absolvovať finálové 
plavby, ak by si ich vybojovalo.  Čo sa vzhľadom na postup našich dievčat neskôr ukázalo ako  ten 
najväčší trest. Kvôli neprítomnosti jednej pretekárky prišla naša výprava o možnosť zabojovať 
o medaily, dokonca nebola ani v konečnom hodnotení klasifikovaná. 
 
Poznámka: 
Po oznámení vzniknutej situácie vedúcej výpravy bolo okamžite zisťované čo sa udialo, nakoľko deň 
pred odchodom bolo všetko v poriadku. Tréner informoval, že práve s P. Krivdovou boli u riaditeľky 
školy, pretože ako členka tímu vodného póla postúpila s družstvom aj do finále o majstra Slovenska. 
Danú situáciu doriešili a záver bol, že P. Krivdová cestuje do Poľska.  
Riaditeľka školy nás po prešetrení informovala „o náhlom“ ochorení menovanej žiačky.  
Organizátor si pre akceptovanie vyžiadal lekárske potvrdenie, ktoré sme zasielali e mailom po obdržaní 
z Košíc. Lekárske potvrdenie nebolo z lekárskej pohotovosti, ale od športového lekára pretekárky, čo 
však organizátor uznal, avšak s podmienkou uvedenou vyššie.  
 
 
Dopravu na podujatí riešili organizátori. Ubytovanie bolo zabezpečené cca 300 m od plaveckého areálu 
v Sports&Recreational Complex „Malta´s terms“, kde bolo aj kompletné stravovanie. Stravovanie bolo 
hodnotené (mimo raňajok) ako slabé a nepostačujúce a tiež nevhodné pre športovcov. 
 
Slovenská výprava vzorne reprezentovala krajinu aj na večeri národov. Program pripravili vedúce 
národných tímov. Posledný deň, počas voľna, športovci absolvovali dračiu cestu na vode a prehliadku 
historickej časti mesta. Záverečný ceremoniál a záverečné vyhodnotenie, ocenenie fair play, ako aj 
slávnostné ukončenie,  sa konali v športovej hale.  
Organizátor veľmi očividne podcenil celkovú prípravu svetového podujatia. Za hlavné nedostatky možno 
považovať: aj napriek zaslaniu vopred a prineseniu zoznamov pretekárov aj s disciplínami k akreditácii 
musela výprava zoznamy vypisovať znova, porada či nejaký technický míting sa uskutočnil za celé 
podujatie iba raz, svetelná tabuľa neinformovala o jednotlivých disciplínach, neuvádzala časy, nebol 
umožnený prístup plavcov do šatní - prezliekali sa na tribúnach, vyhlasovanie výsledkov nebolo 
koordinované (pretekár si nemohol prevziať cenu lebo už stál na štarte),  nebola žiadna miestnosť pre 
vedúcich,  bolo veľmi zložité sa pri vzniknutom probléme urýchlene ho riešiť, nakoľko bolo potrebné 
obehnúť celý bazén, výsledky boli uvádzané s chybami. Pozitívom bol pitný režim, ktorý bol 
zabezpečení v dostatočnom množstve.  
 
Všetci členovia výpravy dostali tričká od SAŠŠ, reprezentačné tepláková súpravy ako aj niektoré 
suveníry na večer národov (napr, Trnava).  
Vedúci výpravy odbržali suveníry o Slovensku (napr. kniha) a organizácii pre oficiálne návštevy podľa 
programu organizátorov.  
 
 
 

 TRIATHLON – Francúzsko (Versailles) – 27. 5. – 2.6.  2015  

 
Účastníci:  vedúci výpravy:   Sylvia Verbovská 
  pretekár:    Matúš Verbovský – Gym. Sv. Vincenta de Paul Levice 
 
 
Výsledky:  Matúš Verbovský - 2. miesto 
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Medzinárodná  federácia  školského  športu  (ISF)  usporiadala  v  dňoch  27. 05. 2015  –  2.06.2015   
MŠM v triathlone.  Slovensko sa tejto súťaže zúčastnilo po prvýkrát, nakoľko o účasť i pokrytie 
celkových nákladov požiadal sám žiak Gymnázia v Leviciach. Po rozhovoroch so STÚ o postavení 
aspoň jedného školského družstva, sme však nakoniec vysielali malú výpravu s jedným pretekárom. 
Náklady na vycestovanie sa nám nakoniec podarilo poriešiť tak, že sme povinné poplatky uhrad ili 
a letenky a zvyšné potrebné náležitosti si hradili účastníci samostatne.  
 
Záverečné hodnotenie vedúceho výpravy: 
 
Ubytovanie bolo zabezpečené v hotely Appart´City vo Versailles. Porada vedúcich bola hneď po 
akreditácii (v City Hall), kde sme ako výprava dostali pridelenú hostesku a získali všetky informácie. 
Zúčastnili sme sa všetkých kultúrnych programov (návšteva záhrad vo Versailles,, plavba loďou, 
charitatívna večera ISF, večer národov, preteky priateľstva...). Po odchode z Versailles do Paríža sme 
sa zúčastnili pikniku v Paríži pri Eiffelovej veži ale i prehliadky mesta.  
Samotný pretek bol pripravený na veľmi dobrej úrovni. Náš pretekár si priviezol svoj bicykel. Voda 
k plaveckej časti mala 19,5 C. Po prvej / plaveckej časti bol slovenský pretekár na 3. mieste, po jazde 
na bicykli sa ocitol na prvej pozícii. Pri behu mu bola nahlásená penalizácia za odloženie prilby do 
vedľajšej   bedničky, čo znamenalo zastať na desať sekúnd. Sám pretekár si nevie vysvetliť takúto 
„školácku“ chybu, ktorá ho stála titul majstra sveta (a jeho prvá penalizácia vôbec). Konečné druhé 
miesto však bolo za dosť učineným za celú prípravu. Ak sa však dozviete, že ste prehrali o práve tých 
10 sekúnd, zamrzí to.  
 
Pri odchode na podujatie účastníci obdržali tričká od SAŠŠ, teplákové súpravy i suveníry pre vedúcu 
výpravy.   
 
 
 
 

 2. SVETOVÉ EDUKAČNÉ HRY  – Grécko (Atény, Olympia)  – 2. - 7. 5.2015 

 
Účastníci:  vedúci výpravy:   Marek Mazan 
  zástupca vedúceho:  Vladimír Smaržík 
 
  účastníci:   

Michaela Mazanová, Tibor Németh, Tímea Študencová, Natália Macková, Samuel 
Sarik, Marianna Soročinová,Andrej Zelina, Adam Barboriak 
 

 
Záverečné hodnotenie vedúceho výpravy: 
 
Medzinárodná federácia školského športu (ISF) usporiada v dňoch 2.- 7. mája 2015 2. Svetové 
edukačné hry (ďalej len HRY) v GRÉCKU (Atény / Ancient Olympia). 
 
Doprava bola zabezpečené letecky do miesta pobytu, kde už dopravu zabezpečoval organizátor.  
 
Po prílete bola výprava prevezená z letiska do Olympie. V programe ako prvé bola návšteva múzea 
starovekých Olympijských hier, ako aj na miesta starobylej Olympie, kde na starobylom štadióne si 
všetci účastníci odbehli vzdialenosť jedného stádia a všetky výpravy boli dekorované olivovým vencom 
na kameni, na ktorom boli dekorovaní víťazi starovekých OH. Nasledovala návšteva  centra olympijskej 
prípravy na Olympii, kde si všetky výpravy zahrali priateľský futbalový turnaj, pričom družstvá boli 
miešané národne aj pohlavne. Nasledovalo spoločné oficiálne fotografovanie a prijatie všetkých 
účastníkov u starostu Olympie, ktoré bolo spojené s kultúrnym programom. Ďalší deň  po raňajkách sa 
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výprava presunula do Atén. Tu sa uskutočnil oficiálny otvárací ceremoniál, ktorý sa uskutočnil 
v basketbalovej hale Panathenaicos Atény. Otváracieho ceremoniálu sa zúčastnili čelní predstavitelia 
ISF, mesta Atén, ako aj zástupcovia konzulátov zúčastnených krajín. Výpravu SR prišla pozdraviť 
konzulka SR v Grécku. Súčasťou ceremoniálu bola prehliadka folklóru z každej časti Grécka. 
Nasledujúci deň sa výprava  ocitla v Maratónskom múzeu a zúčastnili besedy s najúspešnejšou 
olympijskou maratónskou bežkyňou Portugalčankou Rosa Mota. Každý účastník si odbehol symbolický 
malý maratón na mieste štartu olympijského maratónu, ktorý odštartovala práve Rosa Mota. Nasledoval 
priateľský basketbalový turnaj podobne ako futbalový. V programe dňa nechýbal večer národov, kde 
každá krajina mala jeden stôl, na ktorom mala prezentovať svoju krajinu ľubovoľnou formou (prospekty, 
tradičné jedlo a pod.), zároveň všetky výpravy mali priestor na zaspievanie, alebo zatancovanie svojho 
národného folklóru, ako aj priestor na pustenie prezentácie o svojej krajine. Celodenný program 
v Aténach, odštartoval ďalší deň, ktorý pozostával z návštevy Akropoly a príslušných múzeí 
a v neposlednom rade sme navštívili Panathenaiský štadión, v ktorého útrobách sa nachádza aj 
múzeum olympijských pochodní.  
Celú akciu môžem hodnotiť pozitívne organizátori zabezpečili pre výpravy vynikajúce podmienky 
počnúc ubytovaním, stravovaním, kde všetci účastníci mali zabezpečený bohatý výber stravy, bazén 
a všetky možnosti, ktoré hotel ponúkal. Podujatie bolo zorganizované na vysokej úrovni s bohatým 
kultúrnym aj športovým programom. Pozitívne hodnotím aj komunikáciou s organizátormi. Trochu 
unavujúce boli časté presuny autobusmi. Chcem sa ďalej poďakovať MŠVVaŠ SR ako aj SAŠŠ za 
vyslanie Slovenskej výpravy na 2. Svetové edukačné hry, lebo takáto skúsenosť rozširuje obzor a 
posúva mladú generáciu stále viac a viac vpred.  
Všetci účastníci získali silnú motiváciu pre svoj ďalší  športový rast a predpoklady pre následné úspešné 
reprezentovanie Slovenskej republiky v budúcnosti na významných  Európskych a svetových 
podujatiach.  
 
Pri odchode na podujatie účastníci obdržali tričká od SAŠŠ, teplákové súpravy i suveníry pre vedúceho 
výpravy.   
 
 
 
 
 
 

                                                
 
 
 
Záver: 
 
V školskom roku 2014/2015 vyslala Slovenská asociácia športu na školách ako člen Medzinárodnej 
organizácie školského športu (ISF) s podporou MŠVVaŠ SR na MŠM ISF športovcov  v športoch –  
basketbal (školské družstvá chlapcov a dievčatá), plávanie (školské a národné družstvá chlapcov a 
dievčatá), orientačný beh (chlapci a dievčatá – školské /3 aj národné / 2 tímy) a triathlon (jednotlivec). 
Po druhýkrát vycestovala slovenská výprava aj na Svetové edukačné hry do Grécka.   
 
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 
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nielen z pohľadu finančného, ale aj technického zabezpečenia.  
Dosiahnuté výsledky boli v tomto roku na lepšej úrovni ako tomu bolo v predchádzajúcom roku. 
Slovensko získalo jednu striebornú medailu vďaka Matúšovi Verbovskému (triathlon) a zostalo tesne 
pred ziskom ďalších cenných kovov v orientačnom behu (4. a 6. miesto národných tímom).  
 
V športoch atletika a futbal SAŠŠ vyslala aj svojich delegátov technických komisií ISF Romana Králika  
(atletika) a Alexandra Harnu (futbal), hoci výzva z MŠVVaŠ SR neobsahovala dotáciu na ich 
vycestovanie.    
Po prvýkrát sme na podujatie ISF  vyslali zástupcu v triathlone so ziskom hneď „skoro“ zlatej medaily, 
no spokojní sme aj s tou striebornou. Tento šport je do kalendára ISF zaradený ako nový.  
Zo správ z podujatí od vedúcich jednotlivých výprav sme zaznamenali problémy pri plávaní, ktoré 
opisujeme vyššie. Naopak veľmi vydarené bolo podujatie 2. Svetové HRY v Grécku, ktoré priniesli 
nielen edukačný, ale motivačný prínos. 
 
Dlhodobo v medzinárodnej činnosti nás trápi nedostatočné finančné zabezpečenie vysielania všetkých 
výprav na jednotlivé podujatia, ktoré vyhlásila ISF. V roku 2015 sme nevyslali výpravy v atletike (Čína) 
a futbale (Guatemala)  pre veľkú finančnú náročnosť, nakoľko obe podujatia sa konali mimo EÚ. 
O postupe pri výbere rozhodlo na svojom zasadnutí predsedníctvo SAŠŠ, ktoré prijalo uznesenie 
o nevysielaní výprav mimo EÚ aj v budúcnosti. Nebolo by možné pri rozpočte z MŠVVaŠ SR vyslať 
tieto športy. Výpravy, ktoré na súťaže ISF zúčastňujú sa museli podľa schváleného Organizačného 
poriadku podieľať – spoluúčasťou (forma symbolických poplatkov), aby sa všetky náklady podarilo 
pokryť a pokryť tak aj 5% spoluúčasť, ktorú nám predpisuje štát.  
Zvýšené náklady vznikajú každoročne (a tento rok nebol opäť výnimkou) tým, že nie je možné 
rezervovať (a zaplatiť) letenky ešte v roku predchádzajúcom (v tomto prípade v roku 2014).  A to je 
veľká škoda, nakoľko by bolo možné ušetriť ( nie malé ) finančnie. 
 
Podarilo sa nám v tomto roku zabezpečiť reprezentačné oblečenie (teplákové súpravy) a tak mohli 
slovenské výpravy dôstojnejšie reprezentovať svoju krajinu. Basketbalisti k vybaveniu dostali aj nové 
basketbalové reprezentačné dresy. 
 
Problémom naďalej zostáva s nedostatočným materiálovým vybavovaním účastníkov. Každý účastník 
síce obdrží tričko, ktoré mu zostáva, ale na výmenu či obdarovanie svojich rovesníkov z iných krajín, na 
večer národov, nie sme schopní zabezpečiť propagačný materiál.  
 
Podarilo sa nám v minulom roku zabezpečiť nové reprezentačné tričká pre jednotlivé výpravy z iných 
finančných zdrojov, ktoré nám vystačili aj pre reprezentáciu v roku 2015. Spolupráca s príslušnými 
športovými zväzmi na zapožičanie reprezentačných dresov (SAŠŠ postupne rieši aj tento problém, viď. 
basketbal) bola v tomto roku zabezpečená len zo Slovenského zväzu orientačných športov, s ktorým 
SAŠŠ dlhodobo spolupracuje na veľmi vysokej úrovni.  
 
Aj napriek problémom, s ktorými každoročne zápasíme  - patrí naše veľké poďakovanie všetkým 
účastníkom, ktorí reprezentovali MŠVVaŠ SR, SAŠŠ, ale hlavne Slovensko veľmi dôstojne a v rámci 
dodržiavania pravidiel fair play. Snažíme sa v maximálnej možnej miere zabezpečiť slovenskú 
reprezentáciu na požadovanej úrovni, komunikujeme s postupujúcimi školami, prechádzame zložitým 
výberom najvhodnejších kandidátov na vedúcich výprav pre komunikáciu s ISF, aby účasť slovenských 
reprezentácií bola čo najlepšia a bezproblémová. Aj v tomto roku sa nám potvrdilo, že ak je vedúci 
výpravy vybraný správne, tvorí súčasť tímu, vie organizačne zvládnuť predložené úlohy, pobyt 
v zahraničí je bez problémov. 
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Všetci účastníci obdržali ďakovné certifikáty za úspešné a vzorné reprezentovanie Slovenska na 
medzinárodnom poli.  
 
 
 
Spracovala:     Bc. Andrea Ristová 

   generálny sekretár SAŠŠ 


