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LIVESTREAM: TEAM SLOVAKIA 
PO ZOH 2022 

Team Slovakia sa stretol v zložení Ivan Husár, štátny 
tajomník ministersta školstva pre šport a zároveň tréner, 
Viktória Čerňanská, naša najmladšia bobistka a Samuel 
Takáč, bronzový medailista zo ZOH 2020 v ľadovom 
hokeji.

50tka slovenských športovcov sa zúčastnila na nedáv-
nych olympijských hrách v Pekingu. Táto trojica nám prišla 
porozprávať zaujímavosti zo zákulisia, pravidlách fungo-
vania a financovaní Teamu Slovakia. Nazreli sme do 
detstva týchto športovcov, ako sa dá dostať k vysnívanej 
nominácii na olympijské hry a koľko driny to obnáša. 

Podpora rodiny, klubov a asociácii je v tomto prípade 
nevyhnutnou súčasťou. Vedeli ste koľko stojí taký jedno-
bob? Aj napriek tomu, že slovenskí športovci nemajú také 
možnosti ako športovci z veľkých štátov, dokážeme sa 
presadiť v tejto konkurencii. Zaujímavý livestream si 
môžete celý vypočuť na našom webe https://narodne-
sportovecentrum.sk/vzdelavanie/nsc-live-stream

ZSUZSANNA MOLNÁR
ZÍSKALA BRONZOVÚ MEDAILU
NA ME DO 23 ROKOV

8. - 12. marca 2022 sa v bulharskom Plovdive konali
Majstrovstvá Európy do 23 rokov v zápasení.

Slovenská zápasníčka a členka Národného športového centra 
Zsuzsanna Molnár získala bronzovú medailu v hmotnostnej 
kategórii do 72 kg, kde v piatkovom súboji o tretie miesto 
zdolala Francúzku Kendru Dacherovú so skóre 2:1.

Iba 21-ročná slovenská reprezentantka má už v zbierke zlato  
z ME 2018 kadetov v Skopje, striebro z juniorských ME 2021         
v Dortmunde a bronz z juniorských MS 2021 v Ufe. Presadila sa 
už aj medzi ženami, v decembri 2020 skončila na Svetovom 
pohári v Belehrade na bronzovej priečke.

Zsuzsanna, blahoželáme k ďalšiemu cennému úspechu! 

PRE ĎALŠIE NOVINKY A INFORMÁCIE NÁS SLEDUJTE
NA NAŠOM WEBE A SOCIÁLNYCH SIEŤACH

www.narodnesportovecentrum.sk

@narodnesportovecentrum

STRETNUTIE ZÁSTUCOV REZORT-
NÝCH ŠPORTOVÝCH STREDÍSK V 
NAŠICH NOVÝCH PRIESTOROCH

16. marca 2022 u nás prebehlo pravidelné stretnutie zástup-
cov rezortných športových stredísk, ktoré sa prvýkrát uskutoč-
nilo v nových priestoroch NŠC.

Stretnutia sa zúčastnili: riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica 
Matej Tóth, riaditeľ Športového centra polície Juraj Minčík a 
riaditeľ Národného športového centra Vladimír Baluška. 

Pozreli si najmä priestory oddelenia diagnostiky, ktoré ponú-
kajú možnosti zefektívnenia športovej prípravy.

ÚSPECH TERÉZIE KURUCOVEJ
NA MEDZINÁRODNÝCH
CHODECKÝCH PRETEKOCH 

20. marca 2022 sa konali 43. otvorené preteky v chôdzi
v Békéscsabe v Maďarsku.

Na medzinárodných chodeckých pretekoch v Békéscsabe 
naša reprezentantka Terézia Kurucová v kategórii junioriek na 
10 km skončila na 2. mieste v osobnom rekorde 48.55.

Iba 16-ročná Terka, ktorá je vekom ešte len dorastenka, splnila 
limit pre účasť na MS juniorov v kolumbijskom Cali a zaradila 
sa na aktuálne 4. miesto svetových tabuliek do 18 rokov.

,,S výkonom sme maximálne spokojní. Terka potvrdila, že patrí 
do svetovej dorasteneckej špičky a je nádejou pre budúc-
nosť.“ tvrdí o svojej zverenkyni tréner Peter Mečiar.

42. VEĽKÁ CENA SLOVENSKA
KARATE 2022

26. - 27. marca 2022 sa na 42. ročníku Veľkej ceny Slovenska 
zúčastnilo 234 klubov z 30 krajín, spolu 1490 štartujúcich. 

Našim športovcom sa mimoriadne darilo. 

Roman Hrčka získal dve zlaté medaily - za 1. miesto v kategórii 
KATA muži SENIORI a za 1. miesto v kategórií KATA muži U21. 

Adi Gyurík získal skvelé 2. miesto. V jeho kategórii Kumite muži 
Seniori - 84 kg mal Adi konkurenciu 28 reprezentantov z 10 
krajín. 

Sára Krivdová získala 3. miesto v kategórii Kumite seniorky - 68 
kg. 

Nina Kvasnicová získala 1. miesto Karate Kumite v kategórii 
juniorky do 53 kg. 

Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich úspechov.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
V STOLNOM TENISE

25. - 27. marca 2022 sa v Národnom stolnotenisovom centre       
v Bratislave konali Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise 
mužov a žien do 21 rokov. 

Zúčastnilo sa 27 štartujúcich z 11 krajín. Našim športovkyniam 
sa mimoriadne darilo.

Ema Labošová získala 1. miesto v kategórii do 21 rokov dvojhry 
žien, kde zvíťazila 3:0 nad Emou Činčurovou. Zároveň                   
v kategórii žien získala 3. miesto.

Tatiana Kukuľková získala 1. miesto v dvojhre žien, kde zvíťazi-
la 4:1 nad Evou Jurkovou. Prvenstvo v ženskom singli tak získa-
la druhýkrát v kariére, premiérovo sa už tešila v roku 2016. 

Našim reprezentantkám srdečne blahoželáme a prajeme aj 
naďalej veľa úspechov.

ÚSPECHY NÁŠHO ROMANA HRČKU

Roman Hrčka mieri za svojím snom. Mladý karatista s ambíciou 
súťažiť pod olympijskými kruhmi tento mesiac získal skvelé 
umiestnenie na 30. ročníku Grand Prix v Chorvátsku. Spomedzi 
33 krajín vybojoval pre Slovensko 1. miesto v kategórii KATA 
muži U21. Pár dní nato obhájil svoj talent na 42. ročníku Veľkej 
ceny Slovenska v karate, kde získal dve zlaté medaily -              
1. miesto v kategórii KATA muži SENIORI a v kategórii muži U21.

Roman sa venuje karate už 11 rokov, je držiteľom 1. danu (čierny 
pás) a ako 18-ročný športovec má za sebou množstvo úspe-
chov na domácej i medzinárodnej úrovni. 

Romanovi srdečne gratulujeme k skvelým výsledkom a praje-
me mu veľa šťastia pri plnení si svojho sna.1.
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TRI ŠTARTY ZA NECELÉ TRI HODINY

Náš športovec - slovenský šprintér Oliver Murcko, absolvoval   
v sobotu 26. marca 2022 na mítingu Hurricane Collegiate 
Invitational v Coral Gables na Floride poriadnu súťažnú 
porciu – tri preteky.

Najprv vyhral s tímom Harvardovej univerzity, kde od jesene 
minulého roka študuje, štafetu na 4x100 m v rekorde školy 
40,28 s.

Týmto časom stanovili s tímom v zložení DeMarkes Stradford,  
Lance Ward, Oliver Murcko a Jaeschel Acheampong nový 
rekord Harvardovej univerzity na 4x100 m.

Oliver Murcko potom finišoval v II. rozbehu na 200 m tretí            
s časom 21,82 sekundy (vietor + 0,4 m/s) za Nigérijčanom 
Dubenom Amenem (21,20) a Američanom Isaacom Josephom 
(21,82). Celkovo skončil deviaty z 37-šprintérov.

Svoje sobotné účinkovanie ukončil štafetou na 4x400 m,           
v ktorej kvarteto Harvardu v zostave Ward, Diebold, Murcko, 
Lapit obsadilo 3. miesto za 3:12,23 min. Murcko na treťom 
úseku dosiahol čas 47,71 s.

Oliverovi prajeme veľa bežeckých, ale aj osobných úspechov.

EURÓPSKY POHÁR DO 23 ROKOV 
SOKOL CUP V BRNE

Posledná marcová sobota priniesla šťastie viacerým našim 
športovcom a jedným z nich je 18-ročný Árpád Fazekas, ktorý 
vyhral 3. miesto na Európskom pohári do 23 rokov SOKOL CUP 
v Brne.

Na turnaji štartovalo 70 pretekárov z 12 krajín (ARG, AUT, CRO, 
CZE, GBR, HUN, ISR, MDA, POR, SVK, TUR, VEN).

Arpád v zápase o finále nestačil na o dva roky staršieho 
súpera Mareka Totušeka (CZE - bronzového medailistu junior-
ských Majstrovstiev Európy v roku 2020 v Poreči), s ktorým po 
veľkom boji nakoniec prehral 12:15. Víťazom turnaja sa stal 
Alexander Choupenitch (CZE) - bronzový medailista posled-
ných olympijských hier.

Árpádovi a víťazom srdečne gratulujeme.

3.

MAJSTER SLOVENSKA V BEHU NA 
400M PATRIK DÖMÖTÖR A JEHO 
ÚSPECH NA MS V BELEHRADE

18. - 20. marca 2022 sa v Belehrade konali
18. Halové majstrovstvá sveta v atletike.

Úspešný člen Národného športového centra Patrik Dömötör 
bol súčasťou štafety na 4x400 m. Slovenskí štvorstovkári - 
Šimon Bujna, Patrik Dömötör, Matej Baluch a Miroslav Marček 
výrazne zlepšili národný rekord na 4x400 m a skončili v Beleh-
rade na 11. mieste. 

Slovenská štafeta na 4x400 m obsadila v II. rozbehu na 
halových majstrovstvách sveta 4. miesto v slovenskom rekor-
de 3:09,79 min za Španielskom (3:06,98), Českom (3:07,25)           
a Írskom (3:08,63). 

Slovensko doposiaľ nikdy nemalo štafetu na halových MS a na 
vrcholnom svetovom podujatí štartovali štvrťkári len na OH 
2000 v Sydney. 

Gratulujeme k úspechu národného rekordu a tešíme sa spolu 
s vami.

ÚČASŤ NA TROFEO
PONENTE IN ROSA 

Naša reprezentantka Nora Jenčušová sa zúčastnila s tímom 
BePink na medzinárodnom etapovom preteku v Toskánsku – 
Trofeo Ponente in Rosa, v rámci zavŕšenia jarnej prípravy.

Etapové preteky pozostávali z troch etáp a konali sa v centre 
a okolí mesta Sanremo – so stúpaním na Poggio.

Preteky boli zamerané na základné testovanie výkonnosti        
a plnenie taktických pokynov a úloh tímu. Medzi základné 
úlohy tímu patrilo získanie všetkých dresov: celkové poradie, 
šprintérske bodovanie, vrchárske bodovanie. Cieľ sa podarilo 
dosiahnuť aj vďaka práci Nory v pelotóne počas každej             
z etáp.

ETAPA 1 (97,1 km) – 8. miesto
ETAPA 2 (101,5 km) ELITE – 25. miesto / U23 – 14. miesto
ETAPA 3 (103,1 km) ELITE – 22. miesto / U23 – 10. miesto
CELKOVÉ PORADIE: ELITE – 20. miesto / U23 – 10. miesto

Srdečne gratulujeme Nore Jenčušovej k dosiahnutiu uspoko-
jivých výsledkov, ktoré dávajú predpoklad výbornej výkon-
nosti vzhľadom ku začínajúcej sezóne.


