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Trenčín, 23. apríl 2018 
Zajtra spoznáme stredoškolských majstrov Slovenska vo florbale, o titul opäť bojujú gymnazisti 
z Partizánskeho  
 

Trenčín sa opäť po roku stal hostiteľským mestom Školských majstrovstiev Slovenska vo florbale študentov 

stredných škôl. 

 

V pondelok 23. apríla 2018 sa Mestská športová hala v Trenčíne postupne plnila florbalistami. Víťazi jednotlivých 

krajských kôl zavítali do Trenčína, aby si vo vzájomných zápasoch v rámci Školských majstrovstiev Slovenska 

vo florbale študentov stredných škôl zmerali sily. „Víťazi krajských kôl prešli sitom súťažných kôl, od školských, 

okresných, regionálnych až po krajské kolá. Turnaj sa hrá v dvoch skupinách po 4 družstvá,“ vysvetlila základné 

pravidlá herného systému majstrovstiev predsedníčka Krajskej rady Slovenskej asociácie športu na školách 

Miriam Olešáková. Z každého kraja prišlo v rámci družstva 12 hráčov v sprievode 2 vedúcich. Dvojdňový turnaj 

prinesie odpoveď na otázku, kto sa stane školským majstrom Slovenska. Toho spoznáme v utorok 24. apríla 

2018. Reprezentantom Trenčianskeho kraja sa stali minuloroční bronzoví víťazi; gymnazisti z Partizánskeho.  

 

Organizáciu podujatia, ktoré vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, si 

vzalo na starosť Krajské centrum voľného času v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na 

školách. Spoluorganizátorom športovej akcie sa stal Športový klub 1. FBC Trenčín. Slovenská asociácia športu 

na školách je spoluvyhlasovateľom školských športových súťaží. Kalendár súťaží na školách obsahuje 24 športov 

v dvoch vekových kategóriách. Jedným z nich je aj florbal, ktorý medzi mladými naberá na obľúbenosti. „Môžem 

potvrdiť, že florbal je jedným zo športov, ktorý sa v poslednej dobe raketovou rýchlosťou derie dopredu a začína 

sa vyrovnávať futbalu, ktorý je u nás na Slovensku jedným z najpopulárnejších športov,“ objasnila generálna 

sekretárka Slovenskej asoicácie športu na školách Andrea Ristová.    

 

Otvoriť majstrovstvá prišiel do športového stánku na Sihoti aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK) Jaroslav Baška. Ten športovcom poprial veľa šťastia v jednotlivých zápasoch. „Florbal ako šport naberá na 

obrátkach, každoročne pribúda nová členská základňa. Keď to porovnám s hokejom, tak florbal je z finančného 

hľadiska lacnejšou alternatívou ako ľadový hokej, preto je dostupnejším športom. Som veľmi rád, že som mohol 

prísť na otvorenie majstrovstiev a rád by som chalanom poprial veľa športového šťastia,“ uviedol trenčiansky 

župan Jaroslav Baška s tým, že palce bude v utorok 24. apríla 2018 držať nielen finalistom Školských 

majstrovstiev Slovenska vo florbale študentov stredných škôl, ale aj finalistovi Tisport ligy – hokejistom HK Dukla 

Trenčín.     

 

Otvorenia Školských majstrovstiev Slovenska študentov stredných škôl v Mestskej športovej hale na Sihoti sa 

zúčastnila a športovcom veľa športového šťastia popriala aj vedúca Oddelenia školstva, mládeže a športu Úradu 

TSK Eva Žernovičová a riaditeľka Krajského centra voľného času v Trenčíne Renáta Bieliková. 

 

http://www.tsk.sk/
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