
Olympijský deň 
 

 

Záver školského roka na našej 

škole patrí milovníkom športu. 

Tento bol výnimočný. Naša škola 

pri tejto príležitosti vyslala 

POSOLSTVO olympijskému  

Londýnu.  

 

 

 

Symbolom tohto posolstva bola štafeta 

s olympijským ohňom, ktorý počas 83 dní 

prešiel vyše 8000km. Pripnutím 

symbolickej stuhy s odkazom Športového 

gymnázia sme vyjadrili podporu našim 

olympionikom.  

 

Štafetu zo zapáleným Olympijským ohňom si vyskúšali aj naši študenti 

a symbolicky jedným okruhom na 

atletickej dráhe odovzdali 

pochodeň p. riaditeľovi našej 

školy, ktorý zapálil Olympijský 

oheň a tým aj otvoril výnimočný 

športový deň z podtitulom 

“Olympijský“. 

 



Nezostalo len pri symboloch. 

Pozvali sme výnimočných hostí: 

pána Antona Javorku – 

predsedu Trnavského olympij-

ského klubu a bývalého výbor-

ného atléta, ktorý absolvoval 35 

maratónskych behov, našu 

absolventku Máriu Homolovú- športovú gymnastku, ktorá sa kvalifikovala na 

XXX. olympiádu do Londýna a Libora Charfreitaga – Majstra Európy v hode 

kladivom z Barcelony 2010, bronz získal na Majstrovstvách sveta v Osake 

2007 a  6.miesto na OH v Pekingu 

2008. Zorganizovaním tejto akcie 

chce naša škola šíriť olympijské 

ideály, pripomenúť a zdôrazniť, že 

šport je celosvetovým fenoménom 

a prostriedkom k zdravšiemu 

životnému štýlu. 

Naši olympionici vytvárali príjemnú športovú atmosféru a okrem cenných 

podpisov rozdávali aj cenné rady našim 

študentom a boli obrovským prínosom 

nielen pre “športovú“ mládež. Pozvanie 

prijali aj deti z detského domova, 

ktorý si schuti zapózovali s našimi 

olympionikmi a spoločne sa zúčastnili 

už tradičných športových súťaží 

rozšírené o výtvarnú a vedomostnú súťaž o olympionizme. 



Úvodné slovo v športových 

súťažiach patrilo penaltám a tí, 

ktorí mali najdlhšie 

najpresnejšiu mušku v streľbe 

na bránu sa umiestnili na stupni 

víťazov v poradí: 

 

1.miesto Boris Masár II.S 

2.miesto Dominik Prelovský III.S 

3.miesto Miloš Gubrický II.B 
 

Bol to veľmi vyrovnaný boj o medaile, 

ktorý zdramatizovali aj žiaci 

z detského domova a ukázali svoju silu 

a presnú mušku. 
 

 

V ďalšom slede športového dňa prebiehali športové súťaže v  streetbale, 

volejbale, nohejbale a v športových aktivitách pre mladších žiakov. 

Súčasne prebiehala v priestoroch školy aj vedomostná súťaž z histórie 

olympijských hier a výtvarná súťaž.  



Veľkú obľubu s najväčšou účasťou si získal streetball, kde sa popasovali 

o medaile nielen družstvá 

dievčat a chlapcov, ale aj 

v zmiešaných družstvá tzv. 

mixe. Boj o basketbalovú loptu 

nebolo núdze a tí najlepší sa 

ocitli na stupni víťazov a mohli 

zažiť pocity víťazstva. 

 

1.miesto Ondrej Václav III.S, Mário 

Labuda III.S, Boris Masár II.S, 

Viktória Kráľovičová I.S 

2.miesto Lucia Hanusová a Lenka 

Šimončočová I.S, Ivan Šušanský II.S 

3.miesto Alžbeta Kurillová II.A, 

Matej Drobný II.A, Veronika Polášová 

II.S, Biniyam Johannes II.A, Michaela 

Bublišová II.S 

 

V telocvični prebiehala športová súťaž vo volejbale, ktorej sa zúčastnili 

zmiešané družstvá chlapcov a dievčat, kde vládla búrlivá atmosféra a boj 

o každú loptu si vyžadoval vypätie všetkých síl a zvíťaziť nebolo 

jednoduché.  

 



Napokon si stupeň víťazov rozdelili nasledujúce družstvá: 

1.miesto Mladé pušky: Peter Ormandy 

II.B, Roman Vavro II.B, Richard 

Čechovič II.B, Biniyam Johannes II.A 

Lenka Čambálová I.B, Laura Ferancová 

I.B, Juraj Krasňanský VII.SG, Filip 

Sivák III.S,Dominik Graguš VI.SG 

2.miesto Bíč team:Filip Staník III.A, 

Jakub Vyskoč a Veronika Žaludová 

III.A, Hana Benedikovičová III.A, 

Michaela Lopatková III.A, Andrea 

Branišová III.A 

3.miesto  Cigáni: Boris Masár II.S, Andrej Dobiš II.S, Christián 

Šteinhübel II.S, Klaudia Giebelová II.B, Patrik Malina II.S, Klára Babincová 

II.A, Peter Šulko III.B 

 

Na vonkajšom areáli pútal 

pozornosť aj turnaj v nohejbale, 

kde sa prevažne realizovali 

futbalisti z našich tried 

a peknými parádičkami okorenili 

súťaž a potešili oko diváka. Po 

dramatických dueloch 

a napínavých setoch nasledovalo rozuzlenie v podobe víťazstiev: 

Nohejbal: 

1.miesto Denis Ďuga I.S, Marián Červenka I.S, Andrej Klimo I.S, 

2.miesto Andrej Dobiš II.S, Ján Magdolen II.S, Náthán Christian Dzaba 

I.S 

3.miesto Matúš Tavali II.S, Mário Kollár II.S, Filip Sivák III.S 



Tradične mali miesto na našom športovisku aj netradičné súťaže v podobe 

pohybových hier, kde si žiaci mali možnosť vyskúšať svoju zručnosť 

napríklad v skokoch na švihadle, v hode medicinbalom, či triafaní loptičiek 

do terčov. Najlepší sa tradične ocitli na stupni víťazov. 

 

Okrem športových súťaží sa žiaci mali možnosť realizovať už v 

spomínaných nešportových súťažiach, kde rozhodli umelecké a vedomostné 

prednosti súťažiacich a taktiež sa najlepší ocitli 

na stupni víťazov v poradí: 

Výtvarná súťaž 

1.miesto Veronika Podhorská a Petra 

Miklošovičová III.B 

2.miesto Marta Wendy Pereira a Magdaléna 

Horváthová I.B 

3.miesto Timea Študencová a Natália Macková 

I.SG 

 



Vedomostná súťaž „o olympionizme“ 

1.miesto  Dominika Králiková IV. SG, Barbara 

Bartovičová IV. SG 

2.miesto  Janka Mrázová II. SG, Kristína 

Kolárová II.SG, Tereza Šimončičová II.SG 

3.miesto  družstvo dievčat z DD 

 

 

 

 

K príjemnej nálade prispelo aj krásne slnečné počasie, ozvučenie akcie 

novým mixážnym pultom a moderátormi. Vďaka patrí všetkým zúčastnením 

tejto športovej akcie, ktorá má pevné miesto na našej škole a tešíme sa už 

teraz na nasledujúci ročník v zmysle olympijského ducha a hodnôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 Olympijský deň sa uskutočnil vďaka práci organizačného výboru, 

v ktorom okrem pedagógov boli aj viacerí študenti a rovnako aj vďaka 

finančnej podpore z Nadačného fondu Západoslovenskej Energetiky 

v nadácii Pontis a podpore Trnavského olympijského klubu. Všetkým, ktorí 

sa akoukoľvek formou zúčastnili tohto pekného športového sviatku na našej 

škole a pripojili sa tak k olympijským myšlienkam a Posolstvu olympijskému 

Londýnu patrí veľké ĎAKUJEME. 

 


