
Začiatkom mája zasadal ústredný štáb Olympijských festivalov detí a mládeže 
Slovenska (OFDMS). Zhodnotil doterajší priebeh prípravy 3. ročníka tohto 
celonárodného hnutia a upriamil pozornosť na jeho finálnu etapu. V nej sa očakáva 
„dážď“ školských olympiád ako základnej podmienky zaradenia školy do hodnotenia 
v súťaži krajov. Školskú olympiádu v prípade materských škôl a malotriedok môžu 

suplovať aj rôzne mestské či regionálne olympiády. Neplatí to však pre plnoorganizované základné školy, ale ani 
pre stredné školy. Tie si musia svoju olympijskú slávnosť zorganizovať sami. 

V treťom ročníku boli do kritérií zaradené aj výberové podmienky. Z ponúkaných možností si školy mohli 
vybrať dve. Sú síce výberové, ale takpovediac povinné. Kritéria nie sú takto postavené náhodne. Naopak, ich 
plnením sa sledujú dva základné ciele OFDMS - aby sa šport spájal s kultúrou, výchovou a vzdelávaním (to po 
prvé) a aby sa olympijské festivaly uplatňovali ako celoročný program (to po druhé).

Vyhodnotenie III. ročníka OFDMS sa uskutoční koncom septembra v Trnave v Divadle J. Palárika. Ocenené 
budú nielen kraje v súťaži o POHÁR PREZIDENTA SR, ale aj najaktívnejšie školy a pedagógovia.

Obrovský úspech dosiahli školskí hádzanári 
Slovenska reprezentovaní družstvom Obchodnej 
akadémie v Považskej Bystrici, ktorí na Medziná-
rodných školských majstrovstvách ISF (svetový 
šampionát študentov) vybojovali pre slovenské 
farby zlaté medaily.. V úspešnom putovaní prehrali 
chlapci len jediný zápas a to v skupine s Maďarskom 
(23:26). Maďari však vo štvrťfinále podľahli ich 
semifinálovému súperovi z Rumunska vysoko 22:36. 
Naopak, štvrťfinálový zápas proti obávanému 
Nemecku sa vydaril našim chlapcom presne podľa 
predstáv i samotného trénera Martina Múdreho: 
„Takýto zápas sa podarí zahrať asi raz za sto 
zápasov. Bolo tam všetko - bojovnosť, húževnatosť, 
herná disciplína a hlavne srdce.“ (28:22) V Slovinsku (26:23) a víťazstvom si zabezpečili pekné 
semifinále už v úplnej hernej pohode zdolali Rumunsko 11. miesto, ale hlavne zodpovedným prístupom a 
(25:23). Týmto víťazstvom už prakticky chlapcom veľkým hádzanárskym srdcom nastúpili chlapci k 
viseli na krku strieborné medaily. Súperom vo finále sa zápasu, ktorý od 5 minúty hry nepustili z rúk. Konečný 
im stal Irán, ktorý zdolal Chorvátsko (29:26). verdikt: Šťastie, úspech, radosť...SME MAJSTRI 
Atmosféra, ktorá čakala na finalistov sa dá opísať len SVETA na Medzinárodných školských majstrovstvách 
veľmi ťažko. Zaplnená hala čakala na dva finálové ISF v hádzanej. SLOVENSKO - IRÁN 25:16 
zápasy. V tom prvom nastúpili dievčatá zo Srbska proti Poďakovanie patrí celej výprave za vzorné 
Rakúsku. Z víťazstva sa vďaka výbornému koncu reprezentovanie SLOVENSKA, trénerom za ich vklad 
zápasu tešili dievčatá z Rakúska (22:19). A na ten druhý k výchove mladej generácie, ich trpezlivosť i nadšenie. 
sme už netrpezlivo čakali aj my. Slovensko verzus Irán. Finálový zápas chlapcov bol taký, aký by mal byť 
Za úžasnej podpory hlavne dievčat z Michaloviec, školský a celý slovenský šport...bolo to o láske k športu, 
ktoré odohrali posledný zápas o umiestnenie proti o športovom srdci, o radosti z hry...Ďakujeme!!!



V poradí ďalším medzinárodným šampionátom  za výsledok a najbližšie k medailovému umiestneniu 
účasti zástupcov zo Slovenska boli Medzinárodné bolo národné družstvo chlapcov, ktoré obsadilo 
školské majstrovstvá v stolnom tenise. Uskutočnili sa celkové 4. miesto. Dievčatá z Košíc skončili šieste, 
v moravskej metropole -  Brne. Nitrančania obsadili siedmu priečku a národné 

V kvalifikačných súbojoch sa naň prebojovali družstvo dievčat skončilo ôsme. 
školské družstvá dievčat zo ŠG Košice a chlapcov zo Podľa očakávania  prvé priečky  vo všetkých 
ŠG Nitra, spolu s najlepšími jednotlivcami kategóriách obsadili družstvá z Číny  a Číny Taipej.   
zaradenými do národných výberov. Súťaže sa Naši športovci vzorne reprezentovali Slovensko tak 
zúčastnilo 20 krajín z troch kontinentov. Z po športovej stránke - (bojovali s túžbou vyhrať do 
najvzdialenejších krajín pricestovali  družstvá z poslednej loptičky), ako aj svojim celkovým 
Portorika a Číny. vystupovaním a prezentáciou počas „Večera národov“. 

Nás teší skutočnosť, že v silnej konkurencii Patrí im za to poďakovanie, rovnako ako aj ich 
súťažiacich sa nestratili ani naše družstvá. Najlepší trénerom a vedúcim.

Poslednou tohtoročnou výpravou reprezentujúcou Hnúšti a chlapci zo Spojenej školy Ľ. Podjavo-
slovenský školský šport na medzinárodných rinskej v Prešove. Okrem školských tímov nás v 
školských majstrovstvách ISF boli hráči a hráčky v Bulharsku reprezentovali aj do národných výberov 
jednom z najmladších olympijských športov - nominovaní jednotlivci. Ako nás informoval vedúci 
bedmintone. výpravy Peter Dobrý , naši sa v silnej konkurencii 45 

Ich svetový školský šampionát  sa uskutočnil v tímov z 15 krajín nestratili. Skôr naopak, svojou hrou 
posledný májový týždeň v hlavnom meste Bulharska - potvrdili stúpajúcu úroveň bedmintonu u nás. Oba 
Sofii. V kvalifikačných turnajoch si právo účasti školské tímy skončili na 9. mieste a národné na 7. 
vybojovali dievčatá z Gymnázia M. Hrebendu v mieste.

sa im dostalo od samotných účastníkov, ale i mnohých 
hostí nemálo slov uznania a vďaky.

Delegát ISF J. Faver označil svetový šampionát 
študentov-krosárov za jedno z najlepšie zorgani-
zovaných podujatí za posledných desať rokov. V 
samotných pretekoch si najlepšie počínali Turci, 
Austrálčania a Novozélanďania, keď našim sa príliš 
nedarilo. Najlepšie umiestnenie v kategórii jednotliv-
cov dosiahla Lucia Janečková (16. miesto v kategórii 
národných výberov).

Pri príležitosti  svetového šampionátu študentov v 
cezpoľnom behu bolo dosť času aj na bilaterárne stret-
nutia predstaviteľov SAŠŠ so svojimi kolegami zo 
zahraničia. Najdôležitejšie stretnutie bolo so zástupca-
mi Exekutívy ISF, s ktorými - okrem iného boli 

Veľkým organizačným úspechom skončili prediskutované niektoré organizačné otázky súvisiace s 
Medzinárodné majstrovstvá ISF v cezpoľnom behu prípravou jesenného zasadnutia Exekutívy ISF, ktoré sa 
2010, ktoré sa uskutočnili v dňoch 19. - 24. apríl v uskutoční na Slovensku. 
Liptovskom Mikuláši. Napriek známym problémom s S vedením českej výpravy bol zasa dohodnutý termín 
leteckou dopravou sa ich zúčastnilo 22 krajín a celková spoločného česko-slovenského finále vo florbale žiakov a 
účasť preskočila hranicu 500. Nepredvídaná situácia žiačok základných škôl . Ako pozorovatelia sa tohto 
sťažila prácu aj samotným organizátorom, no tí sa s podujatia zúčastnia aj ďalšie krajiny Višegradskej štvorky 
týmto faktom popasovali so cťou. Preteky a všetky (Poľsko, Maďarsko), aby sa v budúcnosti mohlo začať s 
sprievodné podujatia pripravili na vysokej úrovni za čo realizáciou medzinárodnej ligy v ďalších športoch.  



V poradí už 4. ročník súťaže v basketbale mladších nej akadémia a Gymnázia J.G. Tajovského na 
žiakov a žiačok základných škôl pod názvom „Nestlé Tajovského ulici.  Súťaž otvoril  Pavol Topoľský 
basket cup“ má už svojich republikových víťazov. zástupca VÚC v Banskej Bystrici, poprial 
Stali sa nimi basketbalové nádeje zo Základnej súťažiacim veľa pekných športových zážitkov a 
školy Belehradská Košice (dievčatá) a chlapci zo súťaženie v duchu fair play. Od začiatku boli súťaže 
Základnej školy Saratovská v Leviciach. Náročný plné napätia. Súťažiaci hrali s túžbou po víťazstve s 
program súťaže dvoch kategórií zvládli organizátori každou prihrávkou.
z Banskej Bystrice pod vedením riaditeľky súťaže Vyvrcholenie a zároveň vyhlásenie výsledkov sa 
Evy Hlucháňovej  na veľmi vysokej úrovni. Tento uskutočnilo za prítomnosti riaditeľky CVČ JUNIOR 
fakt ocenili nielen súťažiaci a ich vedúci , ale aj Banská Bystrica Kataríny Bursovej. Víťazom boli 
zástupkyňa agentúry S. Paprancová. Organizátorom odovzdané okrem pohárov, medailí, diplomov aj 
bola OR SAŠŠ spolu s CVČ - JUNIOR Banská vecné ceny, ktoré do súťaže venoval generálny 
Bystrica. Miestom konania boli telocvične Obchod- partner, spoločnosť Nestlé Slovensko. 

Skvelá organizácia a vynikajúca atmosféra vali 69 súťažiacich zo všetkých krajov Slovenskej 
charakterizovali Školské majstrovstvá Sloven- republiky. Všetci sa prezentovali nielen technic-
ska v aerobiku. Uskutočnili sa 23.marca v kými ukážkami svojho majstrovstva, ale pre-
telocvični SOŠ O a S v Žiari nad Hronom pod dovšetkým museli hlboko siahnuť na dno svojich 
taktovkou OR SAŠŠ, Mesta Žiar nad Hronom a fyzických síl. Najmä záverečná tridsiatka si 
miestneho centra voľného času, keď pomocnú ruku zaslúži uznanie, z ktorej nakoniec vzišla aj desiat-
podala aj Krajská rada SAŠŠ a CVČ Junior v ka najúspešnejších na čele s víťazkou Michaelou 
Banskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Daniovou z Gymnázia Hnúšťa. Dekorovania 
Banskobystrického samosprávneho kraja. Spon- najlepších sa zúčastnil predseda SAŠŠ Anton 
zorom podujatia bola spoločnosť NESTLÉ Javorka, predsedníčka KR SAŠŠ Eva Murková a 
SLOVENSKO a v štartovom poli sme zaregistro- riaditeľka CVČ Helena Gáfriková.

Tri dni bojovali chlapci a dievčatá - členovia 
víťazných družstiev z krajských kôl, o tituly Školský 
majster Slovenska“ v gymnastickom štvorboji 26.-28. 
apríla v Trenčíne. Celoštátne finále zorganizovalo OR 
SAŠŠ a CVČ Trenčín v spolupráci s GK Pavlo Trenčín. 

"Vnikajúca organizácia, kvalitné športové 
výkony pretekárov a priateľská atmosféra vytvorili 
z tejto súťaže športový sviatok. Spoločenskú úroveň 
podujatiu dodali svojou účasťou primátor mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler, predseda SAŠŠ Dr. 
Anton Javorka a ďalší". 

Takto zhodnotila Školské M SR generálna sekretárka 
SGF Monika Šišková.

Šesť titulov Školských majstrov Slovenska si 
rozdelili kolektívy ZŠ Šenkvice (3x 1. miesto v 
kategórii chlapcov), ZŠ Obrancov Mieru Detva, ZŠ 
Východná Trenčín a ZŠ Dostojevského Poprad. 



„Videla som veľa slovenských školských športovej atmosfére, na ihrisku prevládala bojov-
šampionátov, no ten vo vybíjanej som absolvovala nosť a odhodlanie spojené s túžbou zvíťaziť, v 
prvý raz. Som z neho nadšená“ - prezradila nám hľadisku zasa pohoda a „drukovanie svojim“:  
členka predsedníctva SAŠŠ Eva Murková. „Účasť detí na takomto podujatí je motivačná a 

Hlavný organizátor podujatia - ZŠ Jilemníckeho  v veľmi pozitívna“ - zakončila naše stretnutie 
Žiari nad Hronom ho pripravil na vysokej úrovni. populárna „Čena“ inak aj predsedníčka KR SAŠŠ 
Športovo - technickej i organizačnej. Už samotné Banskobystrického kraja. Z domácich organizátorov 
otvorenie právom získalo prívlastok SLÁV- treba spomenuť (s poďakovaním) riaditeľa školy 
NOSTNÉ, keď v programe vystúpili žiaci hostiteľ- Mariána Majzlíka a dušu celého turnaja Štefana 
skej školy. Samotný turnaj sa viedol v príjemnej Muhu.

Radšej raz vidieť ako desaťkrát počuť. Aj takto by sa Vladimír Maňka, predseda SAŠŠ Anton Javorka a 
dala charakterizovať atmosféra Školských ďalší, ktorí boli milo prekvapení vysokou  úrovňou 
majstrovstiev Slovenska v halovom veslovaní. podujatia, ale aj výkonmi súťažiacich a perfektnou 

Ukázalo sa , že skeptické názory na budúcnosť tohto atmosférou, ktorá sprevádzala celé toto podujatie.
športu nemajú opodstatnenie. Chlapci (ale aj dievčatá) Na stupeň víťazov sa v závere postavili kolektívy 
vo viacerých krajoch si ho obľúbili najmä pre chlapcov SŠ Prešov (v oboch chlapčenských 
komplexné rozvíjanie svalových skupín, ale aj pre jeho kategóriách 1. miesto), OA Tajovského Banská 
nie zanedbateľný vplyv na formovanie osobných Bystrica  (v oboch chlapčenských kategóriách 2. 
charakterových vlastností členov kolektívu. Viac ako   miesto), SPŠE Košice a Gymnázium Tajovského 
inde to tu totiž platí to známe „jeden za všetkých , všetci Banská Bystrica (3. miesto).
za jedného“. Medzi dievčatami si najlepšie počínali halové 

Výnimočnosť slovenského šampionátu tohto veslárky z OA Tajovského Banská Bystrica a OaHA 
mladého športu SAŠŠ-kárskeho kalendára podčiarkla Brezno (1. miesto),  ktoré zvíťazili pred SŠ Prešov,  
aj nevídaná účasť vzácnych hostí. Podujatia sa OA Tajovského Banská Bystrica (2. miesto), 
zúčastnil  minister zdravotníctva  Richard Raši, Gymnázium Tajovského Banská Bystrica, 
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Gymnázium Hliny Žilina (3. miesto).

Nové školské majsterky Slovenska po finálových hráčky z Dunajskej Stredy.
turnajoch pozná aj hádzaná základných škôl. Stali sa Záverečný turnaj chlapcov sa uskutočnil v Považskej 
nimi gymnazistky Hannovej z Bratislavy, keď vo Bystrici a zlaté medaily si z neho odniesli mladí 
finále zdolali dievčatá z Bytče tesne 16:15 po hádzanári zo ŠG v Košiciach, ktorí vo finále zdolali 
vyrovnanom polčase 8:8. Tretie miesto si s prehľadom svojich rovesníkov zo ZŠ Ľ. Štúra v Modre. Bronz sa 
zabezpečili základoškoláčky zo ZŠ Škultétyho v tentoraz ušiel domácim chlapcom zo ZŠ Slovanská v 
Nitre, keď výsledkom 25:7 prevalcovali domáce Považskej Bystrici.

Oficiálne otvorenie Školských M-SR v hádzanej školského športu je to druhé prvenstvo iba v 
stredoškolákov v Považskej Bystrici malo ešte kolektívnych športoch  - pred nimi to dokázali len 
slávnostnejšiu atmosféru, než sme si pri podobných basketbalistky Gymnázia Š. Moyzesa z Ružomberku.
podujatiach zvykli. Samotný slovenský šampionát potom pokračoval 

Predseda SAŠŠ Anton Javorka totiž poďakoval súbojmi v dvoch trojčlenných skupinách. Už od 
hádzanárom OA v Považskej Bystrici za vzornú začiatku turnaja sa rysovali favoriti - chlapci ŠG Košice 
reprezentáciu Slovenska a slovenského školského a domáci hádzanári z  OA Považská Bystrica. Z ich 
športu v Portugalsku. Ich zlato prekvapilo i potešilo vzájomného finálového súboja  sa nakoniec tešili 
celú slovenskú športovú rodinu. V histórii slovenského Považskobystričania.



Doslova smršť slovenských školských šampio-
nátov vo volejbale sa prehnala Spišskou Novou 
Vsou. Organizátori s tohto východoslovenského mesta 
si na svoje „bedrá“ zobrali tri zo štyroch školských 
majstrovstiev Slovenska vo volejbale. A to, že ich 
zvládli na vysokej úrovni potvrdia všetci, ktorí na Spiš 
zavítali.

 Najskôr - ešte v apríli - o titul bojovali chlapci zo 
základných škôl. Ten po zaujímavých súbojoch získali 
mladí volejbalisti zo ZŠ Karpatská vo Svidníku, ktorí 
zvíťazili pred kolektívom z Gymnázia Bílikova v 
Bratislave. Podobný scenár mal aj turnaj stredoško-
lákov. aj tu si prvenstvo vybojovali chlapci z východu, 
tentokrát zo SOŠ v Humennom  pred Gymnáziom 
Bilikova Bratislava.

Do tretice sa na Spiši stretli dievčatázo stredných 
škôl. V dvojdńovom turnaji si prvenstvo odniesli Pre úplnosť dodávame, že štvrté celoštátne finále sa 
volejbalistky z Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene, ktoré konalo v Považskej Bystrici kde zvíťazili dievčatá zo 
zvíťazili pred gymnazistkami z Liptovského ZŠ Komenského vo Svidníku pred gymnazistkami 
Hrádku. Bronz získali Považskobystričanky z OA. Ľ.J. Šuleka v Komárne a OŠG v Bratislave. 

Sedemnásť družstiev stredoškolákov sa zišlo v František Seman, Ivan Čierny, Ján Junger a Viera 
Novákoch na celoštátnom finále tohtoročnej VE- Bebčáková.
DOMOSTNEJ  SÚŤAŽE O OLYMPIZME.  Po vyrovnaných súbojoch (najmä prvá desiatka 
Prebojovali sa tam hustým sitom regionálnych kôl, družstiev bola veľmi vyrovnaná) si prvenstvo odnieslo 
ktorých organizátormi boli olympijské kluby s družstvo Gymnázia Nováky (31 bodov) pred 
tematickým zameraním na práve ukončené ZOH 2010 študentmi z Gymnázia Revúca (29 bodov) a 
vo Vancouveri a OH 2012 v Londýne. Tretia oblasť sa Gymnázia Spišská Nová Ves (28 bodov).
venovala športovcom Slovenska a ich účinkovaniu na Na ďalších miestach sa umiestnili kolektívy 
OH 1948 v Londýne. Gymnázia Lučenec, OA Liptovský Mikuláš, SZŠ 

Finále v Novákoch malo štyri časti- vedomostný test Žilina (všetci po 27 bodov), Gymnázia Šahy, Gymnázia 
a tri kolá ústnych otázok a odpovedí, ktoré hodnotila Šurany, Gymnázia Senec a OA Krupina ( všetci po 26 
odborná porota v zložení Dušan Noga, Igor Machajdík, bodov). 

Na túto tému vyhlásil SOV a kultúrna komisia Slovenskej 2.miesto - Silvia Jambrózyová (ZŠ Sládkoviča Ružom-
olympijskej akadémie výtvarnú súťaž pre deti a mládež zo berok) 
základných a stredných škôl na Slovensku. Jej cieľom 2.miesto   - Olinka Michálková (ZŠ s MŠ Drahovce)
bolo netradičnou formou pritiahnuť pozornosť mladých ľudí 3.miesto  - Adam Konečný (ZŠVajanského, Skalica)
na XXI. ZOH vo Vancouveri 2010. Odborná porota mala  3.miesto - Matej Pilarčík (ZŠ P. Škrabáka, Dolný Kubin
náročnú úlohu - zhodnotiť 1.163 výtvarných prac zo 117 škôl II. kategória (12-18 rokov)
, centier voľného času, ale aj viacerých jednotlivcov . Tím v 1.miesto - Martina Selecká (ZŠ Važecká Prešov)
zložení František Chmelár, Štefan Šlachta, Zdenka Lete- 2. miesto - Jakub Noga (ZŠ Pajdušáka Smižany)
nayová a Magdoléna Ševčíková to však zvládol na výbornú. 3.miesto- Eva Kovalčíková (ZŠ s MŠ Novoť)
Výsledky: Osobitné ceny získali A. Neslušanová (ZUŠ Kys. Nové 
  I. kategória  (do 12 rokov) Mesto), kolektív žiakov ZŠ s MŠ Dubnica nad Váhom, P. 
1.miesto - Kristína Marušincová (ZŠ s MŠ Pod hájom, Uličný (ZŠ Kožucha Sp. Nová Ves ) a Mgr. J. 
Dubnica nad Váhom) Pruchnerovičová (pedagóg- ZŠ Važecká Prešov).



Po ročnej pauze, keď organizátori pristúpili k učitelia stretnú v Trnave a súťaže  celoštátnym finále 
systému dvojročných cyklov, sa tohto roku zídu zastrešia v piatich športoch - atletike, malom futbale, 
schádzajú školskí zamestnanci na športoviskách v mixvolejbale, mixbasketbale a stolnom tenise. 
poradí už trinástej Olympiády školských zamestnan- Napriek netradičnému termínu (24.-25.6) sa očakáva 
cov. Projekt nemajúci obdobu v Európe tak stále účasť viac ako tristo súťažiacich zo všetkých 
dokazuje svoju životaschopnosť. Tentoraz sa športujúci slovenských krajov. 

V roku 2007 sa v Piešťanoch  uskutočnilo stretnutie medzinárodné školské stretnutie národných víťazov vo 
predstaviteľov školského športu krajín Višegradskej florbale základných škôl v štyroch kategóriách, ktoré 
štvorky.  Medzi prijatými závermi sa objavila aj má ambíciu byť základom pre organizovanie už 
myšlienka postupného organizovania medzinárodnej spomínaných medzinárodných líg .
ligy predstavujúcej nadstavbové turnaje víťazov 
národných súťaží vo vybraných športoch. Slovenský školský šport budú reprezentovať v 

Prvou konkretizáciou tejto myšlienky bola dohoda kategórii mladších žiakov chlapci ZŠ s MŠ Gorkého 
medzi Asociáciou školských športových klubov (ČR - Martin a dievčatá ZŠ s MŠ Nová Doba Nižná a v 
AŠSK) a Slovenskou asociáciou športu na školách kategórii starších žiakov 
podpísaná v roku 2009. chlapci zo ZŠ Kubranská Trenčín a dievčatá zo ZŠ 

V jej zmysle sa v Piešťanoch (14.6.) bude konať prvé J. Paulu Nemšová.

Začiatkom júna vyvrcholil v Bratislave celoštátnym školách, ktorá navyše pred necelým rokom tento zaují-
finále futbalový turnaj pod názvom „SMER AFRIKA mavý projekt aj iniciovala. Zaujímavosťou tejto súťaže 
2010“. Bol určený pre 13-ročných a mladších futbalistov bolo, že v nej hrali školské družstvá spolu s klubovými, ba 
(ale aj futbalistky) hrajúcich na multifunkčných ihriskách zúčastniť sa mohli aj tímy rôznych spoločenských 
vybudovaných na Slovensku v uplynulých štyroch organizácií a tiež družstvá „pozliepané“ trebárs na báze 
rokoch. Vyhlasovateľom bol Úrad vlády SR v spolupráci bydliska. V bratislavskom finále hralo spolu 16 družstiev 
so samosprávnymi krajmi a SFZ. Významnú úlohu v po dve najúspešnejšie z každého kraja. Z dvojdňových 
organizovaní okresných a krajských  kôl vo väčšine zápolení sa z prvenstva tešili Prešovčania, ktorí vo finále 
krajov však zohrala Slovenská asociácia športu na zdolali chlapcov z Dolného Kubína (ZŠ M. Kukučína). 


