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Trenčín, 21. máj 2018 
Po stredoškolákoch spoznáme školského majstra Slovenska vo florbale aj medzi 

žiakmi základných škôl. V Trenčíne odštartovali celoslovenské majstrovstvá.  

V pondelok 21. mája 2018 hostila Mestská športová hala na Sihoti v Trenčíne slávnostné 

otvorenie Školských majstrovstiev Slovenska vo florbale žiakov základných škôl. 

Približne po mesiaci, ako sme spoznali stredoškolského majstra Slovenska vo florbale, 

sa o rovnaký titul pobijú žiaci z ôsmich základných škôl zo Slovenska. „Každý 

samosprávny kraj má na súťaži svoje zastúpenie. Spolu tu máme asi 89 súťažiacich; 

v dvoch skupinách po štyroch tímoch. V prvý deň turnaja sa hrajú zápasy 

v skupinách, druhý turnajový deň si štyri najlepšie družstvá zahrajú o celkové 

umiestnenie,“ uviedla predsedníčka Krajskej rady Slovenskej asociácie športu na školách 

Trenčín Miriam Olešáková. Reprezentantom Trenčianskeho kraja sa stala Základná 

škola na Hodžovej ulici v Trenčíne. Povzbudiť súťažiacich prišli do športového stánku 

na Sihoti aj spolužiaci súťažiacich.     

Otvoriť Školské majstrovstvá Slovenska vo florbale žiakov základných škôl prišiel 

do Mestskej športovej haly v krajskom meste v mene predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku poslanec Zastupiteľstva TSK (Z TSK) Miloš 

Mičega a poslanec Z TSK Ladislav Matejka.  

O titul si štyri najlepšie súťažné družstvá zahrajú v druhý deň turnaja. V utorok 22. mája 

2018 tak spoznáme školského majstra Slovenska vo florbale žiakov základných 

škôl pre aktuálny školský rok.  

Súťaž vyhlásenú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizuje Krajské 

centrum voľného času (KCVČ) v Trenčíne v spolupráci s Krajskou radou Slovenskej 

asociácie športu na školách Trenčín. Popriať veľa športového šťastia prišla do športovej 

haly aj vedúca Oddelenia školstva, mládeže a športu Úradu TSK Eva Žernovičová i 

riaditeľka KCVČ v Trenčíne Renáta Bieliková.   
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