
Majstri Slovenska v basketbale 

Naše basketbalové družstvo chlapcov pod vedením Mgr. J. Uhrína zaznamenalo ďalší vynikajúci 

úspech, stali sa Majstrami Slovenska 2015. 

V dňoch  5. až 7. mája 2015 sa v Trnave konala celoštátna  olympiáda stredoškolákov  SR, Gaudeámus 

Igitur 2015, ktorá bola zároveň školskými majstrovstvami Slovenska.  Vyhlasovateľom  olympiády bolo  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách, o. z. Kalokagatia na 

Slovensku a Trnavský samosprávny kraj.  

Účastníkmi olympiády boli  víťazné družstvá z krajských kôl  školských športových súťaží v SR vo 

viacerých športových disciplínach. 

Aj naša škola, Gymnázium V.B.N.  mala  na olympiáde zástupcov a to basketbalové družstvo chlapcov, 

ktorí sa na súťaž  prebojovali cez silných súperov nášho regiónu - SOŠ Handlová a OA Považská Bystrica.  

Každý kraj teda prišli reprezentovať tí najlepší.  

Osem účastníkov bolo rozdelených  do 2 skupín A a B.  

S napätím sme očakávali koho nám  do  našej skupiny pridelí los. Vylosovaní sme boli do B skupiny 

s  Popradom, Spišskou Novou Vsou a Šamorínom. V skupine B sme obsadili druhé miesto. V semifinále sme 

teda hrali s prvým družstvom A skupiny, so Žilinou.  Žilinu sme porazili v pomere  87:67 a tak postúpili do 

FINÁLE. Druhú semifinálovú dvojicu tvorili Poprad a Bratislava. Po ich vzájomnom dueli sa  naším súperom vo 

finálovom zápase stalo družstvo z Gymnázia Hubeného Bratislava. Naši chlapci vybojovali jasné víťazstvo 

v pomere 83:43 a stali sa tak Majstrami Slovenska čím sa postarali o historický úspech našej školy v tomto 

športe. Ďalším úspechom našej víťaznej výpravy na olympiáde bolo aj vyhlásenie najlepšieho hráča turnaja, 

stal sa ním Jakub Pasovský.  

So zlatými medailami tak naši basketbalisti  vystúpili „ až na vrchol Olympu“  

Blahoželáme a ďakujeme vám chlapci ! 

Mgr. Jaroslav Uhrin, vedúci družstva 

Naši olympionici – majstri Slovenska v basketbale 2015: 

Marek MÄSIAR – IV.D,  Daniel HOMOLA – oktáva,  Jakub PASOVSKÝ,  Samuel HUPKA a Peter SUMER – III.E,  

Milan FRAJT – III.D,  Adam TORÁČ – II.D,  Adam ČEPKO  a  Jozef PITEĽKA – I.D 

 


