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 PRIŠLI UŽ PRIHLÁŠKY KRAJÍN NA MAJSTROVSTVÁ SVETA 2020 

 

     Na stôl organizačného výboru tohtoročných Medzinárodných školských 
majstrovstiev ISF v cezpoľnom behu 2020, ktoré sa uskutočnia v termíne 18. – 23. 4. 
2020 v športovom areáli na Štrbskom Plese, začali už koncom minulého roku 2019 
prichádzať prvé prihlášky a to doslova z celého sveta. Organizačný výbor však začal 
finišovať aj s prípravou študentov – dobrovoľníkov, ktorí sa budú starať o svojich 
rovesníkov počas ich pobytu vo Vysokých Tatrách. Na Štrbskom Plese sa pripravuje aj 
tréningový tábor oboch slovenských reprezentačných družstiev, tak chlapcov i dievčat, 
ktoré nás budú na týchto majstrovstvách sveta reprezentovať. 

     Koncom januára 2020 sa v Centre voľného času v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo ďalšie 
zo zasadnutí organizačného výboru, ktoré viedol jeho predseda Roman Králik. Prítomných 
členov informoval o aktuálnom stave organizačných príprav na podujatie, no zvýšená 
pozornosť sa venovala najmä príprave športového areálu a samotnej bežeckej trate na 
Štrbskom Plese. Zástupcovia areálu Jaroslav Chalupka a Juraj Straka predstavili aktuálny stav 
príprav areálu na podujatie, ako aj možnosti, ktoré budeme môcť očakávať v poslednej 
dekáde apríla, v závislosti od snehovej pokrývky v tomto období. Rozdiskutovala sa aj 
príprava tzv. Večera národov, počas ktorého predstavia jednotlivé krajiny svoje krátke 
kultúrne programy, ako aj voľného dňa, ktorý bude venovaný spoznávaniu tatransko – 
podtatranského regiónu. 

     Na nadchádzajúce podujatie sa prihlásilo celkove 26 krajín z celého sveta, tou prvou 
krajinou bola vzdialená Austrália. Najčulejšiu komunikáciu však s organizačným výborom 
vedie Čína a Katar, ktorý sú so svojimi otázkami a požiadavkami s organizátormi na 
Slovensku online takmer každý deň. Je zaujímavosťou, že organizačný výbor musel 
odmietnuť aj niekoľko špekulatívnych prihlášok afrických krajín, kde hrozila obava, že by 
mohli byť zneužité iba na oficiálne vycestovanie niektorých osôb do krajín Európskej únie. 
Africký kontinent tak budú zastupovať iba pretekári z Maroka. V najbližších dňoch upresnia 
prihlásené krajiny počty svojich súťažných družstiev a časy príchodov a odchodov svojich 
výprav na Štrbské Plese.  

 



 

 

 

 

 

 

Viaceré zámorské krajiny pritom plánujú priletieť do Viedne a odtiaľ sa letecky presunú do 
Košíc, kde ich už budú očakávať zabezpečení  dopravcovia organizačného výboru. Celkove 
sa očakáva účasť až 600 pretekárov, pričom počet všetkých účastníkov podujatia dosiahne až 
počet 800. Na základe predbežného záujmu bude medzi krajiny s najvyšším počtom 
prihlásených pretekárov určite patriť Veľká Británia. 

     V portfóliu podujatia, v ktorom bude viacero aktivít, najnovšie pribudla aj dvojdňová 
„Celoštátna konferencia o školskom športe“, kde svoju aktívnu účasť už potvrdilo aj viacero 
odborníkov z akademickej obce zo Slovenska a tiež zo zahraničia. Záštitu nad konferenciou 
prevzala Medzinárodná federácia telesnej a športovej výchovy /FIEP/. Cieľom tejto                                                                              
konferencie bude oboznámenie jej účastníkov s modernými poznatkami z oblasti telesnej 
výchovy a športu v medzinárodnom kontexte. Konferencia sa uskutoční v kongresovej 
sále hotela Patria na Štrbskom Plese. 

     24. februára 2020 sa na pôde mestského úradu v Poprade uskutoční aj preškolenie 60 
študentov – dobrovoľníkov z troch popradských stredných škôl a to Gymnázia Poprad, Life                                                                                    
Academy a Obchodnej akadémie v Poprade, ktorí sa budú starať o svojich rovesníkov počas 
ich pobytu vo Vysokých Tatrách a budú ich sprevádzať v rámci voľného dňa najmä počas 
výletu po tatranskom regióne. 

     Samozrejme v príprave sú už aj naši slovenskí pretekári, chlapci zo Spojenej školy na ulici 
Dominika Tatarku v Poprade a dievčatá zo Strednej športovej školy v Nitre, ktorí zvíťazili 
v súťaži družstiev na Majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu na Štrbskom Plese 15. 
októbra 2019. Pod vedením vedúceho slovenskej výpravy Martina Illeša sa v dňoch 25. – 27. 
februára 2020 zúčastnia na Štrbskom Plese aj na spoločnom sústredení, aby sa čo najlepšie 
zoznámili z podmienkami v mieste nadchádzajúcich športových súťaží. 

 

                                           Tlačovú správu pripravili Mgr. Andrea Ristová a Ing. Peter Chudý 


