Medailový rekord prekonaný na THM 2018
Zdalo sa, že rekord našej školy 36 získaných medailí na THM 2017 bude dlho
neprekonateľný. Prišli THM 2018 a rekord padol. Opäť sa o to postarali žiaci našej školy, keď
celkom získali 46 medailí, a to 22 zlatých, 8 strieborných, 16 bronzových.
Medailová žatva začala už prvý deň vo volejbale. Turnaja dievčat sa zúčastnilo 9 družstiev
v dvoch skupinách. Naše dievčatá po víťazstve v skupine porazili vo finále ZŠ Bernolákovu
2:0. V hanbe nezostali ani chlapci. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev. Naši volejbalisti bez
problémov vyhrali skupinu a vo finále suverénne porazili ZŠ A. Dubčeka 2:0.
Medailová smršť pokračovala na ďalší deň v atletike. Celkom 27 medailí potvrdilo to, že ani
v atletike nemáme v okrese konkurenciu. Svedčí o tom aj jednoznačné víťazstvo v tohtoročnej
atletickej lige. Získali sme 10 zlatých, 6 strieborných a 11 bronzových.
Na 1. mieste skončili: Ivana Dudová - chôdza, Hanicová Lea – skok do výšky, Digaňa Michal
– skok do výšky, Papuščák Šimon – skok do výšky, Plašil Martin – vrh guľou, Ondrľa Matúš
– skok do diaľky, Rohoňová Petra – 60 m, Samčíková Ema – 150 m, štafeta 4x60 m chlapci
(Ondrľa, Plašil, Štrpko, Franek), štafeta dievčat 4x60 m (Rohoňová, Dvorská, Müllerová,
Horecká)
Po volejbalistoch sa v stredu nenechali zahanbiť ani basketbalisti. Dievčatá porazili postupne
ZŠ A. Dubčeka, ZŠ Benice, ZŠ Mudroňovu a obsadili 1. miesto. Chlapci po víťazstvách nad
ZŠ Mudroňova, ZŠ A. Dubčeka a ZŠ Hurbanova tiež obhájili vlaňajšie víťazstvo. Prvýkrát
v 58. ročnej histórii THM žiaci jednej školy vyhrali obidve kategórie vo volejbale
a basketbale.
Vo štvrtok pokračovali THM v hádzanej a futbale. Tu sme získali bronzové medaily.
Zaslúžili sa o to dievčatá v hádzanej a starší aj mladší žiaci vo futbale.
THM vyvrcholili v piatok plaveckými súťažami. Naši najlepší pretekári sa THM nemohli
zúčastniť vzhľadom k tomu, že sa konali aj Majstrová Slovenska v plávaní. O to viac treba
oceniť tých, ktorí školu reprezentovali a získali celkom 13 medailí - 8 zlatých, 2 strieborné a 3
bronzové. Prvé miesto obsadili: 25 m prsia - Eduard Miškuf, 25 m voľný spôsob - Richard
Púček, 25 m voľný spôsob - Laura Gruchaláková, 25 m prsia - Laura Gruchaláková, 50 m
voľný spôsob - Pavol Tabačár, 4x 25 m voľný spôsob - Richard Púček, Richard Reich,
Eduard Miškuf, Filip Kovalík, 4x 25 m voľný spôsob - Bibiana Tonková, Emma Shererová,
Laura Gruchaľáková, Petra Mágnerová, 4x 25 m voľný spôsob - Andrej Kovalík, Richard
Púček, Pavol Tabačar, Michal Digaňa.
Poďakovanie za reprezentáciu školy patrí všetkým účastníkom, reprezentantom našej školy.
Nesmieme zabudnúť ani na učiteľov či trénerov, ktorí ich dlhodobo pripravujú. Ukazuje sa, že
dobrá príprava prináša výsledky a aj preto sa športovať oplatí.

