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Žiadosť: Prehodnotenie priorít SGF ohľadom výstavby gymnastickej telocvične 

 

 

GK ŠK UMB Banská Bystrica týmto žiada prehodnotenie priorít SGF ohľadne výstavby 

špecializovanej gymnastickej telocvične. Svoju žiadosť zdôvodňujeme: 

 

➢ Gymnastika v Banskej Bystrici už šesť desaťročí patrí medzi slovenskú špičku, v minulosti 

dokonca bola súčasťou československej špičky. Odchovanci banskobystrickej gymnastiky 

napriek nedostatočným priestorovým podmienkam reprezentovali Slovenskú republiku na 

najvýznamnejších medzinárodných súťažiach od EYOFu cez MEJ, ME, MS až po OH. 

➢ Na výstavbe novej špecializovanej gymnastickej telocvični sa začalo pracovať už v roku 

2019 po pridelení organizovania EYOFu 2021 mestu Banská Bystrica. 

➢ Postavením gymnastickej telocvični v Banskej Bystrici by vznikla tréningová hala na 

gymnastické súťaže EYOFu. 

➢ Bola vypracovaná vizualizácia gymnastickej telocvični v priestoroch UMB určených pre 

výstavbu športových objektov so súhlasom rektora UMB Doc. Vladimíra Hiadlovského, 

PhD.. 

➢ Výstavbu gymnastickej telocvične podporili aj predstavitelia mesta na čele s primátorom 

MUDr. Jánom Noskom. 

➢ S problémami s financovaním EYOFu 2022 išla výstavba gymnastickej telocvični do útlmu 

až sa to časovo do začiatku súťaží EYOFu nedalo stihnúť. 

➢ Pokračovanie úsilia postaviť gymnastickú telocvičňu sa obnovilo počas a po skončení 

gymnastických súťaží EYOFu v Banskej Bystrici, ktoré skončili veľkým úspechom po 

stránke organizačnej a výsledkovo našich pretekárov a pretekárok. 

➢ Na gymnastické súťaže EYOF 2022 boli zakúpené od firmy Spieth dve sady náradia, 

z ktorých jedna sada náradia ostáva v Banskej Bystrici. 

➢ Aktivitou v Banskej Bystrici je vybudovať halu pre gymnastické športy, ktorá by mala 

celonárodný význam.  

➢ Vybudovanie gymnastickej telocvični podporuje rektor UMB v Banskej Bystrici čo 

dokumentuje poskytnutím pozemku na jej výstavbu, ďalej primátor mesta Banská Bystrica, 

ktorý sa zasadil, aby jedna sada náradia ostala v Banskej Bystrici pre účely novej telocvične. 

➢ V športovom areály v tesnej blízkosti pozemku na výstavbu gymnastickej telocvične je 

novo vybudovaný atletický areál, ktorý by využívali aj gymnasti na atletickú a kondičnú 

prípravu. 

➢ V blízkosti športového areálu sú internáty, ktoré môžu poskytnúť ubytovacie a stravovacie 

kapacity pre sústredenia a preteky. 



➢ Banská Bystrica je v strede Slovenska, čo znamená rovnaké vzdialenosti zo všetkých miest.  

➢ Nová moderná gymnastická telocvičňa poskytne možnosti na prípravu reprezentácií  pre 

žiacke, juniorské a seniorské kategórie mužskej aj ženskej zložke. 

➢ GK ŠK UMB Banská Bystrica má potenciál po stránke trénerskej aj organizátorskej. 

➢ Členovia GK ŠK UMB Banská Bystrica sa pričinili veľkou mierou na veľmi úspešnej 

organizácii EYOFu 2022 a tiež výsledkov – E. Bažíková bola členkou družstva, ktoré sa 

umiestnilo na 9. mieste a na kladine obsadila 16. miesto z 80 pretekárok. 

➢ Postavenie novej modernej gymnastickej telocvične v Banskej Bystrici dá možnosti na 

vytvorenie Národného gymnastického centra ako základu na zvyšovanie výkonnosti 

slovenských reprezentantov. 

➢ Banská Bystrica nemá špecializovanú gymnastickú telocvičňu ako krajské mesto záujem je 

zo spádovej oblasti celého horehronia.  

➢  Banská Bystrica si zaslúži za doterajšiu prácu v gymnastike vybudovanie novej 

gymnastickej telocvične, ktorá bude slúžiť celému Slovensku. 

 

Veríme, že zvážite našu žiadosť a že pre SGF bude prioritou vybudovanie gymnastickej 

telocvične v Banskej Bystrici. 

 

 

                   Mgr. Juraj Kremnický PhD. 

                            predseda klubu GK ŠK UMB 

  

 

 

 

 

 

 


