
 

 

Hodnotenie sekcie mužov, športová gymnastika 2021 

 

Martin Zvalo   predseda sekcie mužov 

Ľuboš Rupčík   predseda rozhodcovskej komisie, príprava súťažného 

    poriadku, kategorizácie, .... 

Pavol Šimoňák  metodik sekcie mužov, vedúci RGCTM 

Juraj Kremnický  zodpovedný za vyhodnocovanie úspešnosti klubov; 

    testovanie,   

Eduard Marčák  koordinátor medzi sekciou a klubmi z východu SR 

Peter Krištof   člen po doriešení zdravotných problémov 

V roku 2021 sme činnosť Sekcie mužov, aktuálne úlohy, nominácie, zmeny plánov i zmeny 

termínov jednotlivých akcii riešili pre vzniknutú Covid situáciu telefonicky, e-mailom a ZOOM 

App. Aktuálne úlohy boli riešené na stretnutiach pri pretekoch a sústredeniach. 

Hlavné úlohy:  

1/ zvýšiť počet pretekárov na pretekoch Slov. pohára i na M SR  Nesplnené (Covid) 

2/ sústredenie so zahraničným trénerom v SR    Nesplnené (Covid) 

3/ seminár trénerov a rozhodcov      Nesplnené (Covid) 

4/ aktualizovať stránku SGF, Sekcia mužov      prebieha počas roku 

5/ vytvoriť nové RGCTM v 2021      Splnené (B.Bystrica) 

6/ zabezpečiť nové náradie pre kluby, zlepšenie podmienok  Splnené čiastočne 

7/ účasť kemp EG        Splnené  

8/ pokračovať sústredeniami pre vybraných pretekárov    splnené 

 
Najúspešnejší športovci v jednotlivých kategóriách pre rok 2021: 
 
Naj. junior 2021:  Matej Nemčovič (Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 
Naj žiak 2021:  Sebastián Samson (UMB B. Bystrica) 
 



Hodnotenie roku 2021 

Akcii pre Sekciu ŠG M v roku2021 sme mali naplánovaných veľa, no pre Covid pandémiu sa 
ich zrealizovalo len niekoľko, množstvo bolo zrušených, rsp. presunutých na iný termín. 
 
1/ január, február, marec – spoločná RD akcia pre žiakov a juniorov, sústredenie 
v gymnastickej hale „bublina Šamorín“ 
 
2/ pre zlú pandemickú situáciu sme najskôr presunuli a neskôr sme museli zrušiť Seminár 
trénerov a rozhodcov, jarné preteky Slov. pohár v Prievidzi a Trenčíne 
 
3/ máj, spoločná RD akcia pre žiakov a juniorov, sústredenie v gymnastickej hale Osijek/CRO  
 
4/ V apríli a júni sa uskutočnilo RGCTM sústredenie v Prievidzi a Trenčíne 
 
5/ prvé preteky v roku 2021, Junior CUP Budapešť 
Matej Nemčovič v silnej konkurencii získal skvelé 2. miesto na koni a O. Kasala 3. miesto na 
bradlách 
 
6/ skvelý úspech SGF, ŠGM, účasť medzinár. rozhodcu L. Rupčíka na OH Tokio a MS v JAP ako 
pozvaný z FIG „D“ rozhodca 
Pre nášho TOP rozhodcu to bola už druhá účasť na OH, rozhodoval na hrazde 
 

 
 
7/ letný kemp EG v GRE 
Letného kempu EG v Thesalloniky sa zúčastnili dvaja pretekári z UMB B. Bystrica, P. 
Kremnický a S. Samson, tréner Andrii Krasnozhonov a tréner z X Bionics M. Čižmár. 
 



8/ letné sústredenie pre výber RD žiakov a juniorov v BA, letné sústredenie RGCTM v PD 
 
9/ medzinárodné preteky žiakov a juniorov Cottbus, GER 
Kategória JT II: 
28. Peter Kremnický  61,450 
34. Sebastián Samson  59,050 
Kategória JT I: 
13. Oliver Kasala  71,250 
14. Matej Nemčovič  71,000 
25. Peter Vidricko  64,750 
 

10/ medzinárodné preteky žiakov a juniorov v Innsbrucku, AUT 
Naši žiaci a juniori prispeli k výbornému výsledku SGF, keď spoločne s pretekárkami ŠGŽ 
a MG zvíťazili v súťaži družstiev.  
Naši žiaci S. Samson a P. Kremnický získali 2. a 3. miesto vo svojej kategórii 
 

 
 
11/ 2x jesenné sústredenie v Gyor pre výber RD žiakov a juniorov 
RGCTM sústredenia v Prievidzi a Trenčíne 
 
12/ preteky SP B. Bystrica a SP Košice, testovanie reprezentačného úseku v KE 
 
13/ OH nádeje Brno 
Presadil sa najmä Oliver Kasala, keď si vo viacboji po výbornom výkone zlepšil osobný súčet 
na 75,100b. a umiestnil sa na peknom 3. mieste. Svojim cvičením v kvalifikácii si zabezpečil 
postup do finále na troch náradiach. Peter Vidricko odcvičil veľmi slušné zostavy na 
prostných, bradlách a kruhoch, skočil výborný preskok. Nezdary na hrazde a koni pri nových 
cvičebných tvaroch ho stáli lepšie umiestnenie vo viacboji. Na prostných postúpil do 
nedeľného finále. Patrik Pavlíček odcvičil svoje zostavy až na koňa dobre, chýba mu však 
väčšia náročnosť zostáv, ktorú je potrebné zvýšiť. 



 

Oliver KASALA    3. miesto (75,100b.) 
Peter VIDRICKO  25. miesto (65,900b.) 
Patrik PAVLÍČEK  32. miesto (58,100b.) 
 
Vo finálových súťažiach na prostných výborne zacvičil reprezentant Peter Vidricko a 
vybojoval si pekné 4. miesto. Oliver Kasala predviedol opäť výborné výkony, na koni a 
bradlách stál na stupňoch víťazov. 

 
 

14/ Memoriál Gajdoša, Brno 
Družstvo Slovenska v zložení Samson Sebastián, Kremnický Peter a Stračina Sebastián 
skončilo na peknom 6. mieste. V súťaži jednotlivcoch Sebastián Samson obsadil 14. miesto, 



Peter Kremnický skončil na 15. mieste. U oboch chlapcov vidieť progres a zlepšenie o 10 
priečok oproti poslednému ročníku. Obaja postúpili do finálovej súťaže zmiešaných dvojíc. 
Sebastián vypadol v prvom kole, Peťo sa dostal až do posledného kola. Žiaľ, dva pády z koňa 
zmiešanú dvojicu (Kremnický–Mašová) obrali o umiestnenie na stupňoch víťazov. Dvojica 
obsadila výborné konečné 4. miesto. 
 

 
 
 
15/ MSR online 
MSR v ŠG muži sa pre pandémiu konali online, keď tréneri poslali zostavy svojich pretekárov 

a náš TOP medzinárodný rozhodca L. Rupcik odrozhodoval viac ako 250 zostav. Výsledky sa 

vyhlasovali opäť online cez App. Pretekári i tréneri dostali okrem medailí aj pekné vecné 

ceny. 

RGCTM:  
V roku 2021 sa nám pre Sekciu ŠG M podarilo vytvoriť nové RGCTM v B. Bystrici, tréner 

Andrii Krasnozhonov. 

Pre zložitú situáciu Covid bolo niekoľko sústredení RGCTM zrušených, rsp. presunutých na 
iné termíny.  

• apríl 2021 sústredenie RGCTM v Prievidzi 

• jún 2021 sústredenie RGCTM v Trenčíne 

• v auguste sa uskutočnilo sústredenie RGCTM v Centre gymnastických športov 

v Prievidzi. 

• v októbri sa uskutočnilo sústredenie RGCTM v gymnastickom klube Pavlo Trenčín, kde 

sme pokračovali v nadstavenom trende práce na sústredeniach RGCTM. 



Ciele na rok 2022: 

• účasť seniorov na ME, MS, juniorov na EYOF a MEJ 

• úspešne absolvovanie testov a získanie kvalifikácie pre našich medzinárodných 

rozhodcov 

• pokračovať sústredeniami RD a RGCTM pre vybraných pretekárov za účasti osobných 

trénerov a taktiež s možnosťou účasti trénerov i pretekárov, ktorí sa do výberov na 

rok 2022 nedostali, no majú záujem o spoluprácu a získavanie nových poznatkov 

• v roku 2022 zrealizovať seminár pre trénerov a rozhodcov 

• vyškoliť domácich rozhodcov na OH cyklus 2022 - 2024 

• v roku 2022 zriadenie nového RGCTM v Malackách (dostatočný počet pretekárov, 

druhý polrok 2022) 

• zvyšovať počet pretekárov na pretekoch Slov. pohára a na M SR 

• účasť trénera a pretekára na EG kempe (leto 2022) 

• zabezpečenie zahraničného trénera na sústredení v SR (UKR, ...) 

• príprava projektu na novú gym. halu  

• na M SR pozvať aj zahraničných účastníkov (od kategórie St. žiakov po sen) 

Zasadnutia: 

• marec Trenčín 

• máj B. Bystrica 

• december Šamorín 

• počas roku online zasadnutie podľa potreby 

Záver: 

Veľké poďakovanie patrí: 
1/ všetkým klubom, ktoré sa aj vo veľmi náročnom roku 2021 aktívne podieľali na záchrane 
svojich klubov, pretekárov a zabezpečovali športovú činnosť počas zatvorených hál v prírode, 
alebo cez rôzne App. 
 
2/ UMB B. Bystrica a Gymnastik Košice za zorganizovanie dvoch kôl Slov. pohára, Slávii 
Gymnastické centrum za vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien za M SR online, L. Rupčíkovi 
za vyhodnotenie online zostáv MSR 
 



3/ GK Pavlo Trenčín, Prievidza a Slávia Gymnastické centrum za zorganizovanie sústredení 
RD, RGCTM 
 
3/ Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli v tejto neľahkej situácii k rozvoju a napredovaniu SGF,  
 
4/ J. Kremnickému za vyhodnotenie klubov a silových testov 
 
5/ SeSGF za výbornú prácu a spoluprácu pri zabezpečovaní akcií, veľmi promptne riešili 
zmeny termínov a rušenie či zmeny akcii. 
 

Za sekciu mužov: Martin Zvalo 

V Bratislave 10. januára 2022 


