
GYMNASTIKA NA EYOF-e ZAŽIARILA A NAPLNILA ZIMNÝ ŠTADIÓN V BANSKEJ 
BYSTRICI 

Keď sme sa začali zaoberať prípravami na EYOF v Banskej Bystrici pred vyše dvoma 
rokmi, nebolo nám do smiechu. Neochota zakúpiť pre podujatie adekvátne 
gymnastické náradie zo strany kompetentných (podľa reglementu EG musia byť 
k dispozícii minimálne 3 sady nového gymnastického náradia rovnakej šarže), 
staručný, nevyhovujúci zimný štadión, vybraný pre gymnastické súťaže, obavy zo 
zapojenia dostatočného počtu dobrovoľníkov, návštevnosť podujatia, športová 
výkonnosť gymnastov a gymnastiek, ktorí ročníkmi pripadali do úvahy na EYOF. 

     Vytvorili sme na pôde SGF Organizačný výbor, ktorý si zadefinoval jednotlivé 
okruhy úloh a začali sme usilovne pracovať. Som šťastný, že som na záver 
funkcionárskej kariéry mohol viesť taký vynikajúci kolektív. Hlavná ťarcha ležala na 
vtedajšej generálnej sekretárke SGF Monike Šiškovej, ktorá bola vzápätí menovaná 
centrálnym OV do pozície súťažnej manažérky. Sekundoval jej Stano Kútik, 
zodpovedný za infraštruktúru a neskôr Silvia Ruščinová, zodpovedná za 
dobrovoľníkov a technických pracovníkov z radov SGF. Práce v tréningových 
a súťažných priestoroch, stavbu, prestavbu hál riadil Juraj Kremnický, propagácie sa 
úspešne zhostila Darina Kubeková. Postupne sa prihlásilo vyše 100 dobrovoľníkov, 
z ktorých časom veľká časť „odpadla“ z rôznych dôvodov. Tí, čo ostali, boli skvelí, 
odviedli spoločne neuveriteľnú prácu. Kolektív, zložený zo všetkých sekcií SGF ukázal 
pravú tvár slovenských gymnastických športov. Toto boli a sú tí, ktorí vytvorili 
súdržnú partiu, ktorej jediným cieľom bol úspech podujatia a spokojnosť všetkých 
účastníkov. Nestačili sme prijímať poďakovania a slová maximálneho uznania nielen 
od významných hostí, ale predovšetkým od priamych účastníkov, pretekárov, 
trénerov, rozhodcov. Tu z priestorových dôvodov nemôžem menovať všetkých 
organizátorov SGF (cca 70 osôb)! 

     Počas celej kariéry som nikde na svete nezažil takú elektrizujúcu a prajnú 
atmosféru zo strany divákov, ktorí búrlivým potleskom odmeňovali všetkých 
pretekárov. Posledný deň sa stalo niečo v našich končinách nevídané: Gymnastická 
aréna praskala vo švíkoch, bolo vypredané, vonku pred halou stáli v zástupe v da6di 
desiatky záujemcov o gymnastiku. Gymnastické súťaže boli najnavštevovanejšie zo 
všetkých 10 športov. 

     Náš organizačný výbor sme doplnili o niekoľko skvelých zahraničných odborníkov. 
Manažérkou súťažnej haly bola Paulina Kocięda-Kasprzak z Poľska so svojim 
slovenským tímom Zuzanou Purdekovou, Ninou Kandovou a Máriou Pýchovou, 
moderátorom skvelý Niels Daniel z Belgicka, technickým expertom bol Attila Rácz z 
Maďarska, dvaja pracovníci dodávateľa náradia Spieth z Nemecka, sedem expertov 
na výpočtová techniku Smartscoring z Azerbajdžanu. Zo Slovenska mimo SGF 
moderátorka Zuzana Hrvoľová, hudobný technik Marián a rada ďalších. 

     Hlavným prínosom je fakt, že vedenie SGF vybojovalo 2 sady náradia pre mužov 
a ženy, ktoré zostanú na Slovensku v celkovej hodnote cca 250 tis. Eur, zakúpili sme 
náhradné žrde na bradlá a hrazdu. SGF sa podieľala na nákupe sumou cca 70 tis. Eur. 
Nemenej významný je fakt, že sme spoločnými silami neskutočne spropagovali 
gymnastiku a SGF pre slovenskú odbornú i laickú verejnosť, ako i pre celú Európu. 



     Navštívilo nás veľké množstvo významných hostí: poslanec NR SR Richard Nemec 
(prišiel až trikrát), štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ivan Husár, generálny riaditeľ sekcie 
športu Peter Dedík, prezident SOŠV Anton Siekel, čestný prezident SOŠV František 
Chmelár, členka MOV Danka Barteková, primátor Banskej Bystrice  Ján Nosko, Grék 
Spyros Carpalos – prezident Európskych OV, Talian  Raffaele Pagnozzi- gen. 
sekretár.EOV, fenomenálny atlét Sergej Bubka, Dušan Tittel a rada ďalších. 

K úspechu podujatia sa pričinili veľkou mierou aj naši úspešní reprezentanti Lucia 
Dobrocká, Sofia Alex Baňovičová, Ema Bažíková, Oliver Kasala a Peter 
Vidricko, tréneri Katarína Krekáňová, Stanislav Kútik, Martin Zvalo a Zdeněk 
Ďuriš vo funkcii fyzioterapeuta. 

Pretekári predviedli vynikajúce výkony, všetci na hranici svojich možností a svojimi 
umiestneniami potešili všetkých fanúšikov. 9. miesto družstva žien, 9. miesto Lucie 
Dobrockej vo viacboji a 7. miesto Lucie Dobrockej s Oliverom Kasalom vo finále 
novej súťaže mix párov bolo povestnou čerešničkou na torte. Lucii Dobrockej len 
o vlások ušlo finále na bradlách, kde bola prvou náhradníčkou. Pre našich pretekárov 
to bol podľa ich vyjadrenia nezabudnuteľný zážitok. 

Ďakujeme!                                                                                                               
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