
 

 

 

Hodnotenie sekcie mužov, športová gymnastika 2017 - 2021 

Sekcia ŠG muži pracovala v zložení:  

Martin Zvalo   predseda sekcie mužov 

Ľuboš Rupčík predseda rozhodcovskej komisie, príprava súťažného poriadku, 

kategorizácie, .... 

Pavol Šimoňák (v roku 2020 nahradil T. Bohňu) metodik sekcie mužov, vedúci 

RGCTM 

Juraj Kremnický  zodpovedný za vyhodnocovanie úspešnosti klubov, testovanie, .... 

Eduard Marčák (v roku 2020 nahradil R. Vargu) koordinátor medzi sekciou a klubmi 

z východu SR 

Peter Krištof   člen, zástupca vrcholovej športovej gymnastiky mužov 

Rok 2017: 

• Slavomír Michňák obsadil v celkovom hodnotení vo Svetovom rebríčku FIG na svojom 
najsilnejšom náradí na koni krásne 3. miesto, na Majstrovstvách Európy si vybojoval 
výborné 11. miesto, keď mu finále uniklo len o pár desatiniek. Na Majstrovstvách Sveta 
pokračoval výbornými výkonmi a na koni vybojoval pre SVK výborné 17. miesto.  

 

 



• L. Rupčí po úspešnom absolvovaní Interkontinentálneho školenia rozhodcov na OH cyklus 
2017-2020 a získaní najvyššej FIG rozhodcovskej licencie zorganizoval a vyškolil nových 
rozhodcov. T. Bohňa absolvoval Medzinárodné školenie rozhodcov a získal FIG licenciu.  

• Úspešný seminár trénerov a rozhodcov v Trenčíne 
 

Rok 2018: 

• Slavomír Michňák (ME 13. miesto a MS 13. miesto, na Svet. pohári 4. miesto, 7. miesto, 
...). Veľký úspech vďaka výsledkom na ME a MS, za pomoci prezidenta SGF Nováka a 
kontaktom trénera Krištofa - zamestnali S. Michňáka v Dukle BB, čím sa mu veľmi zlepšili 
podmienky na prípravu k OH 2020. 

• Nové RGCTM v Prievidzi, tréner P. Šimoňák 

• P. Šimoňák sa zúčastnil na UEG kempe v Tirrenii 

• Úspešný seminár trénerov a rozhodcov v Trenčíne 
 
Rok 2019:  

• Vďaka Slavomírovi Michňákovi, trénerovi Krištofovi a zabezpečeniu výbornej prípravy v 
roku 2019 (SGF, Dukla BB, Gymnastické centrum) sme dosiahli v ŠGM opäť výborné 
výsledky: 15. miesto na ME, 6. miesto na EH Minsk. Napriek týmto výborným výsledkom 
žiaľ musím konštatovať, že hlavný ciel v tomto OH cykle sme nesplnili, po slabom výkone 
S. Michňáka na MS v Stuttgarte sme nezískali OH miestenku. 

 

 
 

• Matej Nemčovič predviedol veľmi slušné vystúpenie na MSJ v Gyore (47. miesto bradlá z 
viac ako 100 pretekárov). Veľmi dobré výsledky dosiahol na pretekoch EYOF, 20. miesto 
kôň a 21. miesto bradlá z cca. 90 pretekárov. 

 



 
 

• nové RGCTM v Trenčíne, zodpovedný tréner Katarína Pavličková. 

• Najlepšia akcia, ktorú sa nám podarilo za ostatné roky zorganizovať bolo sústredenie s 
UKR trénerkou a pretekármi v lete v Bratislave. Akcia stála veľa finančných prostriedkov, 
no priniesla nám množstvo informácii, vedomostí a skúseností.  

 

 
 

• Úspešný seminár trénerov a rozhodcov v Trenčíne 
 
Rok 2020: 

• Veľmi zložitá situácia pre Covid, rušenie pretekov, sústredení, .... 

• Získavanie nových skúseností v online priestore (schôdze, tréningy, ....) 



• Úspešné vystúpenie našich juniorov na MEJ Mersin, M. Nemčovič 13. miesto, O. Kasala 

23. miesto 

 

• Pretekov ME v Mersin 2020 sa nezúčastnil S. Michňák, nakoľko mu po slabom výkone na 

MS 2019 VV SGF stanovil podmienky účasti na ME Mersin 2020, ktoré pretekár nesplnil. 

• dve nové RGCTM: v Šamoríne, zodpovedný tréner Jana Korenáčková (L. Rupčík) a koncom 

roku sa vrátil zo zahraničia náš úspešný reprezentant ostatných rokov Ján Petrovič 

a vytvorili sme trénerské miesto RGCTM SGF pri Slávii UK BA. 

• úspešný trénersko-rozhodcovský seminár v Trenčíne 

Rok 2021: 

• Akcii pre Sekciu ŠG M v roku2021 sme mali naplánovaných veľa, no pre pretrvávajúcu 
Covid pandémiu sa ich zrealizovalo len niekoľko, množstvo bolo zrušených, rsp. 
presunutých na iný termín 

• účasť medzinár. rozhodcu L. Rupčíka na OH Tokio a MS v JAP, pozvaný FIG „D“ rozhodca. 
Pre nášho TOP rozhodcu to bola už druhá účasť na OH, rozhodoval na hrazde 

 

 



• 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. 

• OH nádeje Brno: O. Kasala 3. miesto viacboj, 2. miesto kôň, 3. miesto bradlá, P. Vidricko 
4. miesto prostné 

 

 
 

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

• opäť sa začali sústredenia RD a RGCTM 
 

 
 

• pre pretrvávajúcu Covid situáciu sme zorganizovali online M SR 2021 



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

Andrii Krasnozhonov. 

 
Záver: 
Veľké poďakovanie patrí: 

• všetkým klubom, ktoré sa aj vo veľmi náročnom období aktívne podieľali na záchrane 
svojich klubov, pretekárov a zabezpečovali športovú činnosť počas zatvorených hál 
v prírode, alebo cez rôzne App. 

• všetkým, ktorí akokoľvek prispeli v tejto neľahkej situácii k rozvoju a napredovaniu SGF 

• SeSGF za výbornú prácu a spoluprácu pri zabezpečovaní akcií, veľmi promptne riešili 
zmeny termínov a rušenie či zmeny akcii 

 
V Bratislave 10. februára 2022 
 
Martin Zvalo 
predseda Sekcie ŠG muži SGF 


