
ČESTNÁ ČLENKA SGF - MILADA
NEDAVAŠKOVÁ
Milada Nedavašková sa narodila 13.10.1933 v Bratislave 

a gymnastika ju sprevádzala celým životom. Čestná členka

SGF bola úspešná pretekárka ako aj trénerka a medzinárodná

rozhodkyňa športovej gymnastiky žien. Svoje skúsenosti

odovzdávala študentom na Fakulte telesnej výchovy a športu

Univerzity Komenského v Bratislave takmer tri desaťročia. 

17. MIESTO NA BRADLÁCH 
ZO SVETOVÉHO ŠAMPIONÁTU
Barbora Mokošová potvrdila na Majstrovstvách sveta 

v športovej gymnastike mužov a žien 2021 v Japonsku svoju

stabilnú výkonnosť. Na bradlách predviedla bezchybnú 

zostavu, výsledná známka 13.566 jej vyniesla výborné 17. miesto.

Dvojnásobná olympionička sa v Kitakyushu predstavila ešte 

aj na kladine, na ktorej obsadila 38. miesto. 

LADNOSŤ NA PRVÚ
Novinky Slovenskej gymnastickej federácie

október 2021

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV
Obrovský úspech dosiahla generálna sekretárka SGF 

Monika Šišková, ktorá bola opätovne zvolená do Výkonného

výboru SOŠV. Uspela medzi 20 kandidátmi, z ktorých bolo

zvolených výnimočne na trojročné obdobie 9 kandidátov. 

Na valnom zhromaždení SOŠV získala Cenu Ondreja Nepelu

Barbora Mokošová a Cenu Jána Zacharu získal Stanislav Kútik.

 

TÍMOVÁ SÚŤAŽ TROCH SEKCIÍ
Slovensko sa v Innsbrucku na medzinárodných pretekoch 

troch sekcií - športová gymnastika muži, ženy a moderná

gymnastika nestratilo a vďaka dobrému kolektívnemu 

výkonu obsadilo 1.miesto. Víťazné družstvo Slovenska tvorilo 

päť reprezentantov s najlepším bodovým ohodnotením 

z celej výpravy bez ohľadu na sekciu.

NOVÉ ZOSTAVY PRE MODERNÉ
GYMNASTKY
Fenomenálna bulharská trénerka a choreografka Kamelia

Dunavska strávila v CGŠ v Malinove týždeň s dievčatami 

zo seniorskej skladby. Na blížiace sa majstrovstvá Európy 

a sveta v modernej gymnastike pre nich pripravila dve

choreografie.

GOLDEN AGE FESTIVAL 2020
Slovenská výprava sa zúčastnila 7. ročníka Golden Age 

Gym Festivalu, ktorý sa konal na Kréte v meste Rethymno.

Podujatia, ktoré bolo minulý rok pre nepriaznivú pandemickú

situáciu preložené, sa zúčastnilo 16 krajín (450 cvičencov). 

Z Bratislavy vycestovala na Krétu 20 členná výprava.

zahraničné
preteky 9 domácich

podujatí
hodín 
sústredení213 4

MAJSTROVSTVÁ SR V MODERNEJ
GYMNASTIKE
Juniorská kategória potvrdila svoju dominanciu 

v štvorboji a víťazkou 2. kola Slovenského pohára v modernej 

gymnastike a zároveň majsterkou Slovenska sa pre rok 2021

stala Nina Dzurošková. Medzi seniorkami zvíťazila v oboch

formátoch podujatia (SPMG a MSR) Tereza Šillerová.

 


