
ŽIVOTNÉ JUBILEMUM FRANTIŠKA
BOČKA
Dvojnásobný olympionik a dlhoročný popredný tréner

František Bočko oslávil 9.7.2021 80 rokov. Rozhovor 

o jeho gymnastických začiatkoch a následnom

pôsobení v gymnastickom svete pripravil Slovenský

olympijský a športový výbor.

VYDARENÝ VÝKON NA OLYMPIÁDE 
V TOKIU
Barbora Mokošová získala v kvalifikácia viacboja na OH 

v Japonsku 51, 199 bodov. V konečnom poradí to stačilo na 52.

miesto. S predvedeným výkonom našej jedinej gymnastky 

v Tokiu sme veľmi spokojní. 

PRVÝ HLAVNÝ ROZHODCA V HISTÓRII
SGF PRE SÚŤAŽ NA HRAZDE
S rozhodovaním má prodekan FTVŠ UK Bratislava 

Ľuboš Rupčík značné skúsenosti, vďaka ktorým bolo 

Tokio už jeho druhou olympiádou. Z nominácie na OH mal

veľkú radosť, zo samotného priebehu najväčšieho športového

sviatku poznačeného pandémiou už však nie. 

 

LADNOSŤ NA PRVÚ
Novinky Slovenskej gymnastickej federácie

júl 2021

S GYMNASTIKOU ZAČAL VĎAKA
DEDKOVI
Športový gymnasta Matej Nemčovič bol bližšie predstavený

televíznym divákom v rámci projektu "Tipos talent týždňa". Je

členom Juniorského olympijského tímu SOŠV a jeho doterajším

najväčším úspechom je 13. miesto vo viacboji na Majstrovstvách

Európy 2020 v Turecku. 

ZOSTRIH SEMINÁRA GPV V MALINOVE
Koncom mája sa po viac ako roku stretla gymnastická

komunita na seminári Gymnastiky pre všetkých v Centre

gymnastických športov v Malinove. Seminára sa zúčastnilo 

52 osôb z 24 slovenských klubov. Pestrý a atraktívny program

sme pre vás zhrnuli do videa.

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL V ŠAMORÍNE
Nedeľa 25.7. patrila v X-bionic sphere výhradne gymnastike.

Návštevníci si mali možnosť vyskúšať 5 rôznych stanovíšť podľa

vybraných sekcií SGF, vďaka ktorým spoznali rôznorodosť 

a krásu tohto „športu pre všetky športy“. Gymnastiku 

v praxi mohli diváci vidieť na hlavnom pódiu. Počas dňa

vystúpilo v Šamoríne až 7 klubov.

ZAČALI SME GYMNASTIKOU
Počas júla sme v rámci nášho projektu vyspovedali Ninu

Ladvenicovú, ktorá je športovkyňou telom aj dušou. 

S gymnastikou začínala v Trnave, následne ju však 

očaril crossfit, ku ktorému časom pribudlo ešte 

aj vzpieranie. 

Olympijské    hry v TOKIU
1 domáce

podujatie
hodín 
sústredení25

https://www.sgf.sk/sk/article/skvely-vykon-barbory-mokosovej-na-oh-v-tokiu
https://www.sgf.sk/sk/article/prvy-hlavny-rozhodca-v-historii-sgf-pre-sutaz-na-hrazde
https://www.sgf.sk/sk/article/olympijsky-festival-v-samorine
https://www.sgf.sk/sk/article/zacali-sme-gymnastikou-nina-ladvenicova
https://www.tipos.sk/tipos-tv?Category=tv-talent-tyzdna&fbclid=IwAR22EdXuNR-d677xiuENjBVpJuq2urmEZ_EVIzfmxT6LZIJnlKOgFfL5kjo
https://www.youtube.com/watch?v=1Ekxwi1fJUA
https://www.olympic.sk/clanok/uspesny-olympionik-v-gymnastike-dlhorocny-popredny-trener-frantisek-bocko-v-piatok-oslavuje



