
DARČEKOVÉ PREDMETY S NOVOU
IDENTITOU SGF
Slovenská gymnastická federácia tentoraz využila novú

identitu na vytvorenie darčekov. Reprezentačným úsekom

športovej gymnastiky, športového aerobiku a modernej

gymnastiky sme dokopy rozdali 151 gymnastických vakov. 

MOKOŠOVÁ VO VARNE TESNE 
BEZ MEDAILY
Barbora Mokošová obsadila vo Varne na World Challenge 

Cupe so známkou 13,450 bodov na bradlách 4. miesto. Pred

blížiacim sa vrcholom sezóny, ktorým sú olympijské hry v Tokiu,  

je to pre našu reprezentantku výborná motivácia a povzbudenie

do ďalšej prípravy.

SPUSTILI SME NOVÝ WEB 
A INFORMAČNÝ SYSTÉM
Slovenská gymnastická federácia sa neustále usiluje o zlepšenie

vo všetkých oblastiach. Od mája pracujeme s atraktívnejšou

webovou stránkou a tiež s prehľadnejším informačným 

a registračným systémom. 

SIEŇ SLÁVY SGF - JOZEF KONEČNÝ
Jozef Konečný je popri Ferdinandovi Danišovi jediným 

športovým gymnastom slovenskej histórie, ktorý vybojoval

medailu v individuálnej súťaži na majstrovstvách Európy.

Bratislavský rodák začínal s gymnastikou u Ladislava Kornoša, 

pod vedením Stanislava Fialu sa stal stabilným členom

československej reprezentácie. 

SEMINÁR GYMNASTIKY 
PRE VŠETKÝCH
Po viac ako roku sa gymnastická komunita stretla na seminári

Gymnastiky pre všetkých. Ideálne podmienky pre organizáciu

tohto podujatia našla sekcia GpV v CGŠ v Malinove. Seminára sa

zúčastnilo 52 osôb z 24 slovenských klubov a celý chod seminára

vrátane prednášajúcich zabezpečoval tím 9 ľudí.

LIST PREZIDENTA SGF
Dianie v Slovenskej gymnastickej federácii ohodnotil 

Ján Novák. V druhom tohtoročnom Liste prezidenta sa venoval

"bubline" v Malinove, Valnému zhromaždeniu, predstavil

organizačný výbor, ktorý sa bude podieľať na prípravách

EYOFU 2022 a vrátil sa tiež k aprílovým Majstrovstvám Európy

v športovej gymnastike mužov a žien v Bazileji.

ZAČALI SME GYMNASTIKOU
Počas mája sme uverejnili dva články s dámami, ktoré 

v detstve začali s gymnastikou a doteraz z toho ťažia. Alexandra

Kovalská robila okrem športovej gymnastiky aj aerobik a fitness.

Dnes je profesionálnou vojačkou. Martina Dubovská reprezentuje

Česko v alpskom lyžovaní a má za sebou najlepšiu sezónu kariéry.

LADNOSŤ NA PRVÚ
Novinky Slovenskej gymnastickej federácie

máj 2021

297 zahraničných
pretekov6 1 Seminár Gpvhodín 

sústredení
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