
         

Verejná zbierka Gymnastik Košice 

Názov zbierky: Záchrana športovej gymnastiky Košice-COVID 19 

č. verejnej zbierky: 000-2021-007097 

Č. transparentného účtu (IBAN): SK98 0900 0000 0051 7452 4640 

Osoba preverená a zodpovedná za vykonávanie zbierky je Eduard Marčák s trvalým 

pobytom na území SR a to Janigova 1, Košice 04023, ktorý je zároveň novým 

riaditeľom o.z. Gymnastik Košice od začiatku roka 2021.  

Tel: +42194853552   

Email: Gymnastik.kosice@gmail.com 

Cieľom zbierky je: vyzbierať takú sumu, ktorá by športovému klubu Gymnastik 

Košice dovoľovala zakúpiť nové gymnastické náradie pre športovú gymnastiku 

a zároveň by pomohla znížiť pozdĺžnosti, ktoré zanechalo bývalé vedenie klubu voči 

rôznym inštitúciám Slovenskej republiky. Vyzbieraná suma by pomohla opätovne sa 

venovať gymnastike na vyššej úrovni - trénovaniu a dosahovaniu výsledkov 

v športovej gymnastike nie len na Slovenskej úrovni. Dlhodobým cieľom je aj obnova 

budovy, ktorá bola postavená v roku 1986 a od tejto doby neprešla takmer žiadnou 

rekonštrukciou. Keďže sa dnešná doba posunula dopredu, veríme že aj nám sa 

v dostatočne blízkej dobe podarí zrekonštruovať najmä sociálne zariadenia (WC, 

sprchy), spoločné priestory (vchod, chodby, šatne pre našich cvičencov, kancelárie 

trénerov a vedenia). 

Krátkodobé ciele: 

1. Gymnastické náradie 
2. Vyplatenie pozdĺžností 
3. Účasť na Majstrovstvách SR, Slovenských pohároch, štvorbojoch a rôznych 

iných ako aj zahraničných súťažiach 
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Dlhodobé ciele: 

1. Rekonštrukcia budovy 

Účel: obnovené priestory by sme radi poskytli najmä deťom. Našim cieľom je tiež 

poskytovanie liečebno-terapeutických služieb deťom a dospelým, vzdelávacích 

služieb v oblasti športu, organizovanie rôznych podujatí a seminárov a samozrejme 

pokračovanie v doterajších činnostiach nášho o.z.Gymnastik Košice. 

Dôvod: telocvičňa je skolaudovaná od roku 1988. Od tohto dátumu bola a je 

využívaná na športovú gymnastiku a prípravu športovcov. Medzi odchovancov nášho 

klubu patrí Samuel Piasecký, Klaudia Kinská, Ivan Hiľovský, Jakub Lech, Eduard 

Marčák a mnoho ďalších, ktorí reprezentovali nie len náš klub, mesto Košice ale aj 

Slovenskú republiku. 

V našej dlhoročnej tradícii chceme pokračovať aj naďalej. Bývalé vedenie klubu, 

ktoré bolo neprávom pri moci do roku 2020, odovzdalo nástupcom len problémy 

a pozdĺžnosti, ktoré sú od začiatku zmieňovaného roku v riešení. Z týchto dôvodov 

sa klub momentálne nemôže plnohodnotne sústrediť na to najhlavnejšie a to na 

kvalitnú prípravu detí a mládeže. Zároveň chce klub dbať aj o zlepšenie infraštruktúry 

športu ako takého v meste Košice.  

Vo verejnej zbierke sme od registrácie vyzbierali z darov 16 043€. 

Verejná zbierka je registrovaná do 31.1.2022. 

Veríme že dosiahneme náš cieľ verejnej zbierky, ktorým je suma 80 000€. 

Každému darcovi ďakujeme a veríme, že spoločne náš cieľ dosiahneme. 

 

Ako inak nám môžete pomôcť? Darujte nám kdekoľvek v SR: 

     1.   2% z Vašich daní 

1. Prispejte ľubovoľnou čiastkou na Náš transparentný účet 

2. Šírte Našu verejnú zbierku 

3. Pomôžte zohnať sponzorov na Naše dlhodobé aj krátkodobé ciele 

 

ĎAKUJEME VÁM ZA POMOC 


