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1. Výkonný výbor SGF v roku 2020 

 

Prezident:  Ján Novák 

 

Výkonný Výbor:  

Stanislav Kútik  predseda sekcie športovej gymnastiky žien 

Martin Zvalo  predseda sekcie športovej gymnastiky mužov 

Hana Kiková  predsedníčka sekcie modernej gymnastiky  

Oľga Kyselovičová predsedníčka sekcie športového aerobiku 

Monika Šišková predsedníčka sekcie gymnastiky pre všetkých 

Diana Dobrucká marketingová komisia 

Lucia Selecká  zástupkyňa športovcov 

 

Kontrolná komisia: Kristína Slivoňová kontrolórka SGF 

   Mária Hollá 

   Jaroslav Debnárik 

     

Disciplinárka komisia: Ivan Gallo 

   Ondrej Havrila 

   Jozef Dučák 
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2. Správa prezidenta SGF o činnosti za rok 2020 

 

Vážení športoví priatelia, 

     do uplynulého roka 2020, ktorý dnes hodnotíme, sme vstupovali s veľmi 

ambicióznymi plánmi vo všetkých oblastiach činnosti. Tešili sme sa na OH v Tokiu 

s účasťou Barbory Mokošovej, boli sme pripravení na organizovanie a konanie desiatok 

športových akcií na Slovensku, tréneri pripravovali s veľkým nasadením športovcov na 

MS, ME a ďalšie vrcholné športové akcie. 

     Čo nás a celú spoločnosť postihne sme nemohli predpokladať ani siedmeho marca, 

keď sme s veľkým úspechom za účasti vyše 500 cvičencov zorganizovali jeden z ďalších 

ročníkov Festivalu pohybových skladieb. Už o dva dni sa naša krajina zatvorila 

a s menšími prestávkami tento stav trvá dodnes. V priebehu jesene sa podarilo sekcii 

športového aerobiku ešte zorganizovať jedno kolo Slovenského pohára v Centre 

gymnastických športov v Malinove, ktoré sme otvorili začiatkom septembra na prípravu 

športovcov sekcií modernej gymnastiky, športového aerobiku a gymnastiky pre 

všetkých, vrátane našej novej disciplíny parkouru. 

          Žiaľ, nepriaznivá pandemická situácia nám zabraňuje nielen trénovať a stretávať sa 

pravidelne v práci, ale súčasný stav nám zabraňuje už druhý rok stretnúť sa na riadnom 

valnom zhromaždení a vyhodnotiť spoločne činnosť organizácie a vytýčiť ciele a úlohy na 

ďalšie ročné obdobie. 

         Nepriaznivá situácia je už dlhodobým javom v celom svete. V dôsledku toho FIG 

odložila svoj volebný kongres na záver tohto roka, zrušili sa všetky plánované súťaže 

svetového pohára. Rovnako SOŠV presunul svoj volebný kongres o jeden rok. Je teda 

logické, že situácii sa prispôsobila i SGF a svoje valné zhromaždenie navrhujeme 

uskutočniť v apríli 2022. 

        S novou situáciou sa členovia SGF snažili a doteraz snažia popasovať čo 

najúčinnejšie a najlepšie. Predovšetkým reprezentační tréneri a  ich asistenti začali 

realizáciu tréningov cez audiovizuálne prostriedky. Bolo to pre všetkých niečo nové, 

viaceré trénerky a tréneri sa prezentovali nebývalou kreativitou pri príprave a realizácii 

tréningov „na diaľku“. Po uvoľnení opatrení využili veľmi efektívne moderné gymnastky 

letné mesiace na tvrdú prípravu v Jánskej doline a predovšetkým v Malinove, kde sa 

čiastočne pridali aj športové aerobičky. V príprave na ME sa podarilo realizovať časť 

prípravy Barbory Mokošovej a juniorov v zahraničí, ktorí si išli nekompromisne za cieľom 

účasti na ME v tureckom Mersine, čo sa im aj nakoniec podarilo. Spoločnú prípravu na 

ME neakceptoval vtedy náš jediný senior v sekcii ŠGM Slavomír Michňák. Dôsledkom 
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bolo vynechanie pretekára z nominácie na ME, následne vylúčenie z VŠC Dukla Banská 

Bystrica a neslávne ukončenie kariéry. Menej šťastia mali seniorky modernej 

gymnastiky, ktoré napriek kvalitnej príprave stoplo uzavretie telocviční tesne pred 

kontrolnými a nominačnými pretekmi na ME v Kijeve. Oba európske šampionáty 

v Mersine a v Kijeve sa konali pri neúčasti viacerých štátov z európskej špičky, pretože 

pandemická situácia bola veľmi vážna.  

     Koronavírus  vo veľkej miere ovplyvnil aj prácu sekretariátu SGF. Napriek dlhšiemu 

obdobiu, kedy väčšina pracovníčok pracovala z domu, neovplyvnilo to úroveň a výsledky 

práce. Sekretariát sústredil svoje sily predovšetkým na zvýšenie účinnosti a efektivity 

práce. Nadviazali sme spoluprácu s viacerými firmami a organizáciami. Táto spolupráca 

už postupne začala prinášať svoje ovocie. 

 

Členská základňa SGF  

     V posledných rokoch sme sa zamerali v prvom rade na zvyšovanie počtu členov vo 

všetkých sekciách. Tento cieľ sme splnili, dnes SGF patrí medzi najväčšie organizácie 

medzi športovými zväzmi. 

V uplynulom roku bolo hlavnou úlohou udržať počet členov, keď v dôsledku štátnych 

opatrení kluby nemali možnosť trénovať. Podľa registrácie z januára 2021 sme prišli 

približne o 2 150 členov, čo sa dalo očakávať, ale tento úbytok nie je pozitívne zistenie. 

Pevne veríme, že úbytok bol zapríčinený v plnom rozsahu pandémiou a počet 

registrovaných členov sa bude opäť zvyšovať na pôvodnú úroveň. 

 

     Dôležitou úlohou, ktorá stojí pred nami je skvalitňovanie členskej základne popri 

zvyšovaní členstva. Súťaže, ktorými si kluby plnili podmienky na pridelenie dotácie pre 

členov do 23 rokov sú dnes už nedostatočné. Spoločnou úlohou pre všetky sekcie je 

dnes zvyšovanie počtu pretekárov v 1. kategórii a zapojenie maximálneho počtu členov 

do pravidelného súťaženia. Nie je žiadnym tajomstvom, že pre pár klubov je registrácia 

do 23 rokov dobrým biznisom. SGF má záujem, aby sa pyramída členstva neustále 

skvalitňovala. To znamená kvalitný a široký základ, zvýšenie počtu pretekárov na 

výkonnostnej úrovni a následne rozširovanie špičky na reprezentačnej úrovni. 
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Porovnanie registrácie pretekárov 2019 - 2020  

      

  

počet pretekárov 1. 

kategórie 

počet pretekárov 

1. + 2. kat. 

  2019 2020 2020 2021 

GpV 433 1 039 4 688 2 511 

ŠGM 67 69 729 709 

ŠGŽ 140 163 1 006 866 

MG 184 596 1 181 793 

ŠA 121 141 242 217 

TRA   1 5 

PK  31 53 213 

Spolu: 945 2 039 7 900 5 754 

 

Finančné a materiálne zabezpečenie SGF 

 

     Pokračoval trend zvyšovania rozpočtu SGF. Tým, že boli zrušené prakticky všetky 

súťaže a niektoré sekcie nevyužili čas priaznivý na organizáciu sústredení, mali sekcie vo 

väčšine prípadov problém vyčerpať rozpočet. 

 

Prehľad príjmov SGF v r. 2016 – 2020 

2016        264 500 

2017        556 100 

2018        744 215 

2019     1 047 689 

2020     1 350 780 (vrátane dotácie z TIPOSu 93 671 €)     

 

Nákup materiálu, neinvestičné náradie 2020 

  Náčinie   

Sekcia Oblečenie Náradie Zdravt. mat. Spolu 

GpV   20 047,51   20 047,51 

ŠGM 3 971,16 26 682,14 408,08 31 061,38 

ŠGŽ 1 539,54 30 343,63 2 271,82 34 154,99 

MG 22 510,61 6 583, 56 788,4 29 882,57 

ŠA 5 591,81 3 851,14   9 442,95 

Rezerva 3 134,41     3 134,41 

Spolu 36 747,53 80 924,42 3468,3 127 723,81 
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V nebývalej miere nakupovali sekcie v roku 2020 náradie investičného a neinvestičného 

charakteru, celkove vo výške 209 821 €. 

 

Prehľad po sekciách a kluboch je uvedený v tabuľke v prílohe správy.  

V prílohe v ďalšej tabuľke je objem nákupu náradia z rozpočtu SGF za obdobie 5 rokov. 

 

V závere roka dostalo 8 RGCTM na návrh členov VV SGF mimoriadnu dotáciu vo výške 

5 000,- Eur na vylepšenie materiálneho zabezpečenia, spolu 40 000,- Eur. 

 

Slávia UK Bratislava, XBS gymnastics Šamorín, Gymnastické Centrum Prievidza, Pavlo 

Trenčín, KGŠ Slávia Trnava, GK Nové Zámky, UMB Banská Bystrica, KŠG Detva. 

 

Na kluby sme rozdelili dotáciu  vo výške 188 566,-  Eur za registráciu členov do 23 rokov. 

Ďalšou dotáciou bolo rozdelenie sumy 20 000,- Eur za úspešnosť a angažovanosť klubov 

za rok 2019. 

 

Ďalšou významnou položkou sú mzdy trénerov. Čerpanie v tejto položke bolo 

nasledovné: 

    
ŠGM                 63 000,-      

ŠGŽ            83 800,-    

MG            49 900,-   

ŠA 28 500,-    

GpV 10 300,-    

Spolu:     235 000,- 

Vznik SGF spol. s.r.o. 

SGF pokračovala v úsilí na vytvorenie čo najlepších tréningových podmienok pre 

reprezentačné výbery MG, ŠA, Teamgym a parkouru v Malinove. 

Pretože SGF ako občianske združenie nemôže vyvíjať obchodnú činnosť, t.z. ani 

prevádzkovať športové objekty, pristúpili sme v zmysle Zákona o športe 440/2015 Z.z. 

k založeniu obchodnej spoločnosti, kde je jediným spoločníkom SGF. Po úspešných 

rokovaniach s majiteľom Elfo club Malinovo s.r.o., ktorým je spoločnosť Chemstar s.r.o. 

sme Zmluvou o prevode obchodného podielu odkúpili obchodný podiel s.r.o. vo výške 

5 500,-Eur dňa 30.10.2020. Spoločnosť Chemstar s.r.o. nám vzápätí poskytla finančný 

dar vo výške 5 500,-Eur za účelom dovybavenia športového objektu. Do pozície 

konateľky SGF spol. s.r.o. bola menovaná Ing. Mária Andrejkovičová.  Dňa 31.1.2021 

bola zmluva rozšírená o ubytovaciu časť v športovej hale, kanceláriu, recepciu s denným 

barom. Pre športovcov je možnosť bezplatného využívania posilňovne, za malý poplatok 

wellnes. 
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Zakúpili sa tribúny, pódium pre rozhodkyne MG a ŠA, zrkadlá, branding vnútorných 

a vonkajších priestorov, stupne pre víťazov, vybavenie kancelárie v hodnote  48 478,60 

Eur. 

V najbližších týždňoch sa Se SGF presťahuje do nových priestorov v zrekonštruo-vanej 

budove Domu športu. Náklady na nábytok do štyroch kancelárií činia cca 26 000,- Eur. 

SGF zakúpila pre reprezentačných trénerov a členov VV SGF nové notebooky v počte 

13 ks. 

 

Riadenie činnosti SGF 

 

     Činnosť SGF medzi zasadnutiami VZ SGF riadil VV SGF v zložení: 

Ján Novák                   prezident 

Monika Šišková          gen. sekretárka, sekcia GpV a parkour 

Oľga Kyselovičová      sekcia ŠA 

Hana Kiková                sekcia MG 

Stanislav Kútik            sekcia ŠGŽ 

Martin Zvalo               sekcia ŠGM  

Lucia Selecká              zástupkyňa športovcov 

Dobrucká                      marketing (nezúčastňuje sa VV SGF, spolupráca je so Se SGF) 

Kristína Slivoňová      kontrolórka SGF 

Prínosom je mesačný výpis čerpania finančných prostriedkov, ktoré od ekonómky 

dostávajú predsedovia sekcií. Účasť na zasadnutiach bola dobrá, VV SGF sa striktne riadi 

Zákonom o športe, Stanovami a ostatnými predpismi SGF. 

Sekretariát SGF 

     V priebehu roka prišlo k niektorým zmenám v zložení Se SGF. K 1.9. 2020 boli prijaté 2 

nové pracovníčky, a to: 

Anouchka Žambochová (Blaško)  -  médiá a marketing 

Ivana Kovaľáková                            - asistentka prezidenta a gen. sekretárky  

Po 3 mesiacoch v skúšobnej dobe bol s Ivanou Kovaľákovou rozviazaný pracovný pomer 

dohodou.  Jej pracovná náplň bola od decembra 2020 rozdelená medzi Moniku Šiškovú, 

Hanu Kikovú a Anouchku Žambochovú. 

Úroveň plnenia pracovných povinností je na veľmi dobrej úrovni, viaceré pracovníčky 

pracujú výrazne viac hodín ako im ukladá pracovná zmluva. 

Budovanie infraštruktúry SGF 
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     Napriek pandémii sa nám podarilo dobudovať Centrum gymnastických športov 

v Malinove. Od 1.9.2020 má SGF v prenájme športovú halu, od 1.1.2021 bola zmluva 

rozšírená o ďalšie priestory – športové ubytovanie s kuchynkou, recepcia a denný bar. 

Na riadenie prevádzky vznikla podľa Zákona o športe SGF spol. s.r.o., ktorej konateľkou 

sa stala Mária Andrejkovičová. Spoločnosť s.r.o. sme odkúpili od doterajšieho 

prevádzkovateľa objektu od spoločnosti Elfo club s.r.o. za 5 500,- Eur. 

Priestory haly sme dobudovali tak, aby nerušene mohli zároveň prebiehať tréningy na 4 

oddelených športoviskách – 2 plochy MG, 1 plocha ŠA, 1 plocha Teamgym a parkour. 

Zakúpili sme tribúny pre cca 210 divákov, ktoré je možné premiestňovať k jednotlivým 

športoviskám podľa potreby. Priestory budú prednostne využívané na prípravu 

reprezentačných výberov a vo voľných hodinách pre tréning klubov SGF. V objekte 

môžeme ďalej využívať posilňovňu, zasadacie priestory, jedáleň, sauny a pod. 

     Pokračovali sme v príprave na zriadenie Centra športovej gymnastiky 

v Topoľčiankach. Z dôvodu pandémie boli prípravy utlmené, momentálne zadávame 

architektom našu predstavu na rekonštrukciu telocvične. O financovaní tohto zámeru 

intenzívne komunikujeme so štátnym tajomníkom pre šport MŠVVaŠ SR Ivanom 

Husárom a splnomocnencom vlády SR pre šport Karolom Kučerom. V roku 2021 rátame 

s výrazným posunom v tejto otázke. 

Športová činnosť 

     Tak, ako som spomínal v úvode, športová činnosť bola takmer úplne zamedzená. 

Svetlým okamžikom bola účasť športovcov na ME ŠGM a ŠGŽ v Mersine, kde Barbora 

Mokošová získala po dlhých rokoch medailu pre SGF, keď po výbornom výkone sa 

umiestnila na bradlách na bronzovej priečke. Barbora ukázala silný športový charakter 

a prekonala všetky prekážky v príprave. Je to zároveň dôkazom, že i malé štáty ako 

Slovensko môžu dosiahnuť na najvyššie méty. Barboru prijal po tomto úspechu minister 

ŠVVaŠ SR Branislav Grohling, štátny tajomník pre šport MŠVVaŠ SR Ivan Husár a taktiež 

nový šéf NŠC Vladimír Baluška. Barbora zvíťazila v novinárskej ankete „Športovec 

mesiaca“, keď porazila v decembri i slovenskú prvú športovú hviezdu Petru Vlhovú.  

     Radosť svojim výkonom nám spravili taktiež juniori na ME v Merine Matej Nemčovič  

(13.m.) a Oliver Kasala (23.m.), obaja vo viacboji. 

     Zo športovej stránky treba oceniť prínos zahraničných trénerov a ďalších 

spolupracovníkov, ktorých SGF angažovala v poslednom období. Bez Adely Dimovej si už 

dnes modernú gymnastiku na Slovensku nevieme predstaviť. Veľkou posilou je taktiež 

baletka a choreografka Ulyana Volková, ktorá spolupracuje striedavo s modernými 

gymnastkami i športovými gymnastkami, v poslednom čase spolupracuje taktiež so 

športovým aerobikom. Začiatkom roka 2020 prevzal reprezentáciu ŠGŽ Nikolai 
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Hradoukin, ktorý obohacuje slovenskú gymnastiku so svojimi dlhoročnými 

skúsenosťami, ktoré získal pôsobením pri reprezentáciách v Bielorusku, Brazílii, Belgicku, 

Poľsku, Turecku.                                                                                     

Z príkladov uvedených trénerov je zrejmé, že trend angažovania zahraničných trénerov 

silne obohacuje naše gymnastické športy. V trende získavania ďalších trénerov zo 

zahraničia je hodné pokračovať. 

Pevnou súčasťou prípravy slovenskej reprezentácie sú fyzioterapeuti Zdenek Ďuriš, Nina 

Nováková a Rastislav Petrila. Ich účasť na sústredeniach a vrcholných súťažiach 

v zahraničí nie je dnes prepychom, ale nevyhnutnosťou. O ich prospešnosti svedčia slová 

chvály zo strany trénerov a predovšetkým športovcov. 

     V závere roka sme angažovali ďalšieho trénera s bohatými medzinárodnými 

skúsenosťami. Do RGCTM Slávia UK Bratislava sme prijali na trénerské miesto bývalého 

úspešného reprezentanta Slovenska v športovej gymnastike Jána Petroviča, ktorý dlhšie 

obdobie pôsobil ako akrobat v popredných svetových cirkusoch. 

Spolupráca s firmami a organizáciami 

     Za účelom  skvalitnenia informovanosti členov sgf, spravovania registrácie a iných 

činností SGF pripravuje niekoľko projektov, z väčšej časti už vo finálnej fáze. Moja vďaka 

patrí kolegyniam, ktoré strávili a trávia nespočetný čas pri príprave projektov, sú to 

Monika Šišková, Hana Kiková a Anouchka Blaško. 

ARIDUS Technologies, s.r.o. 

- Poskytovanie služieb spojených so správou počítačovej siete 

SAA – Sports Advertising Agency 

- Grafická identita SGF, Partnership prezentácia, sponzoring, Broadcasting grafika 

Stengl s.r.o. 

- Informačný systém SGF = evidencia členov, riadenie súťaží, podávanie žiadostí, 

správa poplatkov, web SGF 

Alttag média s.r.o. 

- Streamovanie podujatí SGF - zvýšenie dosahu a finančnej efektivity podujatí SGF 

Osobný údaj.sk 

- GDPR 

     Záverom sa chcem poďakovať všetkým členom SGF za to, že sa vedeli vysporiadať 

s ťažkou situáciou. Prajem všetkým veľa zdravia, veľa športových a osobných úspechov 

v roku 2022. 

     Mgr. Ján Novák, president SGF 
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Nákup náradia 2020 209 820,80 

  

    

    

1.       
 Slávia UK 
BA Game Ready 6 120 6. GK NZ Hrazda 2040,8 

    Bradlá M Spieth 7 468,80     tumbl Track 989,85 

    Bradlá Ž Spieth 4 756     tumbl Track 391,91 

    Žinenky DIONY 7 403,99     Rol kladinka 230,46 

    tambl Track 391,91     
Gymnova-
modul 2 039,04 

          spolu:   5 692,06 

    Rol kladinka 230,46 7. Trenčín tumbl Track 989,85 

    Gymnova-modul 2 039,04     sieť Eurotramp 1 687 

    Žinenky Spieth 1 455,20     náradie Spieth 1 699,20 

    Bradlá M Spieth 1 798,40     doprava 78 

    Bradlá Ž support 706,8   spolu:   4 454 

  spolu:   32 371 8. Košice Žinenky 6 ks 827,31 

2. UMB BB Trampolína 9 008,09     klin 299,62 

    Bradlá Ž 7 468,80   spolu:   1126,93 

    tumbl Track 989,85 9.- Žilina tumbl Track 989,85 

    tumbl Track 391,91   Poprad tumbl Track 989,85 

    Rol kladinka 230,46 11. Šamorín tumbl Track 989,85 

    Gymnova-modul 2 039,04         

    tréner kocka Sp. 964,8   ŠGŽ - fyzio 
Bemmer Pro 
Set 3 985 

    žinenky Spieth 2 710,40         

  spolu:   23 803,35   
CGŠ 
MALINOVO:     

3. 
KGŠ Slávia 
TT Preskok Spieth 5 170,37         

    Bradlá Spieth 4 731,68   MG koberec Spieth 9 738,96 

    molitán. Jama 9 664,80     
koberec 
GYMNOVA 9 321,48 

    tumbl Track 989,85     
baletné stojany 
2 ks 1 705,20 

    tumbl Track 391,91     SPOLU: 20 765,64 

    Rol. kladinka 230,46         

    Gymnova-modul 2 039,04   GpV parkour - set 64 354,46 

  spolu:   23 218,11     Eirtrack 13 m 1 560 

4. KGŠ Detva Duchňa Jipast 3 885,11         

    Lavička tréner 1 576,75     
Náradie 
teamgym 6 984,47 

    tambl Track 989,85     
Trampolínka 
Eurotr. 1 465,55 

    tambl Track 391,91     SPOLU: 74 364,48 

    Rol kladinka 230,46         

    Gymnova-modul 2 039,04   ŠA žinenky JIPAST 1 705,49 

  spolu:   9 113,12         
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5. Prievidza tambl Track 989,85 1. Sl UK BA        32 763,00 €  

    dopad. plocha 1 825,82 2. UMB BB        23 803,35 €  

    Pommel Spieth 1 296 3. KGŠ Sl TT        23 218,11 €  

    Bradlá M Spieth 1 598,40 4. KŠG Detva          9 113,12 €  

    doprava 150 5. Prievidza          5 860,07 €  

  spolu:   5 860,07 6. GK NZ          5 692,06 €  

        7. Trenčín          4 454,00 €  

  MG   
    20 
765,64 €  8. Gymnastik          1 126,93 €  

  GpV   
    74 
364,48 €  9. Žilina             989,85 €  

  ŠA   
       1 
705,49 €  10. Poprad             989,85 €  

  ŠGŽ - fyzio   
       3 
985,00 €  11. Šamorín             989,85 €  

  Spolu:   
  100 
820,61 €    Spolu:     109 000,19 €  

 

Nákup náradia SGF pre kluby 2016 - 2020   

        

  KŠG Detva Slávia UK UMB BB KGŠ TT GK NZ 
Pavlo  
TN Gymn KE 

               

2020 9 113 32 371 23 803,35 23 218,11 5 692,06 4 454 1 126,93 

2019 9 054,71 19 623,58 17 993,99 6 092,80 3 937,71 2 310,39 950,81 

2018 3 286,36     1 894,86 7 126,42     

2017   6 082,34 7 482,18 10 051,47 371,3 3 201,65 2 151,69 

2016 45 615,41 7 954,43 3 346,75 4 000,51 1 791,90 3 747,80 3 816,92 

SPOLU 67 069,48 66 031,35 52 626,27 45 257,75 18 919,39 13 714 8 046,35 

 

 
GC PD Elán PD 

Poly T 
PO Poprad Handlová LM GAF ZA 

2020 5 860,07     989,85     989,85 

2019       879,41 879,41 879,41 1 681,47 

2018               

2017   3 690,18 2 480 1 573 1 573 1 415,70   

2016   1 371,30 1 548,18 1 000 1 000 1 000   

SPOLU 5 860,07 5 061,48 4 028 4 442,26 3 452,41 3 295,11 2 671,32 
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3. Prehľad vykonávaných činností a projektov 

Hodnotenie činnosti sekcie gymnastiky pre všetkých 
 

Rok 2020 sa zapíše do našich pamätí veľmi výrazne ako rok plný neistoty, zmien, 

výziev, ale najmä ako rok, keď sa náš život spomalil, niekedy takmer zastavil. Corona 

vírus, ktorý zasiahol do našich životov nielen na Slovensku, ale na celom svete nám 

ukázal svoju silu bez rešpektovania hraníc či našich cieľov a plánov. 

Plán činnosti na rok 2020 bol včas pripravený a predstavený členom SGF, sekcie 

GpV spolu    s naplánovaným rozpočtom na jednotlivé akcie doma aj v zahraničí. Žiaľ 

veľká časť z neho ostala neuskutočnená. Pandemická situácia na Slovensku sa veľmi 

zhoršila a v marci sme vlastne ukončili svoju činnosť. Hraničným podujatím bol Festival 

pohybových skladieb. Bolo to posledné hromadné podujatie SGF konané v roku 2020. 

Nasledovali len obmedzenia v tréningoch, stretávaní sa, lock down, online tréningy 

a hľadanie spôsobov, ako udržať našich zverencov aktívnych.  

Hodnotenie činnosti má z vyššie uvedených dôvodov inú štruktúru ako v predchá-

dzajúcich rokoch: 

Hodnotenie pozostáva z 3 častí: 

1. Činnosť sekcie 

• Zloženie sekcie 

• Zasadnutia sekcie 

• Finančné zabezpečenie 

• Registrácia členov  

• Vyhodnotenie klubov 

2.       Aktivity v oblasti GpV 

• Chronologický prehľad uskutočnených podujatí v SR 

• Medzinárodné podujatia 

3.      Aktivity v oblasti parkour 

 

1. Činnosť sekcie 

• Zloženie sekcie  

Sekcia pracovala v roku 2020 pod vedením Moniky Šiškovej, ktorá bola do funkcie 
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zvolená na VZ 2017, v nezmenenom zložení: 

Monika Šišková  predsedníčka  

medzinárodné podujatia, vzdelávanie, koordinácia činnosti 

Emília Fialová  členka  Pohybové skladby 

Mária Kotríková členka  Slovenský pohár „C“, G4 na ZŠ 

Alexandra Ondrejková členka  AER na SŠ 

Vladimír Káčer  člen  GYM F!T – gymn. dni, testovanie, školský  

     portál 

Zuzana Marušiaková členka  Teamgym, štatistické vyhodnocovanie 

Elena Cingelová členka  oblastná koordinátorka za Bratislavu a západ 

Edita Ertlová  členka  oblastná koordinátorka za stred 

Andrea Žideková členka  oblastná koordinátorka za sever a východ 

 

Všetci členovia sa počas roku aktívne podieľali na činnosti sekcie. Aktívne pristupo-vali 

k úlohám v oblastiach, za ktoré sú zodpovední, ale aj celkovo k činnosti celej sekcie. 

 

• Zasadnutia sekcie 

V roku 2020 sa konali 2 zasadnutia sekcie: 11.1. v Liptovskom Jáne počas seminára GpV 

a 22.6. v Bratislave. Uskutočnilo sa tiež online zasadnutie sekcie 5.10. 

Významnú časť v komunikácii medzi členmi sekcie zohrávajú technológie ako sú 

emailová komunikácia WhatsApp komunikácia v skupine.  

 

• Finančné zabezpečenie     

Činnosť sekcie       33 200,-EUR 

Festival pohybových skladieb       4 500,- EUR 

Aktivity školského športu     15 000,-EUR 

Mzdové prostriedky        9 700,-EUR 

Z rozpočtu sekcie bolo zakúpené vybavenie do Centra gymnastických športov v Malinove 

pre Teamgym (airtacková dráha, monitanový preskokový stôl, doskočisko 

a minitrampolína) a 6 kartónov magnézia, ktoré bolo rozdané klubom GpV podľa 

rozdeľovníka stanoveného na základe počtu pretekárov v kategórii C súťažiach v roku 

2019.  

 

• Registrácia členov 

Prehľad registrácie klubov: 

Registrované kluby zaoberajúce sa výhradne GpV:      24 / z 87 klubov / 

GpV spoločne s inými sekciami:        33  

Školské kluby             3   

Spolu:            60 klubov  
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Prehľad registrácie členov: 

Počet registrovaných členov GpV v kluboch a ZŠ:            4 688 členov 

 

Porovnanie: 

Rok   registrované kluby  registrované  školské kluby počet členov    

2009   19   22  1 595 

2010   19   27  2 261 

2011    19   30  3 906 

2012    16   26  3 603 

2013    35   20  2 559   

2014    36   22  3 413  

2015    40   24  4 364 

2016    36   28  6 080 

2017   31   10  3 348  

2018   38     4  3 861   

2019   41     3  3 989 

2020   57     3  4 688 

• Vyhodnotenie klubov 

Vzhľadom k tomu, že sa neuskutočnili žiadne súťaže, vyhodnotenie klubov nebolo na 

základe čoho urobiť. 

 

2. Aktivity v oblasti Gymnastiky pre všetkých 

Uvádzam podujatia, ktoré sa uskutočnili, v chronologickom poradí spoločne 

s informáciami, čo sa udialo a ovplyvnilo činnosť sekcie: 

 

Seminár GpV, 10.-12.1.2020, Liptovský Ján  

Seminár bol veľmi vydarený, účasť: 82 účastníkov z 33 klubov a 7 prednášateľov. 

 

Výber tém bol veľmi starostlivý, snažili sme sa pokryť mnohé oblasti činnosti sekcie  

gymnastiky pre všetkých.  Seminár otvoril a informácie celozväzového charakteru  

podal prezident SGF Ján Novák. Spojenie pohybu s hudbou, ktorá je potrebná         k 

tvorbe pohybových skladieb sa venoval vo svojich dvoch prednáškach Alexander Kulikov, 

pôvodom z Ukrajiny, profesionálny tanečník a učiteľ na konzervatóriu        v Prešove, 

motoricko-funkčnej a akrobatickej príprave sa venoval opäť v dvoch prednáškach 

Miroslav Zítko z Prahy, dlhoročný pedagóg na FTVS UK Praha, momentálne prezident 

Českej asociácie športu pre všetkých. Ako predchádzať preťaženiu mladého organizmu 

našich športovcov z pohľadu mechanického zaťaženia nám priblížil Zdenek Ďuriš, tvorbe 
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hromadných pohybových skladieb, ich prezentácii na Svetových gymnaestrádach v 

minulosti a prezentácii nového projektu na nadchádzajúcu svetovú gymnasestrádu v 

roku 2023 v Amsterdame predstavila Emília Fialová. Organizačnej a obsahovej práci 

sekcie sa venovala jej predsedníčka Monika Šišková. Počas seminára sa tiež uskutočnilo 

školenie usporiadateľov športových podujatí, ktoré je požadované zákonom.  

 

 

 

 

Seminár pre trénerov Teamgym so zahraničnými lektormi (UEG), 8.2.2020, Šamorín  

Semináru predchádzalo zasadnutie technickej komisie Európskej gymnastiky  

Teamgym. Všetky priestory nám k plnej spokojnosti poskytol komplex X-bionic  

sphere v Šamoríne. Okrem členov technickej komisie bol na seminár prizvaný  

reprezentačný tréner Švédska v Teamgyme Gunnar Jansson. Predseda technickej  

komisie Per Sjostrand predstavil Teamgym ako samostatný šport, členky komisie Heli 

Lemmetty  a Bianca Franzoi sa venovali po teoretickej aj praktickej stránke prostným. 

Spôsob tréningu a prístup k cvičencom nám veľmi inšpiratívne objasnil Gunnar. Je 

absolútne odlišný od toho nášho a myslím, že vo všetkých účastníkoch zanechal veľký 

dojem. 

Zo SGF sa semináru zúčastnilo 12 trénerov z 8 klubov. Demonštrátorky nám robili 

dievčatá z klubov KGŠ Slávia Trnava a Happy Gym Pezinok. 

 

 

Školské M SR AER stredných škôl, Trenčín, 10.2.2020  

Súťaž je organizovaná v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách. 

Usporiadateľom bola Krajská rada SAŠŠ a krajské centrum voľného času. Na súťaži 

štartovalo 57 pretekárov, z toho 5 chlapci. 
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24. Festival pohybových skladieb, Trnava, 7.3.2020 

Podujatie organizačne zabezpečoval Se SGF, sekcia GpV SGF 

a KGŠ Slávia Trnava. Celkovú organizáciu skomplikovala 

zhoršujúca sa situácia s pandémiou COVID-19. V piatok 6.3. bol 

na Slovensku oznámený prvý prípad ochorenia a v dôsledku tejto 

situácie sa z Festivalu odhlásilo 7 klubov (Hajdúszoboszló HUN, 

GK TJ Sokol Frýdek -Místek CZE, Opava Komárov CZE,  ŠK Závažná 

Poruba seniorka, Slávia PU Prešov, Gymar Nová dedinka, TK 

Hviezdička Nitra) a niekoľko účastníkov zo skupín, ktoré sa 

Festivalu zúčastnili.    

Konečné počty účastníkov boli vysoké: 26 klubov a takmer 600 vstupujúcich plus tréneri. 

Zahraniční účastníci: 1 klub z HUN a Lotyšska.  

Spolu sa predstavilo sa 48 skladieb v 5 vekových kategóriách a 6 kategórií celkovo. 

Absolútnym víťazom sa pre rok 2020 stala skladba Zrodenie draka v podaní cvičencov 

Donaldgym Ludanice.  

 

Všetci účastníci dostali zlaté, strieborné a bronzové medaily a účastnícke diplomy.  

 

Aj v tomto roku bola skvalitnená propagácia podujatia v elektronických médiách (web 

SGF a fb), v spolupráci s firmou Neuropea bola spracovaná a rozposlaná tlačová správa 

novinárom a TV. Festival bol  zaradený na RTVS do „bodky“. 

Výzdoba haly bola výrazne zlepšená banerom, ktorý bol vyhotovený vo veľkosti 12x3 m. 

Celé podujatie moderovala rozhlasová redaktorka Petra Ázacis-Kuťková.  

 

 

 

 

 

 

 

Všetky ostatné podujatia sekcie v prvom polroku boli pre Corona vírus zrušené. 

 

 

 

 



Výročná správa Slovenskej gymnastickej federácie za rok 2020 

SGF|  2020   17 

Zrušenie povinnosti 3 súťaží pre športovcov do 23 rokov 

Kvôli kritickej epidemiologickej situácii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

prijalo novelu zákona o športe, na základe ktorej sa zrušila povinnosť 3 súťaží pre 

športovcov do 23 rokov: 

Podľa novely pre rok 2019 – 2020 čiže od 01.10.2019 do 30.09.2020 nemusí byť  

splnená podmienka 3 súťaží. Tri klubové súťaže sa budú počítať až od 01.10.2020 –  

30.09.2021.  

 

Plán činnosti na druhý polrok 2020:  

V snahe zorganizovať v druhom polroku aspoň najvýznamnejšie podujatia v každej  

sekcii sme sa pri úprave termínovej listiny riadili usmernením prezidenta SGF na  

zachovanie termínov v kalendári pre jednotlivé sekcie a len preorganizovať súťaže  

tak, aby sa v každej sekcii uskutočnili M SR. 

 

Napriek snahe sa nám žiadna súťaž nepodarila zorganizovať, všetky boli postupne  

zrušené. 

 

Jediným podujatím zorganizovaným v druhom polroku na celozväzovej úrovni bolo  

otvorenia Centra gymnastických športov v Malinove 8.9.2020. Centrum slúži pre  

sekcie MG, ŠA, Teamgym a parkour. Postupne bolo dovybavené náradím a technickým 

zariadením tak, aby slúžilo na nielen na tréningy, ale aj sústredenia  

a súťaže.  

Ponuka na tréningy pre kluby GpV a PK bude spracovaná a rozposlaná na všetky  

kluby. 

 

Online súťaže: 

Ako možné východisko v momentálnej situácii sa javia online súťaže alebo  

kombinácia súťaženia v telocvični so zapojením iných klubov prostredníctvom  

zaslaných videí. Takto boli zorganizované 2 súťaže: Prievidzská medaila a Vianočný  

pohár v Handlovej. 

• Medzinárodná činnosť 

Eurogym, Reykjavík, ISL   

Podujatie sa malo uskutočniť v dňoch 12.-16. júl 2020. 11.7. bol 

naplánovaný Európsky Gym for Life Challenge. 

SGF pripravovalo na podujatie doposiaľ najväčšiu výpravu 

v celkovom počte 109 účastníkov: 

Malinagym Malinovo  22 osôb 

KGŠ Slávia Trnava   16 osôb 

Ariwagym Bratislava   18 osôb 

Donaldgym Bratislava  51 osôb 
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Vedenie výpravy    2 osoby 

27.3.2020 OV oznámil, že podujatie bude posunuté, nový termín prisľúbili oznámiť   na 

konci apríla. Žiaľ 29.6. 2020 OV oznámil, že presúva podujatie na rok 2021.  

Nakoniec však aj tento plán nevyšiel a 22.10.2020 OV oznámil že festival ruší. 

 

Golden Age, Rethymno, GRE 

Pôvodný termín 4.-9. október 2020. 

Prípravy prebiehali všetkými zainteresovanými veľmi 

zodpovedne. Aj na toto podujatie pripravovalo SGF 

najväčšiu výpravu v histórii v počte 126 účastníkov: 

Diamant Košice  16 osôb 

Sokol Bratislava  20 osôb 

Sokol Trnava   31 osôb 

Olympia Prievidza  17 osôb 

Sokol Venus Skalica  32 osôb 

Sokol Vrútky     7 osôb 

Vedenie výpravy    3 osoby 

  

Dňa 6.5. nám prišlo oznámenie o presunutí festivalu na rok 2021, 3.-8.10. 

 

Svetová gymnaestráda, Amsterdam 2023 

Tím v zložení Emília Fialová, Štefan Šušlík a Dana Šušlíková začal 

pracovať na ideovom námete na hromadnú skladbu. K príprave 

sa uskutočnilo niekoľko stretnutí s vedením SGF v zastúpení Ján 

Novák a Monika Šišková.  

• Komisia GpV FIG 

Členka komisie Monika Šišková sa počas roku 2020 zúčastnila všetkých plánovaných 

online zasadnutí. 

 

3. Aktivity v oblasti parkour 

Na rozbehnutie činnosti parkouru boli aktivity tejto sekcie zaradené do sekcie GpV. 

Na rok 2020 boli naplánované prvé súťaže a k tomu bolo potrebné vyškoliť rozhodcov. 

Už na jeseň 2019 úspešne absolvoval Vladimír Zlatoš FIG medzinárodný kurz 

rozhodcov a získal oprávnenie rozhodovať súťaže parkouru na medzinárodnej úrovni. 

Roman Bíro úspešne absolvoval školenie v ČR. Títo vyškolení rozhodcovia viedli školenie 

slovenských rozhodcov pre parkour, ktorého sa zúčastnilo 19 účastníkov.  
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Týmto krokom boli splnené základné podmienky na organizáciu prvých súťaží, ktoré boli 

naplánované na jarné mesiace. Žiaľ, pandémia Corona vírusu nám tieto plány zmarila 

a tak si budeme musieť na prvé súťaže v parkoure ešte počkať.  

Nezaháľali sme ale v snahe o technické vybavenie Centra gymnastických športov 

v Malinove, kde jedna časť plochy je určená pre parkour. Zakúpená bola nafukovacia 

parkourová dráha, čím boli vytvorené vynikajúce podmienky na rozvoj tohto športu na 

Slovensku najmä pre nižšie vekové kategórie. 

V roku 2020 bolo v sekcii parkour zaregistrovaných 13 klubov. 

  

POĎAKOVANIE 

V závere sa chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na činnosti sekcie GpV 

a parkour, za podporu a neupadajúci optimizmus, ktorý šírili okolo seba v týchto 

neľahkých časoch a tým si vzájomne odovzdávali nádej, že ťažké časy pominú a my všetci 

sa vrátime k tomu, čo robíme s láskou a čo nás napĺňa – k aktívnemu tréningu našich 

zverencov, k súťažiam a k vystúpeniam.    

        

  

   PaedDr. Monika Šišková, predsedníčka sekcie GpV SGF  
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Hodnotenie činnosti sekcie športovej gymnastiky žien 

 

1. Zloženie sekcie  

 

Predseda sekcie:     Stanislav Kútik 

Komisia výkonnostného športu a reprezentácie: Katarína Krekáňová 

Komisia rozhodcovská:    Zuzana Purdeková 

Komisia športovo - technická:    Anna Bullová 

Komisia trénersko-metodická:   Jana Luptáková 

Komisia mládeže     Adriana Korpová      

Komisia RGCTM     Lenka Lehotová    do feb. 2020 

       Nikola Hradoukin od feb. 2020 

2. Zasadnutia sekcie 

 

1. zasadnutie    03.01.2020  Banská Bystrica 

2. zasadnutie    31.01.2020  Detva 

3. zasadnutie   30.04.2020  Zoom – videokonferencia  

4. zasadnutie   12.05.2020  Zoom – videokonferencia 

5. Zasadnutie   02.06.2020  Zoom – videokonferencia 

6. zasadnutie   31.08.2020  Zoom – videokonferencia 

7. zasadnutie   09.10.2020  Zoom – videokonferencia 

8. zasadnutie   04.12.2020  Zoom – videokonferencia 

9. zasadnutie   16.12.2020  Zoom – videokonferencia 

 

Sekcia žien na zasadnutiach riešila domáce súťaže, nominácie na ME a na ďalšie 

medzinárodné preteky, prípravu  talentovanej mládeže, riešila materiálne zabezpečenie  

prípravy a pripravovala základné dokumenty pre rok 2021. Celú prácu Sekcie žien 

ovplyvnila vzniknutá situácia s Covid 19 a s tým súvisiace vládne nariadenia. Od apríla sa 

zasadnutia realizovali formou videokonferencií, čím sme zabezpečili, že práca sekcie sa 

nezastavila, práve naopak sa zintenzívnila. Žiaľ museli sme operatívne rušiť postupne 

domáce súťaže, účasť na medzinárodných súťažiach, sústredenia reprezentácie a kempy 

RGCTM. 

 

Pracovalo sa na skvalitňovaní vzdelávania trénerov a rozhodkýň.  Účasť na zasadnutiach 

bola skoro 100%. Rok 2020 bol náročný, po všetkých stránkach, či už organizačnej, 

tréningovej a psychickej. 
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Po prerušení trénovania v telocvičniach K.Krekáňová zorganizovala videokonferenciu pre 

trénerov RGCTM, na ktorej prebrali možnosti trénovania počas karantény (cez Zoom) 

a obsah jednotlivých tréningových jednotiek. 

K.Krekáňová počas karantény posielala materiály k trénovaniu klubom v Žiline 

a Poprade. 

Sekcia žien sa dohodla s U.Volkovou, že cez zoom bude realizovať baletnú prípravu pre 

pretekárky zaradené v reprezentačných úsekoch 4 krát do týždňa. 

Tréneri vo všetkých kluboch spadajúcich pod sekciu žien, hľadali v ťažkej dobe 

podmienky na trénovanie svojich pretekárok, lebo telocvične so 

špeciálnym gymnastickým náradím potrebným pre športovú gymnastiku boli zatvorené. 

Vyvíjali maximálne úsilie, aby udržali dievčatá pri gymnastike teraz aj do budúcna. Za 

toto ich úsilie patrí veľká vďaka všetkým trénerom a trénerkám, ktorí vydržali a nevzdali 

to. 

D.Strmenská sa zapojila do grantového projektu DÁME TO!, organizovaného Nadáciou 

Slovenského olympijského a športového výboru. Bola úspešná, získala finančnú podporu 

a obdržala ďakovný list od prezidenta SOŠV A.Siekela, viď príloha. Gratulujeme.  

 

3. Domáce súťaže 

Na základe vzniknutej situácie ohľadne Covid 19 a na to nadväzujúce vládne nariadenia 

sa postupne rušili všetky domáce súťaže, to znamená, že v roku 2020 sa neuskutočnila 

ani jedna domáca súťaž.  

 

4. Významné medzinárodné súťaže 

 

➢ OH Tokio – pre celosvetovú pandémiu Coronavírusu boli preložené na rok 2021 

➢ ME Mersin – zúčastnila sa B. Mokošová, ktorá si vybojovala účasť vo finále na 

bradlách. Svoju prvú účasť vo finále na ME premenila na vynikajúce 3. miesto. Je to 

prvá medaila pre Slovensko v rámci samostatnosti. K tomuto krásnemu výsledku 

Barborke gratulujeme a tiež gratulujeme jej trénerovi M.Zvalovi a celému 

realizačnému tímu okolo nej. 

➢ Všetky plánované Svetové poháre a medzinárodné súťaže, ktorých sa mali naše 

pretekárky zúčastniť, postupne organizátori rušili, pre nepriaznivú situáciu s Covid 19. 

 

5. Domáce súťaže s medzinárodnou účasťou 

Gym festival v Trnave a Memoriál manželov Žifčákovcov v Detve, tradičné súťaže 

s medzinárodnou účasťou sa neuskutočnili kvôli Covidu 19. 
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6. Príprava reprezentácie 

 

➢ V roku 2020 bolo naplánovaných 9 sústredení reprezentácie a 4 kempy pre RGCTM. 

Prvý polrok viedli reprezentáciu reprezentačná trénerka K. Krekáňová s asistentom N. 

Hradovkinom. v druhom polroku 2020 sa funkcie vymenili a reprezentačným 

trénerom sa stal N. Hradoukin a jeho asistentkou bola K. Krekáňová. 

➢ Príprava reprezentácie sa v roku 2020 začala veľmi dobre a bol predpoklad, že 

v tomto roku sa posunú naše pretekárky výraznejšie vpred.  

➢ Prvé sústredenie sa uskutočnilo 24.-31.1.2020 v Detve za účasti ruského trénera Igora 

Cheropova. Bolo to veľmi kvalitné sústredenie, kde trénerom odovzdával svoje 

skúsenosti I. Cherepov a tým prispel ku skvalitneniu prípravy našich dievčat.  

Počet dní: 8  Počet pretekárok: 10  Počet trénerov: 7 

➢ Druhé sústredenie sa uskutočnilo 17.-22.2.2020 v chorvátskom  Čakovci, kde 

pokračovala kvalitná príprava pod vedením N.Hradovkina a osobných trénerov.  

Počet dní: 6  Počet pretekárok: 9  Počet trénerov: 7 

➢ Tretie sústredenie sa uskutočnilo 9.-18.3.2020 v Detve pod vedením K.Krekáňovej, 

kde sa pokračovalo v ďalšej kvalitnej príprave. Žiaľ v polovičke sústredenia prišlo 

nariadenie vlády ohľadne karantény a sústredenie sme museli ukončiť 12.3.2020. 

Počet dní: plán 10 skutočnosť 4 Počet pretekárok: 12      Počet trénerov: 6 

➢ Všetkých troch sústredení sa zúčastnili U.Volková, ktorá viedla veľmi kvalitne baletnú 

prípravu a Z. Ďuriš, ktorý sa staral o zdravotný stav dievčat počas sústredení. Vďaka 

nemu dievčatá zvládali záťaž na sústredeniach dobre. Obom patrí naše poďakovanie. 

➢ Vyhlásením karantény sa musela prerušiť príprava v telocvičniach a prešlo sa na 

trénovanie doma cez zoom. Príprava prebiehala pod vedením osobných trénerov, kde 

do prípravy bola zaradená baletná príprava pod vedením U.Volkovej. Ženy a juniorky 

2 krát do týždňa po 2 hodiny a žiačky 2 krát po hodine a pol. 

➢ Po čiastočnom uvoľnení vládnych nariadení sa začalo trénovať znova v telocvičniach, 

ale so značnými obmedzeniami. Mohlo sa trénovať len v skupinách 5 cvičeniek + 1 

tréner. Toto obmedzenie značne znížilo objem tréningových hodín prípravy 

jednotlivých pretekárok, lebo v telocvični mohla byť len jedna skupina. 

➢ Napriek nepriaznivej situácie sme pripravovali sústredenia reprezentácie, ale pred ich 

realizáciou sme ich postupne rušili na základe novovzniknutej situácie  (nové 

nariadenia vlády, ochorenia na Covid 19 zamestnancov ubytovacích zariadení, 

rodinných príslušníkov...) .  

➢ Po dohode reprezentačných trénerov s osobným trénerom B. Mokošovej         M. 

Zvalom sa príprava na OH B.Mokošovej realizovala mimo reprezentačný úsek – 

individuálne. V jej príprave sa vychádzalo v ústrety všetkým požiadavkám trénera, 

ktorý musel v danej dobe hľadať možnosti na prípravu doma aj v zahraničí. Po 

preložení OH na budúci rok sa ich príprava zamerala na ME, ktoré boli preložené 

z Paríža do tureckej Mersini na december 2020. Napriek veľkým problémom prípravu 
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zvládli veľmi dobre, čo sa ukázalo na samotných ME, kde Barborka získala vo finále na 

bradlách bronzovú medailu. 

➢ Napriek tomu, že sa neuskutočnili plánované sústredenia príprava v kluboch 

pokračovala v maximálne možnom nasadení a pretekárky zvyšovali obťažnosť svojich 

zostáv nácvikom nových obťažných cvičebných tvarov. Žiaľ nemohli ich ukázať na 

súťažiach a tým dokázať, že ženská gymnastika nespala. Videá z tréningov ukázali, že 

sa v kluboch svedomito pracovalo za čo patrí poďakovanie všetkým trénerkám a 

trénerom. 

 

7. Práca s talentovanou mládežou 

 

➢ V roku 2020 sme rozdelili pretekárky podľa veku do RGCTM 1 ročníky 2008 – 2009 

a RGCTM 2 ročníky 2010 – 2012. Pre RGCTM 1 boli naplánované tri kempy a pre 

RGCTM 2 dva kempy.  

➢ Na kempy RGCTM sme pozvali aj nečlenky RGCTM, ktoré preukázali v súťažiach 

v roku 2019 dobrú výkonnosť. Takáto forma sa ukázala ako dobrá, pretože máme 

prehľad o úrovni pretekárok v jednotlivých ročníkoch, pracuje sa s pretekárkami 

výkonnostne približne na rovnakej úrovni, dievčatá vidia spolucvičenky a tým sa vedia 

porovnávať, čím sa motivujú do ďalšieho trénovania.  

➢ Veľmi dôležite je, že počas zrazov prebiehalo vzdelávanie trénerov priamo 

v telocvični, priamo v tréningovom procese a aj mimo neho, čím sme pokračovali 

v projekte vzdelávania trénerov priamo v telocvičniach začatého už v roku 2019. 

➢ Kemp RGCTM 1:   5. – 8.2.2020,  Detva  pod vedením K. Krekáňovej 

počet dní: 4 počet pretekárok: 16  počet trénerov: 8 

➢ Kemp RGCTM 2:  5. – 8.3.2020,  N. Zámky        pod vedením J.Korenačkovej 

počet dní: 4 počet pretekárok: 10, 8 cvičeniek osprav. pre chorobu  

počet trénerov: 4 

➢ Ďalšie plánované kempy sa neuskutočnili pre Covid 19. 

➢ Je potrebné pokračovať v systematickej práci s mládežou, pracovať jednotnou 

metodikou, aby sme do budúcna pripravili pretekárky schopné dosahovať výsledky 

na úrovni aspoň európskeho priemeru.  

 

8. Vzdelávanie 

 

➢ 31.1. – 2.2.20 sa v Detve uskutočnil seminár pre trénerov a rozhodcov. Účasť na 

seminári bola dobrá. Seminár mal veľmi dobrú úroveň vďaka dobre zvolenému 

obsahu, ktorý bol stavaný pre všetkých trénerov. Bol prezentovaný projekt na ďalšie 

vzdelávanie trénerov na Kempoch RGCTM, čo sa aj začalo realizovať 5. – 8.2.2020 

v Detve a 5. – 8.3.2020 v N.Zámkoch. Žiaľ aj tento projekt pre Covid 19 sa nemohol 

ďalej realizovať, pričom prvé stretnutia tréneri veľmi pozitívne hodnotili. Novými 

témami bola Atletická príprava v športovej gymnastike s prednášajúcim P.Nedelickým 
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a Mentálny tréning s prednášajúcim P. Bielikom. Obidve témy zaujali trénerov 

a vyjadrovali sa o nich pochvalne. Novinky z pravidiel prezentovala predsedkyňa 

rozhodcovskej komisie Z. Purdeková. V praktickej časti boli ukážky kotúľovej 

akrobacie, ako základu pre všetky náradia, skoky na trampolíne a akrobacia na treku, 

ktoré prezentovali N. Hradovkin a K. Krekáňová. 

Účastníci seminára pozitívne hodnotili úroveň programu a spôsob prednášania. 

Ďakujeme klubu KŠG Detva za vytvorenie veľmi dobrých podmienok na seminár. 

➢ Sekcia žien, aby zabezpečila samovzdelávanie trénerov, predĺžila  licenciu na belgický 

metodický materiál cez Gymneo Tv o ďalší rok. Kontakt na tento materiál má 10 

klubov. 

➢ Taktiež bola zakúpená licencia FIG pre rozhodkyne na ich vzdelávanie. 

➢ S.Kremnická vypracovala projekt na prípravu rozhodkýň , ktoré majú záujem 

absolvovať medzinárodný kurz. Ani tento projekt sa nerealizoval z dôvodu preloženia 

OH a tým sa preložili aj medzinárodné školenia na rok 2021 – 2022. V roku 2021 platia 

doterajšie pravidlá. 

➢ Sekcia žien v spolupráci s I. Barútovou zorganizovala 29.6.2020 webinár 

s antidopingovou agentúrou Slovenska na tému „Zakázané látky“ pre pretekárky 

a trénerov. 

➢ Sekcia žien pod vedením S.Kútika vytvorila pracovný tím v zložení K.Krekáňová, 

A.Bullová, A.Korpová, Z.Purdeková, N.Hradovkin a D.Strmenská, ktorý začal pracovať 

na Metodickej príručke pre 6 – 7 ročné gymnastky. Cieľom tohto materiálu je ukázať 

trénerom, ako nacvičovať cvičebné tvary správne, rýchlejšie, ľahšie a bezpečnejšie. 

Materiál sme predpokladali vydať k semináru, ale pre technické problémy sa termín 

oddialil. Vydanie materiálu bude v prvom polroku 2021, prezentácia v pracovnej 

podobe bude na seminári 2021. V roku 2021 chceme pokračovať v tvorbe 

metodických materiálov pre 8 – 11 ročné gymnastky. 

➢ Kluby zo Žiliny a Popradu absolvovali vzdelávacie tréningy pod vedením K.Krekáňovej 

čím sa napĺňa náš projekt vzdelávania po novom. Aj v tomto sa musela žiaľ, činnosť 

prerušiť z dôvodu Covid 19. 

 

9. Plnenie cieľov za rok 2020 

 

➢ Účasť na OH v Tokiu 

Cieľ nesplnený – z dôvodu preloženia OH na rok 2021, cieľ sa prekladá na rok 2021 

➢ Účasť na MEJ 2020 - jednotlivkyňa s umiestnením v prvej polovici štartového poľa, 

postaviť družstvo 

 Cieľ nesplnený – MEJ sa nezúčastnila ani jedna juniorka z dôvodu Covid 19 a zranení 

pretekárok 

➢ Účasť na ME 2020 s cieľom umiestnenia do 30. miesta na náradí a postaviť družstvo 

s umiestnením do 16. miesta  
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Cieľ splnený – B. Mokošová postúpila do finále na bradlách a získala bronzovú 

medailu 

Cieľ nesplnený – družstvo neštartovalo z dôvodu Covid 19 a zranení pretekárok 

➢ Personálne posilniť existujúce RGCTM o ďalšieho trénera 

  Cieľ splnený RGCTM v Trnave sa posilnilo o druhého trénera – N. Hradovkina 

 

10. Finančná a Materiálna oblasť 

Sekcia žien vypracovala v januári rozpočet na rok 2020, kde bola detailne vypočítaná 

suma na každú akciu poriadanú Sekciou žien na základe programu, ktorý má predseda 

sekcie. K tomu bolo dorobené sledovanie čerpania finančných prostriedkov počas roka. 

Tak, ako povedal prezident SGF p. Novák na decembrovom zasadnutí VV SGF, sekcia žien 

má najprecíznejšie vypracovaný rozpočet so súčasným sledovaním čerpania finančných 

prostriedkov. Po obdržaní mesačného čerpania od ekonómky SGF p. Šuhajdovej, sme 

čerpanie zapracovali do nášho rozpočtu, kde sme hneď mali aktuálny prehľad o čerpaní 

a zostatku každý mesiac. 

V roku 2020 boli plánované investičné nákupy v sume 12 000 €, ktoré boli na začiatku 

roka aj vyčerpané. Tým, že sa neuskutočnili plánované akcie v prvom polroku 2020 

(sústredenia a súťaže) zostali finančné prostriedky, ktoré nám MŠVVaŠ povolilo použiť 

na ďalší nákup investičného materiálu čo sme aj využili v sume 16 500 €. Situácia 

v druhom polroku sa nezmenila, znova zostávali finančné prostriedky, ktoré sme použili 

na nákup neinvestičného materiálu – pomocné náradie a magnézium. Kluby ktoré 

sústavne pripravujú pretekárky do A kategórie a reprezentácie dostali set pomocného 

náradia a kluby, ktoré pripravujú pretekárky od B kategórie a majú preukazateľne 

záujem v budúcnosti pripravovať pretekárky do A kategórie dostali trampolínku.  

Všetky kluby, ktorým v roku 2019 štartovali pretekárky v A a B kategórii dostanú 

magnézium. 

 

11. EYOF 2021 v Banskej Bystrici 

 

➢ Termín 24.7. – 1.8.2021 je preložený na rok 2022 

➢ Je to najväčšia akcia na Slovensku, ktorú by organizovala SGF 

➢ Žiaľ SGF o organizácii tohto podujatia veľa nevie a tým je ohrozená organizácia 

gymnastických súťaží na EYOFe 2022 

➢ Hlavý organizátor neposkytuje dostatočné informácie o príprave, takže sa nemôžeme 

do príprav adekvátne zapojiť. 

➢ V prípade, že sa gymnastické súťaže budú organizovať bude potrebná pomoc od 

klubov, personálna potreba – odborných – ochotných – zanietených ľudí  
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12. Záver 

 

Hlavný cieľ nebol splnený, pretože sa OH 2020 v Tokiu presunuli na rok 2021 kvôli 

celosvetovej pandémii s Covid 19. Cieľ sa presúva na rok 2021. 

 

Čo sa týka personálneho posilnenia v RGCTM, tak sa nám podarilo znovu posilniť 

o jedného trénera. 

 

Napriek dobre rozbehnutej práce v roku 2020 sa nám od marca 2020 úplne zmenili 

podmienky na činnosť  na všetkých úsekoch, čo veľmi obmedzilo prácu v ďalšom 

priebehu roka. Je iróniou, že v čase, keď sme mali dostatok finančných prostriedkov na 

činnosť tak, ako sme potrebovali, nemohli sme ich adekvátne použiť na naplánované 

akcie. 

 

Všetko zlé je na niečo dobré, finančné prostriedky, ktoré sa neminuli na plánované akcie 

sa použili na nákup investičného a neinvestičného materiálu, čím sa výrazne zlepšili 

podmienky na trénovanie v kluboch. Veríme, že sa to v budúcnosti ukáže na výkonnosti 

našich pretekárok. 

 

Po rokoch menšieho záujmu o trénerov sa nám začína vo viacerých smeroch dariť, čoho 

dôkazom je aj záujem trénerov o vzdelávanie, ktoré sme začali realizovať v telocvičniach 

a na seminári. 

 

Po dlhých rokoch nevydania žiadnej metodickej literatúry pre trénerov, sme pred 

dokončením Metodickej príručky pre 6 – 7 ročné gymnastky. Od tejto prvotiny si 

sľubujeme, že v nasledujúcich rokoch sa budú vydávať ďalšie metodické materiály, ktoré 

budú pomáhať trénerom skvalitňovať gymnastickú prípravu v kluboch na všetkých 

úrovniach. 

Na všetkých začatých činnostiach v roku 2020, tak ako sú opísané vyššie, je potrebné 

v roku 2021 pokračovať a prenášať ich do praxe, aby sme postupne dvíhali úroveň 

ženskej gymnastiky. 

Zámery sú vypracované a treba ich v roku 2021 uviesť do praxe. 

Práca v sekcii v roku 2020 aj keď bola komplikovaná bola dobrá, plnili sme úlohy, ktoré 

vyplývali z plánu práce k čomu prispelo 9 zasadnutí. 

Ešte raz ďakujem M. Mokošovej, jej trénerovi a realizačnému tímu, za vzornú 

reprezentáciu slovenskej gymnastiky na ME v Mesine a prajem im veľa šťastia v príprave 

na OH v Tokiu a aj úspešné vystúpenie na samotných OH. 
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Ďakujem sekretariátu SGF za veľmi dobrú spoluprácu, hlavne I. Barútovej a B. 

Šuhajdovej, lebo aj vďaka nej sme napredovali a dovolím si tvrdiť, že za našu prácu sa 

nemusíme hanbiť. Všetci členovia Sekcie žien vykonávajú túto prácu popri svojom 

zamestnaní za čo im ďakujem. Určite sa vyskytli aj nedostatky, ale verím, že 

v nasledujúcom roku sa budú minimalizovať, aby sme sa znovu posunuli vpred. Hodnotiť 

našu prácu prináleží v prvom rade vám trénerkám, trénerom a rozhodkyniam a preto 

budem rád, ak nám vašimi pripomienkami ukážete rezervy a nedostatky v našej práci. 

Všetkým, ktorí pracovali v roku 2020 v gymnastickom hnutí veľmi pekne ďakujem za ich 

odvedenú prácu v ťažkom roku 2020 a prajem všetkým, aby sa vám práca v roku 2021 

verím, že v zlepšených podmienkach darila, k vašej aj našej spokojnosti. 

 

Mgr. Stanislav Kútik, predseda sekcie ŠG žien 
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Hodnotenie činnosti sekcie športovej gymnastiky mužov  

 
Martin Zvalo   predseda sekcie mužov 

Ľuboš Rupčík   predseda rozhodcovskej komisie, príprava súťažného 

   poriadku, kategorizácie, .... 

Pavol Šimoňák  metodik sekcie mužov 

Juraj Kremnický  zodpovedný za vyhodnocovanie úspešnosti klubov;  

   testovanie,   

Eduard Marčák  koordinátor medzi sekciou a klubmi z východu SR 

Peter Krištof   reprezentačný tréner 

V roku 2020 sme činnosť Sekcie mužov, aktuálne úlohy, nominácie, zmeny plánov 

i zmeny termínov jednotlivých akcii riešili pre vzniknutú Covid situáciu telefonicky, e-

mailom a ZOOM App. 

Hlavné úlohy:  

1/ zvýšiť počet pretekárov na pretekoch Slov. pohára i na M SR 

       Nesplnené (Covid) 

2/ sústredenie so zahraničným trénerom v SR Nesplnené (Covid) 

3/ seminár trénerov a rozhodcov   Splnené 

 
 

4/ aktualizovať stránku SGF, Sekcia mužov   Prebieha počas roku 

5/ vytvoriť nové RGCTM v 2020   Splnené 

6/ zabezpečiť nové náradie pre kluby, zlepšenie podmienok       Splnené 

7/ účasť kemp UEG Tirrenia    Nesplnené (Covid) 

8/ pokračovať sústredeniami pre vybraných pretekárov  Splnené (Covid) 
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Najúspešnejší športovci v jednotlivých kategóriách pre rok 2020: 

Športová gymnastika mužov, vyhodnotenie pretekárov SGF za rok 2020 sa 
neuskutočnilo, nakoľko pre Covid pandémiu boli zrušené všetky preteky Slovenského 
pohára i M SR.  

Z výsledkov MEJ vieme vyhodnotiť „naj“ juniora SR pre rok 2020, a tým je Matej 
Nemčovič. V kategóriách reprezentanti SR seniori a žiaci nepretekali. 

Hodnotenie roku 2020 

 

Akcii pre Sekciu ŠG M v roku2020 bolo naplánovaných veľa. Pre Covid pandémiu sa ich 
uskutočnilo len pár: 
 
1/ Od 17. do 20. januára sa uskutočnilo zimné sústredenie pre RD žiakov a juniorov v L. 
Jáne pod vedením J. Kremnického. 
 
2/ Od 22. do 25. 1. 2020 bola spoločná RD akcia pre žiakov a juniorov, sústredenie 
v gymnastickej hale Gyor pod vedením M. Zvala. 
 
3/ Koncom januára sa v Prievidzi, v novej gymnastickej hale P. Šimoňáka uskutočnilo 
sústredenie RGCTM pod vedením P. Krištofa. 
 
4/ Väčšia spoločná akcia, ktorú sa nám podarilo zorganizovať v tomto náročnom roku 
bol Seminár trénerov a rozhodcov v Trenčíne v termíne 8 – 9. 2.2020, ktorú zorganizovali 
manželia Pavličkovci. 
 
5/ Posledná spoločná RD akcia pre žiakov a juniorov bolo sústredenie začiatkom marca 
v gymnastickej hale Gyor pod vedením M. Zvala. 
 
6/ Od marca aktívna činnosť ŠG M bola prerušená pre Covid. ´Pokračovali sme v kluboch 
online tréningami, tréningami v prírode, testovaním a vyhodnocovaním testov RD 
výberov. 
 
7/ počas letných mesiacov sa opäť rozbehla príprava na jesenné preteky v kluboch, no 
začiatkom školského roku 2020/21 bola opäť prerušená. 
 
8/ začiatkom októbra prebehlo sústredenie v Šamoríne pre juniorov pred MEJ, 
zodpovedný Zvalo 
 
9/ koncom októbra a začiatkom novembra sa naši juniori pripravovali na MEJ v SLO 
Maribore, nakoľko haly v SR boli zatvorené, rsp. ich činnosť veľmi obmedzená, 
zodpovedný Zvalo 
 
10/ koncom novembra (16-26.11.2020) prebehla záverečná príprava na MEJ v Osijeku, 
zodpovedný Zvalo 
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11/ 28. novembra sa uskutočnil za prísnych hygienických opatrení a dodržaní 
predpísaných pravidiel kontrolný tréning v Gymnastickom centre v Bratislave. L. Rupčík 
všetky zostavy nafilmoval a spoločne s kolegami online vyhodnotili predvedené zostavy. 
Toto bol jediný spoločný bodovaný a vyhodnotený tréning v roku 2020. 
 

   
 
12/ Jediné preteky pre ŠG M v 2020, MEJ Mersin, TUR 
 

 
 

Kvalifikácia: 

Matej Nemčovič prešiel až na jednu chybu ("Ruské kolo na držadle - pád) celými 

pretekmi veľmi dobre, dosiahol súčet 72,032 b., a z 20. miesta sa kvalifikoval do finále 

viacboju. Boľavý členok, ktorý si zranil na poslednom sústredení pár dní pred MEJ v 

CRO vydržal všetky odrazy i doskoky (všetky náradia cvičil v špeciálnej ortéze). 

Nemčovič akroba kôň kruhy preskok bradlá hrazda spolu 

 4,2 4,4 4,3 4 3,9 3 23,8 

 8,133 6,933 7,6 8,766 8,5 8,3 48,232 

 12,333 11,333 11,9 12,766 12,4 11,3 72,032 

miesto 28 33 22 32 20 31 20 
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Oliver Kasala cvičil na svojich prvých „veľkých“ pretekoch trošku nervózne a 

poplašene. Urobil zopár „nováčikovských“ chýb na bradlách a prostných, no zvyšné 

náradia odcvičil veľmi dobre. Dosiahol súčet, svoje maximum 69,496 b., 28. miesto a v 

redukovanom poradí sa z 24. miesta kvalifikoval medzi finalistov viacboju. 

 

Kasala 3,9 3,3 3,7 4 4 2,5 21,4 

 7,566 8,166 7,966 8,866 7,366 8,466 48,396 

 11,166 11,466 11,666 12,866 11,366 10,966 69,496 

miesto 42 30 28 30 40 40 28 

 

 
 

 
Finále viacboja: 

Matej odcvičil svoje veľké finále veľmi dobre, neurobil žiadnu veľkú chybu a posunul 

svoje osobné maximum na 73,064 b., a získal pre SVK výborné 13. miesto. 
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Nemčovič akroba kôň kruhy preskok bradlá hrazda spolu 

 4,2 4,7 4,3 4 3,9 3 24,1 

 8,4 7,33 7,933 8,666 8,366 8,266 48,961 

 12,6 12,033 12,233 12,666 12,266 11,266 73,064 

miesto 17 13 12 21 16 21 13 

 

Oliver svoje veľké prvé finálové preteky cvičil až do posledného náradia neuveriteľne 

dobre. Vyzeral ako skúsený borec, ktorý presne vie čo chce, cvičil čisto a s rozvahou, 

pôsobil pokojne. Škoda posledného náradia, kde sa na koni dopusti troch veľkých chýb 

celkom v závere zostavy a stratil tam minim. 2 body. Všetkých veľmi milo prekvapil a za 

možnosť jeho otázneho štartu na MEJ sa nám odvďačil výbornými výkonmi a 

dosiahnutím svojho osobného maxima, keď po prvýkrát pokoril hranicu 70 bodov.  

 

Kasala 3,9 3,3 3,7 4 4,1 2,5 21,5 

 8,466 6,266 8,133 9,1 8,333 8,6 48,898 

 12,366 9,566 11,833 13,1 12,433 11,1 70,398 

miesto 19 24 19 13 12 22 23 

 

Aj keď sme museli zľahčiť kvôli zraneniu nohy zostavu na prostných, Matej si oproti 

pretekom EYOF 2019 zlepšil východiskové známky z 23,0 na 24,1b.  

Oliver takto pred rokom na M SR dosiahol súčet východiskovej známky 16,7, teraz 

21,5b,. súčet známok zvýšil z 65,650b. na 70,398b. 

 

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.  

Pre veľmi zložitú situáciu sme museli zrušiť niektoré naplánované sústredenia RD 

a RGCTM. 

Európskou gymnastikou bola zrušená akcia pre trénerov a pretekárov v Tirrenii, boli sme 

nútení zrušiť akciu s UKR trénerkou, zrušili sa všetky preteky Slovenského pohára a M SR 

v Šamoríne. Celý rok sme improvizovali, hľadali náhradné riešenia, hľadali motiváciu pre 

trénerov, pretekárov, menili tréningové plány.  

 

RGCTM:  

V roku 2020 sa nám pre Sekciu ŠG M podarilo vytvoriť až dve nové RGCTM, v Šamoríne, 

zodpovedný tréner Jana Korenáčková (L. Rupčík) a koncom roku sa vrátil zo zahraničia 
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náš úspešný reprezentant ostatných rokov Ján Petrovič a vytvorili sme trénerské miesto 

pod SGF pri Slávii UK. 

 

Ciele na rok 2021: 

• účasť seniora na ME, MS (nevieme či bude športová činnosť S. Michňáka pokračovať), 

viac seniorov ŠG M nemá 

• pokračovať sústredeniami RD a RGCTM pre vybraných pretekárov za účasti osobných 

trénerov a taktiež s možnosťou účasti trénerov i pretekárov, ktorí sa do výberov na 

rok 2021 nedostali, no majú záujem o spoluprácu a získavanie nových poznatkov 

• v roku 2021 zrealizovať seminár pre trénerov a rozhodcov 

• v roku 2021 zriadenie nového RGCTM 

• zvyšovať počet pretekárov na pretekoch Slov. pohára a na M SR 

• účasť jedného trénera (pretekára) na UEG kempe Tirrenia/ITA  

• zabezpečenie zahraničného trénera na sústredení v SR  

• príprava projektu na novú gym. halu  

• na M SR pozvať aj zahraničných účastníkov (od kategórie St. žiakov po sen) 

Záver: 

Veľké poďakovanie patrí: 

1/ všetkým klubom, ktoré sa aj vo veľmi náročnom roku 2020 aktívne podieľali na 

záchrane svojich klubov, pretekárov a zabezpečovali športovú činnosť počas zatvorených 

hál v prírode, alebo cez rôzne App. 

 

2/ GK Pavlo Trenčín za už tradične výborné zorganizovanie Seminára trénerov i 

rozhodcov a samozrejme všetkým, ktorí sa aktívne tohto semináru zúčastnili.  

 

3/ Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli v tejto neľahkej situácii k rozvoju a napredovaniu 

SGF. 

 

4/ SeSGF za výbornú prácu a spoluprácu pri zabezpečovaní akcií, veľmi promptne riešili 

zmeny termínov a rušenie či zmeny akcii. 

    

Mgr. Martin Zvalo, predseda sekcie ŠG mužov 
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Hodnotenie činnosti sekcie modernej gymnastiky   
 

1. ZLOŽENIE SEKCIE MG 

Hana Kiková   predseda sekcie 

Adela Dimová   komisia výkonnostného športu 

Ivana Motolíková  rozhodcovská komisia 

    členky komisie: Lenka Koteková, Silvia Rohličková 

Miriama Michrinová  komisia rozvojového športu  

    členky komisie: Lucia Babjaková, Tatiana Janovjaková 

Tatiana Sukhomlinová trénersko-metodická komisia 

    členky komisie: Ildikó Korinková, Ľubov Kilianová 

Daniela Thinschmidtová vyhodnotenie úspešnosti a angažovanosti klubov  

 

Počet zasadnutí: 9 

15.2.2020   Liptovský Mikuláš 

21.2.2020   zasadnutie C program 

24.4.2020   online 

21.5.2020   online 

12.6.2020   online + kluby MG 

19.10.2020   online 

12.11.2020   online 

13.11.2020   zasadnutie C program 

6.12.2020   online + kluby MG 

2. ČINNOSŤ SEKCIE MODERNEJ GYMNASTIKY 

DOMÁCE SÚŤAŽE 

Sekcia modernej gymnastiky v spolupráci s klubmi modernej gymnastiky usporiadala v 

roku 2020:  

1. kolo Slovenského pohára JIPAST; 15.-16.2.2020, Lipt. 

Mikuláš 

Valentínsky víkend 15.-16.2.2020 strávili moderné gymnastky v 

Liptovskom Mikuláši, kde sa konalo 1. kolo Slovenského pohára. 

Víťazkou seniorskej A kategórie sa stala Petra Horváthová (ŠK 

ŠOG Nitra), v juniorkách A programu zvíťazila Nina Dzurošková 

(ŠK Liptovský Mikuláš).  

 



Výročná správa Slovenskej gymnastickej federácie za rok 2020 

SGF|  2020   35 

 

2 kolá kontrolných pretekov k nominácii na ME 2020; 8.8. / 

15.8. / Malinovo 

Kontrolné preteky boli otvorené pre všetky gymnastky 

juniorskej a seniorskej kategórie. Na pretekoch sa zúčastnilo 6 

junioriek, 2 seniorky a seniorská spoločná skladba. Posledné 

plánované kontrolné preteky sa 24.10. nariadením Vlády SR neuskutočnili.  

ZAHRANIČNÉ SÚŤAŽE 

VV SGF na návrh sekcie MG nominoval gymnastky reprezentačného družstva v roku 

2020 na 5 zahraničných súťaží nasledovne: 

Moscow International a Moscow GP; 7.-8.2.2020, RUS 

Juniorkám Michaele Žatkovej (TJ Sokol Bratislava) a Nine 

Dzuroškovej (ŠK Liptovský Mikuláš) sa na Moscow International 

nepodarilo prebojovať do prvej polovice výsledkovej listiny. O 

najlepší výsledok sa pritom postarala juniorka Nina Dzurošková, 

ktorá v zostave s loptou a s kuželami vybojovala 25. miesto zo 41 pretekárok. Na 

Moscow GP reprezentovala Kristína Semanová (TJ Slavia STU Bratislava) so ziskom 33. 

miesta z celkového počtu pretekárok 38.  

 

Gracia Fair Cup; 23.-25.2.2020, HUN  

Najvyššou známkou 14,200 sa za zostavu s kuželami môže 

pochváliť Michaela Žatková, za ňou skončila v 4-boji Tereza 

Šillerová a Liana Vilčeková (obe ŠK ŠOG Nitra), menej sa 

tentokrát darilo Nine Dzuroškovej. Seniorka Kristína Semanová 

vynikala so zostavou s obručou (16,550). Seniorská spoločná skladba v zložení Račková 

(GK Iskra Košice), Mullerová (KMG Laser Bardejov), Majzlíková (ŠK ŠOG Nitra), Bašistová 

(KMG Charm Prešov), Gurtlerová, Illiková (obe Argo Bratislava) nabrala prvé skúsenosti 

na medzinárodnom podujatí.  

Tart Cup a Brno GP; 6.-8.3.2020, CZE  

Slovensko reprezentovali 2 juniorské družstvá: tím SVK2 v 

zložení Šillerová, Vilčeková vybojoval 13. miesto (101,800) a tím 

SVK1 v zložení Dzurošková, Žatková skončil na 16. mieste 

(96,100). Semanová Kristína skončila v seniorskej kategórii, žiaľ, 

až na 19. mieste.  
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Majstrovstvá Európy – zrušenie účasti 

Po niekoľkodňovej diskusii vzhľadom k na jeseň roku 2020 aktuálnej epidemiologickej 

situácii na Slovensku, na Ukrajine a v Európy a opatreniam, ktoré bránili v príprave na 

významné športové podujatia (zatvorenie športovísk od 26.11. na dobu neurčitú) 

rozhodla sekcia MG a Slovenská gymnastická federácia, že sa reprezentácia Slovenska 

nezúčastní Majstrovstiev Európy 2020, ktoré sa konali v termíne 26.-29.11.2020 v Kyjeve 

(UKR).  

 

Presunuté a napokon zrušené domáce podujatia 

Vzhľadom k meniacim sa proti pandemickým opatreniam sekcia MG intenzívne 

pracovala na neustálom aktualizovaní termínovej listiny sústredení a súťaží. Súťaže 

pôvodne plánované v 1. polovici roka (SPMG 2, MSR A, MSR B, oblastné kvalifikácie C 

programu) boli v prvom kroku presunuté do 2. polovice roka 2020. Podobne reagovala aj 

medzinárodná gymnastická federácia, ktorá významné podujatia presunula na 2. polrok, 

o rok, prípadne podujatia úplne zrušila. Prioritou SGF a sekcie MG bolo zachrániť 

majstrovstvá Slovenska v juniorskej a seniorskej kategórii. Nakoľko sa epidemiologická 

situácia nezlepšovala a opatrenia pre usporiadanie súťaží boli nevyhovujúce (zatvorené 

športoviská väčšiny klubov a pretekárky bez možnosti pripravovať sa a trénovať), sekcia 

MG súťaže vrátane M SR napokon zrušila.   

SÚSTREDENIA VÝBEROV SR 

Na začiatku tohto roka si gymnastická federácia určila ako 

jednu zo svojich priorít budovanie infraštruktúry, ktorá je 

potrebná na prípravu vrcholových športovcov a účastníkov 

najrôznejších súťaží. Trinásteho júla sme zahájili prvé 

reprezentačné sústredenie moderných gymnastiek v prostredí 

Centra gymnastických športov v Malinove. Obrovská vďaka rodičom dobrovoľníkom, 

ktorí manuálnou prácou podporili túto myšlienku zriadenia centra pre gymnastické 

športy ale aj všetkým ostatným, ktorí nám držia a držali palce! Dňa 9.9. sme slávnostne 

otvorili CGŠ v areáli Elfo Clubu v Malinove. Program začal tlačovou konferenciou pre 

pozvaných hostí a média, ktorej sa za MG zúčastnila Petra Horváthová a pokračoval 

športovým programom, v rámci ktorého okrem Petry vystúpila seniorská spoločná 

skladba.  

Seniorská spoločná skladba: 

Počet sústredení: 18 + marec, apríl, máj online  

Počet dní:  110 dní + 42 dní online 

Lokalita:  Malinovo, Nitra, Liptovský Ján 
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Juniorská spoločná skladba:  

Počet sústredení: 11 + online  

Počet dní:  45 dní + 10 dní online 

Lokalita:  Malinovo, Liptovský Ján 

 

Jednotlivkyne reprezentácia:  

Počet sústredení: 11 + marec, apríl, máj online 

Počet dní:  45 dní + 42 dní online 

Lokalita:  Malinovo, Nitra, Liptovský Ján 

 

Reprezentačné výbery: 

Počet sústredení: 14 (ZS+VS) + marec, apríl, máj  

                           online 

Počet dní:  19 dní + 11 dní online 

Lokalita:  Malinovo, Nitra, Liptovský Ján,  

     Liptovský Mikuláš 

Počas sústredení pripravila sekcia MG pod vedením Ivany Motolíkovej (TJ Slavia STU 

Bratislava) a Tatiany Sukhomlinovej (ŠK Liptovský Mikuláš) kontrolné tréningy ročníkov 

2008/2009/2010 za prítomnosti osobných trénerov, obsahom ktorých bola aj 

konzultácia náplne zostáv.  

Po stopke v mesiacoch marec-jún, ktorú zabezpečila pandémia koronavírusu sme letnú 

prípravu využili na 100%! 13 gymnastiek zaradených do reprezentačného družstva (3 

seniorky, 4 juniorky, 6 gymnastiek seniorskej spoločnej skladby), 28 gymnastiek 

narodených v rokoch 2006-2007-2008, 8 junioriek a senioriek na kontrolných pretekoch 

k ME 2020 využili tréningové priestory Centra gymnastických športov v Malinove počas 

10 akcií, ktoré prebiehali v júli a auguste 2020! Od 17.8. sa strediskom modernej 

gymnastiky stala telocvičňa hotela Alexandra v Liptovskom Jáne. Sústredení sa postupne 

zúčastnilo 14 junioriek, 16 členiek reprezentačného družstva v kategórii senioriek 

a junioriek v individuálnom programe aj programe spoločných skladieb, 38 gymnastiek 

ročníka 2009/2010 a to pod vedením dokopy 12 trénerov!  

TESTOVANIA 

Sekcia MG počas leta zorganizovala 2 testovania: 

18.7. sme v Malinove privítali 30 gymnastiek, z ktorých sme aj 

vďaka hodnoteniu 21 rozhodkýň a osobných trénerov vytvorili 

užší výber k juniorskej spoločnej skladbe a vytipovali sme 

gymnastky k programu jednotlivkýň. Videoukážky k testovaniu 

vytvorené trénerkami Ivanou Motolíkovou, Annou Nesterovou 
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(ŠK ŠOG Nitra) a Adelou Dimovou (SGF) sme už v apríli distribuovali klubom.  

26.-28.8. sme v Liptovskom Jáne testovali ročníky 2009/2010. 

Na sústredenie sa prihlásilo a o členstvo v reprezentačnom 

výbere prejavilo záujem 38 gymnastiek z celého Slovenska. O 

celý priebeh a vyhodnotenie testovania sa staral tím tréneriek 

Sukhomlinová, Sakal (KMG Laser Delta Bardejov), Krajčovičová, Selecká L. (obe TJ Sokol 

Bratislava Vinohrady), Volkova (SGF). 

Sekcia MG vypracovala systém zaraďovania gymnastiek do reprezentačných úsekov, 

ktorý sa skladá z testovania všeobecnej pripravenosti, špecializácie, účasti na 

sústredeniach a súťažiach a výsledkov gymnastiek. Vzhľadom k opatreniam, ktoré 

pretrvávajú aj v roku 2021 nebolo možné tieto plány naplniť a sekcia musela reagovať 

operatívne.  

ŽIVOT ONLINE 

Na základe sledovania vývoja situácie koronavírusu u nás doma a vo svete rozhodlo 

vedenie SGF dňa 9.3.2020 o prísnom zákaze účasti na sústredeniach/akciách pre osoby, 

ktoré majú zvýšenú teplotu, dýchacie problémy či nádchu. Neskôr Vláda SR nariadila 

úplný zákaz zhromažďovania sa a telocvične sa zatvorili. Sekcia 

MG tak začala žiť online a v koordinácii s Adelou Dimovou a 

ďalšími trénerkami sme pripravili plán online tréningov a 

cvičení pre všetky gymnastky zaradené v reprezentačnom 

družstve alebo vo výberoch. Príprava na ME, ktoré európska 

gymnastická federácia presunula na jeseň 2020, začala v tomto 

období z prostredia obývačky či detskej izby...  

Online medzinárodné tréningy, máj-jún 2020 

"Stratili" sme športové haly a telocvične ale nestratili sme 

skutočných priateľov. V máji a v júni sa nám vďaka nim podarilo 

pre naše gymnastky pripraviť sériu online medzinárodných 

tréningov s hviezdami medzinárodnej modernej gymnastiky. 

Svoje sily si porovnali reprezentačné družstvá Slovenska a 

Nórska (s Elizabeth Paisievou, niekoľkonásobnou bronzovou medailistkou z 

majstrovstiev sveta a Európy a vynikajúcou gymnastkou svetového rázu Stelou 

Sultanovou), Kanady (s Anastasiyou Shiharevou, reprezentantkou svetoznámej Deriugina 

školy na Ukrajine a trénerkou pôsobiacou v Kanade s gymnastkami z Toronta 

a Vancouveru) a Azerbajdžanu (so zverenkyňami Mariany Vasilevy – Arzu Jalilovou 

a Siyanou Vasilevou, obe niekoľkonásobné medailistky z majstrovstiev Európy a sveta).  

3. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE SÚSTREDENÍ ÚSEKOV  

Hlavný reprezentačný tréner: Adela Dimova 
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Asistent reprezentačného trénera JS a koordinátor JS/SS: Michaela Darnadiová (ŠK 

Juventa Bratislava) 

Ďalší tréneri zodpovední za RD: Uliana Volkova (baletná príprava), Anna Nesterova 

(asistent reprezentačného trénera SS). 

Ďalej sa na práci s RD okrem osobných trénerov: Motolíková I., Motolíková T. (obe TJ 

Slavia STU Bratislava), Kilianová Ľ. (ŠK ŠOG Nitra), Sukhomlinová T., Selecká D. (TJ Sokol 

Bratislava) podieľa z pozície medzinárodnej rozhodkyne Ivana Motolíková. 

Koordinátor RV1: Ivana Motolíková + trénerky Sanija Krajčovičová, Lucia Selecká, 

Anastasia Sakal + osobní tréneri 

Koordinátor RV2: Tatiana Sukhomlinová + trénerky Sanija Krajčovičová, Lucia Selecká, 

Anastasia Sakal + osobní tréneri 

Rozhodcovské zabezpečenie RD+RV: Ivana Motolíková, Lenka Koteková, Silvia 

Rohličková + prizývané rozhodkyne podľa potreby 

Fyzioterapia RD: Nina Nováková 

Nová posila – Uliana Volková, baletná príprava 

Ulyana vyštudovala Štátnu univerzitu umenia a kultúry v 

Petrohrade (RUS), kde neskôr pracovala ako baletná tanečnica. 

Niekoľko rokov pôsobila v Temirtau (KAZ) ako vedúca divadla 

Arabesque Dance, neskôr sa stala choreografom Centra 

olympijských nádejí v Karagande (KAZ). Od januára 2020 sa pod krídlami SGF stará o 

baletnú prípravu reprezentačných úsekov moderných gymnastiek.  

Nová posila – Nina Nováková, fyzioterapia 

Sekcia MG nadviazala spoluprácu s fyzioterapeutkou Ninou 

Novákovou. S jej mottom ŠPORTOVEC NIE JE PACIENT postupne 

pracujeme na nedoliečených zraneniach a na prevencii nových 

zranení tak, aby sme mohli neustále navyšovať tréningové 

hodiny a zvyšovať obťažnosť zostáv bez utrpenia organizmu.  

OH 2020 – Ivana Motolíková 

Hoci OH 2020 v Tokiu v 2021 sú tiež koronavírusom ohrozeným 

podujatím, dostali sa nám skvelé správy o nominácii 2 

slovenských rozhodcov na toto prestížne podujatie. Za modernú 

gymnastiku bola na OH nominovaná rozhodkyňa IVANA 

MOTOLÍKOVÁ! Srdečne gratulujeme, je to veľká česť.  

Choreografia - Natalia Stsiepanava, august 2020 

V dňoch 1.-5.8.2020 zavítala na Slovensko po 2. krát trénerka 

a choreografka Natalia Stsiapanava, ktorá už v septembri 2019 

pripravovala 2 skladby pre seniorskú  

spoločnú skladbu. Program juniorských spoločných skladieb určil na túto sezónu zostavy 

s 5       stuhami a 5 loptami. Sústredenia sa zúčastnilo 10 gymnastiek.  
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4. VZDELÁVANIE  

Sekcia MG ponúkla svojim členom niekoľko foriem vzdelávania online alebo offline 

formou zamerané na rôzne oblasti: 

Sympózium Moskva; 25.-26.1.2020, Moskva RUS 

V Moskve sa posledný januárový víkend konalo Svetové 

sympózium modernej gymnastiky, ktoré sa stretlo s obrovskou 

priazňou 84 špecialistov zo 45 federácii z celého sveta. 

Diskutovalo sa smerovanie a budúcnosť modernej gymnastiky a 

pracovalo sa na kompozícii nových pravidiel pre olympijský cyklus 2021-2024. Slovensko 

reprezentovali: Hana Kiková, predsedníčka sekcie modernej gymnastiky SGF; Ivana 

Motolíková, predsedníčka rozhodcovskej komisie sekcie modernej gymnastiky SGF; 

Adela Dimova, reprezentačná trénerka modernej gymnastiky SR. 

Seminár MG; 21.-23.8.2020, Liptovský Ján 

Prednášková miestnosť semináru MG, ktorý sa konal 21.-23.8. 

v Liptovskom Jáne, praskala vo švíkoch. Tešil nás obrovský 

záujem a rekordný počet účastníkov: 62 tréneriek, rozhodkýň a 

funkcionárov, 15 gymnastiek (junioriek a senioriek 

reprezentačného družstva), 7 prednášajúcich/lektorov. Napriek tomu, že cestovanie 

bolo značne obmedzené podarilo sa nám zabezpečiť zahraničného lektora a praktické 

ukážky manipulácie s náčiním prednášala tak počas semináru modernej gymnastiky v 

Liptovskom Jáne jedna z najúspešnejších gymnastiek Maďarska Dóra Vass. Asistovali jej 

členky reprezentačného družstva SR. V súvislosti so zmenami, ktoré priniesol zákon o 

športe, bol novelizovaný aj zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových 

podujatí, ktorý sa dotýka každého organizátora podujatia a toto školenie hlavného 

usporiadateľa viedol p. Anton Hamran. Atilla Molnár zároveň „zaškolil“ osoby, ktoré 

počas súťaže dokážu obsluhovať platformu KSIS. 

Preškolenie rozhodkýň; 23.8.2020, Liptovský Ján 

Na predĺženie aktívnej trénerskej licencie a k možnosti 

rozhodovať na nastávajúcich súťažiach s finančnou podporou 

SGF 2020/2021 (A, B aj C program – SPMG, MSR, kvalifikácie) 

bolo nevyhnutné absolvovať seminár v plnom rozsahu (sobota 

22.8.2020 – nedeľa 23.8.2020). Seminár bol zakončený skúškami rozhodkýň. 

Gratulujeme novým rozhodkyniam R2:  Darnadiová, Iváková, Šimonová (všetky ŠK 

Juventa Bratislava), Šagová (TJ Sokol Bratislava), Olejárová T. a rozhodkyniam R1 

Olejárová S. (obe KMG Danubia Bratislava), Kilianová X. (ŠK ŠOG Nitra) a Kekercheni 

(Aurora International). 
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Antidoping a FIG akadémie, jún 2020 

Slovenská gymnastická federácia a sekcia MG v spolupráci s 

Antidopingovou agentúrou SR zorganizovali v pondelok 29. 

júna 2020 prvé oficiálne on-line vzdelávanie  pre našich členov 

na tému Úvod do problematiky antidopingu. Seminár bol 

určený aj pre mladšie vekové kategórie, rok narodenia 2008 

a staršie. Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 

(SADA) spustila tiež projekt e-learningového vzdelávania. Športovci a všetci tréneri 

pracujúci s reprezentačnými úsekmi MG sa v ňom dozvedeli ako funguje 

antidopingový systém, aké sú práva a povinnosti športovcov pri dopingovej kontrole a 

najmä za čo sú zodpovední. Vzdelávanie prebehlo 17.6.2020. Trénerky RD a RV 

absolvovali niekoľko FIG vzdelávacích webinárov na témy: dôležitosť spánku 

a odpočinku, úspešné plánovanie, monitorovanie tréningu a iné.  

 

Online kurzy členiek RD a RV 

Členky reprezentačného družstva absolvovali ďalšie online 

kurzy: kvíz WADA PLAY TRUE,  kvíz SADA Spoločne proti 

dopingu 2020, dotazník MOV - ATHLETE365 SURVEY.  

 

5. ČO INÉ SA UDIALO 

TOP ŠPORTOVCI 

Podpora NŠC 

Športovci sú do podpory zaradení na základe svojej výkonnosti 

na svetových súťažiach. Pre rok 2021 bola za modernú 

gymnastiku v decembri 2020 vybraná Petra Horváthová, 

zverenkyňa trénerky Ľubov Kilianovej.  

Oceňovanie najúspešnejších športovcov SGF 2019, 15.1.2020 

Začiatkom roka 2020 ocenila SGF najúspešnejších športovcov 

2019, medzi nimi za modernú gymnastiku aj juniorku Petra 

Horváthová a seniorku Kristína Semanová. Dievčatám srdečne 

gratulujem. 

Ukončenie športovej kariéry 

Svoju aktívnu športovú kariéru ukončila začiatkom roka 

dlhoročná reprezentantka a viacnásobná majsterka Slovenska 

v juniorskej aj seniorskej kategórii, účastníčka niekoľkých 

sezón Svetových pohárov, majstrovstiev Európy, sveta či 
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univerziády Xénia Kilianová. Xénia sa s gymnastikou nelúči, už v auguste 2020 úspešne 

absolvovala rozhodcovské skúšky a získala základnú rozhodcovskú triedu 1. kategórie. 

Svoju kariéru ukončila aj ocenená najúspešnejšia moderná gymnastka roka 2019. 

Kristína Semanová. Obom gymnastkám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a do 

ďalšieho života im prajeme veľa úspechov. 

PROAKTIVITY 

Projekty: „Dáme to“ a „Ukáž sa!: 

Do projekt nadácie SOŠV na podporu športových odborníkov 

"Dáme to!" sa zapojili aj trénerky MG, ktoré napriek náročnej 

situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu hľadali cestu, ako 

pomáhať tým, ktorí si svoj život bez športu a aktívneho pohybu 

nevedia predstaviť. Za modernú gymnastiku gratulujeme oceneným Anne Nesterovej a 

Katke Vicovej (TJ Sokol Bratislava). Do projektu nadácie SOŠV „Ukáž sa“ sa prihlásilo cez 

400 uchádzačov. Katke Ballekovej (KMG Danubia Bratislava), členke reprezentačnej 

juniorskej spoločnej skladby, sa podarilo prebojovať medzi 35 finalistov, ktorým nadácia 

pridelila finančnú podporu.  

 

Ružový október, 15.10.2020 

Sekcia MG sa zapojila do aktivít občianskeho združenia Nie 

rakovine a symboliku ružovej stuhy k ružovému októbru, ktorý 

sa nesie v znamení boja proti rakovine prsníka, podporila v 

rukách moderných gymnastiek.  

Koncom roka 6.12.2020 sa uskutočnilo každoročné stretnutie zástupcov klubov 

a trénerov online.  

ZÁVER 

Hoci sa rok 2020 niesol v znamení koronavírusu činnosť sekcie MG bola mimoriadne 

pestrá. Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácie počas roka 2020 sa sekcii podarilo 

zabezpečiť nemalé množstvo aktivít, akcií a podujatí. Neustále sme hľadali alternatívy 

a možnosti, ako zostať aktívni a ako využiť nepriaznivú situáciu vo svoj prospech a to na 

športovú prípravu, z ktorej, keď už nie v roku 2020, by sme vedeli ťažiť v roku 2021. 

Sekcii sa podarilo pripraviť podmienky na trénovanie snáď pre najväčší reprezentačný 

tím zložený z 10 junioriek ašpirantiek do reprezentačného družstva juniorskej skladby, 6 

senioriek členiek seniorskej spoločnej skladby, 4 junioriek a 3 senioriek reprezentačného 

družstva a ďalších 30 gymnastiek ročníkov 2008/2009/2010 s počtom tréningových 

jednotiek na základe zaradenia do úseku. Materiálne zabezpečenie a podpora 

reprezentačného družstva boli samozrejmosťou. Napriek tomu, že sme posilnili 

zdravotnú starostlivosť o gymnastky v tejto oblasti vnímame stále veľké rezervy a to 
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nielen na úrovni sekcie MG, ale aj na klubovej úrovni. Komisia rozvojového programu 

inovovala súťažný program kategórie C (prispôsobenie pravidiel pravidlám FIG, nový 

systém voľných a povinných zostáv a tieto zmeny sa stretli s pozitívnymi reakciami. 

Zintenzívneli sme komunikáciu s verejnosťou na sociálnych sieťach aj na webe 

pravidelným publikovaním udalostí z diania sekcie MG a práce trénerov. Kluby MG na 

Slovensku bojovali so situáciou zatvorených telocviční statočne a v časoch, kedy boli 

opatrenia voľnejšie dokázali usporiadať niekoľko menších klubových súťaží, ktoré 

potešili gymnastky všetkých vekových kategórií, trénerov a rodičov podporili 

a motivovali do ďalšej práce. Udržanie členskej základne bolo tvrdým orieškom 

a vyžadovalo si veľa energie a kreativity v online priestore. Aj za túto mravenčiu činnosť 

by som chcela odovzdať klubom jedno veľké ĎAKUJEM!  

 

 

 

Mgr. Hana Kiková, PhD., predsedníčka sekcie MG 
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             Hodnotenie činnosti sekcie športového aerobiku   

 

Hneď úvodom musím konštatovať (a isto nie som jediná), že plán sekcie bol významne 

ovplyvnený pandémiou COVID 19. Tak ako v minulom roku aj v roku 2020 sekcia ŠA 

pracovala v zložení:  

Oľga Kyselovičová - predsedníčka  

Karina Danielová – úsek detí a mládeže  

Petra Tomková - úsek detí a mládeže  

Michaela Muchová – organizácia súťaží (materská a rodičovská dovolenka) 

Niki Szabóová – zástupca športovcov  

 

S výnimkou zasadnutia konaného pred seminárom ŠA (február) sme riešili takmer všetky 

svoje stretnutia online (4). Na zasadnutia bola pravidelne pozývaná aj koordinátorka 

GpV a ŠA SGF – Mária Andrejkovičová. S prácou sekcie vyjadrujem spokojnosť. Členky 

boli aj počas pandémie aktívne a zapájali sa do činnosti vo viacerých úrovniach.  

 

Plánovaná činnosť sekcie:  

1. Domáce súťaže  

2. RD a úsek mládeže  

3. MS a medzinárodné súťaže  

4. Vzdelávanie  

 

1. DOMÁCE SÚŤAŽE  

 Slovak Aerobic Open. Najvýznamnejšiu a najdôležitejšiu domácu súťaž 

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska, ktorá bola už na 90 % pripravená 

(prihlásených rekordných 16 krajín!) sme museli pre pandemickú situáciu úplne 

zrušiť. Sekcia však aktuálne naplánovala „aspoň“ M SR bez medzinárodnej účasti. 

Žiaľ aj toto podujatie sme po dvoch presunoch v druhom polroku pre vyhlásenie 

„lockdownu“ (december) boli nútení zrušiť, a to len  2 dni (!) pred plánovaným 

termínom.  

 POHÁR FEDERÁCIÍ (spoločný projekt SGF a ČGF) – jeho 16. ročník sa neuskutočnil. 

 SLOVENSKÝ POHÁR. Svetlým bodom minulého roku, ktorý športovým aktivitám 

vôbec neprial, bola súťaž žiackych kategórií (nová generácia, mladšie žiačky, staršie 

žiačky) – Slovenský pohár.  

• 1.kolo (29.2.) organizačne zabezpečoval Royal Aerobic Bratislava, na 2. kole 

(3.10.) sa podieľal klub KGŠ Slávia Trnava. Napriek nepriaznivej situácii 

a nedostatočným možnostiam prezenčného tréningu sa vo veľmi dobrom svetle 

ukázali viaceré nádeje športového aerobiku: Osvaldová  Nelly - víťazka oboch kôl 

v kategórii ND IW, Šandorová Eliška, Gerberová Lenka  (všetky VŠK FTVŠ UK 
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Lafranconi BA), Bestvinová Nela (KGŠ Slávia Trnava), Kaštanová Emma Viktória 

(Inter aerobic BA), Klein Alexis (Royal aerobic BA). V starších žiačkach už takmer 

stabilne veľmi dobré výsledky dosahovali: Sivá Simona – víťazka oboch kôl,  

Nováková Nikoleta, Vaceková Sofia, Turóciová Tatiana (všetky Inter aerobic BA), 

Veľká Viktória, Sarázová Eva (KŠA Nitra), Orthová Dorotka (VŠK FTVŠ UK 

Lafranconi BA). 

• Popri 2. kole SP sa konala výnimočne aj samostatná súťaž junioriek a senioriek, 

ako náhrada za neuskutočnené kolá Pohára federácií. V kategórii junioriek 

zvíťazila hneď pri svojom prvom štarte v tejto kategórií Solárová Tajana (KŠA 

Nitra). Tesne zaostali jej klubové kolegyne Ábelová Nina a Adámeková Hana. 

V kategórii sa žiadne veľké prekvapenia nekonali, keď jednoznažne najlepší výkon 

podala Anita Lamošová, na 2. mieste skončila Alena Učňová (obe VŠK FTVŠ UK 

Lafranconi BA) a svoju prvé medailu v tejto kategórii získala Kanožayová Lucia  

(Inter aerobic BA). 

Výsledky: 

http://sgf.sk/articleDetail/590b0957a75b5c0100695bd0/5df2103e64d32b0100be1c2f?d

ate=202010 

  

2. RD A ÚSEK MLÁDEŽE  

Úsek mládeže - mladšie žiačky  

Zodpovedné trénerky: Danielová Karina, Tomková Petra 

 Meno Klub Tréner 

1 Sivá Simona Inter aerobic BA Formandl, Šanková 

2 Nováková Nikoleta Inter aerobic BA Formandl, Šanková 

3 Prokopčáková Liliana Inter aerobic BA Formandl, Šanková 

4 Vaceková Sofia Inter aerobic BA Formandl, Šanková 

5 Turóciová Tatiana Inter aerobic BA Formandl, Šanková 

6 Balážová Bibiana Inter aerobic BA Formandl, Šanková 

7 Veľká Viktória KŠA Nitra Solárová, Damielová, Szabóová 

8 Sarázová Eva KŠA Nitra Solárová, Damielová, Szabóová 

9 Orthová Dorotka VŠK FTVŠ UK 

Lafranconi BA 

Kyselovičová 

 

 

 

 

http://sgf.sk/articleDetail/590b0957a75b5c0100695bd0/5df2103e64d32b0100be1c2f?date=202010
http://sgf.sk/articleDetail/590b0957a75b5c0100695bd0/5df2103e64d32b0100be1c2f?date=202010
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Juniorky a seniorky 

Zodpovedná trénerka: Kyselovičová 

JUNIORKY  

 Meno Klub Tréner 

1 Ábelová Nina KŠA Nitra Solárová, Danielová, Szabóová 

2 Koprdová Paulína KŠA Nitra Solárová, Danielová, Szabóová 

3 Solárová Tajana KŠA Nitra Solárová, Danielová, Szabóová 

4 Adámeková Hana KŠA Nitra Solárová, Danielová, Szabóová 

5 Farkašová Ela KŠA Nitra Solárová, Danielová, Szabóová 

6 Molnárová Diana Slávia PU Prešov Tomková, Perečinská 

7 Pagáčová Karolína Inter aerobic BA Formandl, Šanková 

SENIORKY 

 Meno Klub Tréner 

1 Lamošová Anita VŠK FTVŠ UK Lafranconi BA Kyselovičová 

2 Brestovská Marcela VŠK FTVŠ UK Lafranconi BA Kyselovičová 

3 Učňová Alena VŠK FTVŠ UK Lafranconi BA Kyselovičová 

4 Kanožayová Lucia Inter aerobic BA Formandl, Šanková 

5 *Brestovská Martina VŠK FTVŠ UK Lafranconi BA Kyselovičová 

* zaradená dodatočne v 2. polroku 

 Sústredenia: 

Aj keď v prvej polovici roka boli všetky sústredenia zrušené, úseky so svojimi 

zodpovednými trénerkami absolvovali v mesiacoch august – november viaceré 

sústredenia. K tomuto dopomohli aj výborné podmienky v Centre gymnastických 

športov v Malinove, ktoré oficiálne zahájilo svoju činnosť v septembri 2020. Veľmi 

pozitívne hodnotím aj spoluprácu s trénerkou baletu Uľjanou Volkovovou, ktorá sa od 

augusta pravidelne zapájala do programu sústredení a podieľala sa na zlepšení výkonu 

dievčat nevyhnutnou klasickou tanečnou prípravou. 

Stručný sumár sústredení úsekov RD uvádza nasledovná tabuľka. 

ŽIAČKY JUNIORKY  & SENIORKY 

Termín a miesto Počet 

dní 

Termín a miesto Počet 

dní 

7.-8.3.2020, Bratislava 2 14.-16.2.2020 Bratislava 3 

7.-12.8.2020, Tatr. Matliare 5 10.-13.8.2020 Malinovo 4 

18.-19.9.2020, Malinovo 2 11.12.9.2020 Malinovo 2 
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23.-24.10.2020, Malinovo  zrušené 10.-12.10.2020 Malinovo 3 

16.-17.11.2020, Malinovo 2 12.-15.11.2020 Malinovo 3 

13.-14.12.2020, Malinovo zrušené   

SPOLU 11 SPOLU 15 

 

 3. MAJSTROVSTVÁ SVETA – BAKU 

Po počiatočnom váhaní FIG boli MS definitívne preložené na rok 2021. 

 

 ĎALŠIE MEDZINÁRODNÉ SÚŤAŽE  

Výkonnosť gymnastiek zaradených do reprezentačného výberu a úsekov mládeže sme 

počas roka mali šancu konfrontovať medzinárodne žiaľ len 1x. Napriek náročnej situácii 

v súvislosti s celosvetovou pandémiou sa v bulharskom Plovdive za prísnych 

hygienických podmienok konal v dňoch 22.-25.10.2020 v poradí už 11. ročník FIG súťaže 

PLOVDIV AEROBIC CUP. Na pretekoch sa predstavili aj naše dve reprezentantky Anita 

Lamošová a Alena Učňová, v sprievode trénerky a zároveň rozhodkyne Oľgy 

Kyselovičovej. Anita Lamošová zabojovala tak, ako sme u nej vo väčšine prípadov 

zvyknutí a svojím výborným výkonom útočila na najvyššie umiestnenie, keď so známku 

20,650 b. obsadila 2. miesto. Alena Učňová na pretekoch dosiahla svoje osobné 

maximum a so známkou 19,850 b. sa zaradila na 6. miesto.   

 

4. VZDELÁVANIE a INÉ 

• 8.-9.2.2020 sekcia organizovala už tradičný seminár trénerov, rozhodcov 

a pretekárov formou workshopu. Prednášok sa zúčastnilo 25 trénerok a rozhodkýň zo 

všetkých klubov, praktický workshop absolvovalo tiež 30 pretekárok. 

• Webinár „Športová výživa“ pod vedením doc. Bielika (súbor 5 prednášok, 12.5, 14.5., 

19.5., 21.5., 26.5.). Účasť všetky členky RÚ + trénerky + rodičia.   

• Webinár FIG „Antidoping“, 19.5. sa zúčastnili všetky juniorky zaradené v RÚ. 

•  Počas obdobia marec – máj sa jednotlivé zodpovedné trénerky úsekov podieľali na 

tréningoch viacerými formami - vzhľadom na rôzne technické, organizačné a školské 

podmienky tréningy boli online (ako skupina) ale aj individuálne. 

• Od 16.3. pod vedením Kariny Danielovej boli realizované pravidelné online tréningy 

RGCTM  (AG1, AG2 , 3 - 5 x týždenne 60 min).  

• Úsek senioriek, od 16.3. pod vedením Oľgy Kyselovičovej pracoval individuálne na 

základe týždenných tréningových plánov  (6 x týždenne 2 – 2,5 hod.). Komunikácia 

a kontrola prebiehala prostredníctvom videozáznamov,  whatsaup a iných aplikácií. 

• Od 1.4. boli pre všetky úseky zaradené tréningy baletu pod vedením Uľjany 

Volkovovej, na ktorých boli prítomné aj zodpovedné trénerky RD úsekov – Danielová, 

Tomková, Kyselovičová. 
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• Zodpovedné trénerky žiačok (Danielová, Tomková) organizovali tiež viaceré 

doplnkové aktivity pre všetky vekové kategórie: „ŠPORTOVÉ AEROBIČKY PLNIA 

VÝZVY“. Celkovo sa do výziev zapojilo 92 pretekárok zo 6-tich slovenských klubov 

(VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava, Inter Aerobik Bratislava, Royal aerobik Bratislava, 

KGŠ Slávia Trnava, Slávia PU Prešov, KŠA Nitra). Mali sme spolu 13 súťažných a 2 

nesúťažné výzvy. V dvoch výzvach (foto výzva rozštep a veľkonočná foto výzva) bol 

rekord v účasti pretekárok v počte 38. Do najväčšieho počtu výziev sa zapojili 2 

pretekárky: AG1 Dorotka Orthová (VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava) a NG Kristína 

Krátka (KŠA Nitra). Najviac výziev v počte 6 vyhrala: ND Nela Bestvinová (KGŠ Slávia 

Trnava) a tesne za ňou v počte 5 výziev, sa umiestnili NG Kristína Krátka (KŠA Nitra) a 

NG Stella Rohrbock (Slávia PU Prešov). 

• Slávnostné otvorenie Gymnastického centra SGF – Malinovo. Kluby ŠA sa tiež 

aktívne podieľali aj na otvorení Centra 9.9.2020. Organizačne pomáhala Oľga 

Kyselovičová a svojimi športovými vystúpeniami prispeli VŠK FTVŠ UK Lafranconi BA 

a KŠA Nitra. 

 

ZÁVER  

Rok 2020 bol pre všetkých z nás zaiste veľmi náročný, častokrát až depresívny. Po 

období určitého uvoľnenia prísnych epidemických opatrení, prišli dni lockdownu, dni 

eufórie sa striedali s pocitmi  akejsi bezmocnosti či beznádeje a  pretekári strácali 

motiváciu trénovať. Napriek nepriaznivej situácii nás teší, že sa objavilo viacero 

nádejných pretekárok. Nezostáva nám nič iné, ako pracovať svedomito ďalej.  

„Tvrdá práca nám síce nezaručí úspech, ale bez nej nemôžeme naň ani pomyslieť.“ 

 

ĎAKUJEM členkám sekcie za podnety, pomoc a podporu v uplynulom období. Vďaka 

patrí aj vedeniu, sekretariátu SGF, koordinátorke GpV a ŠA,  a samozrejme všetkým, 

ktorí sa snažili pomôcť a svojou prácou vytvárali podmienky najmä pre tréningový 

proces v Centre gymnastických športov. 

 

                           

                                  Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD., predsedníčka sekcie ŠA   
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4.Správa o činnosti Kontrolnej komisie SGF 

a kontrolórky SGF 

 

Správa predložená:  

na základe § 13 ods. 3 písm. e) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov kontrolór vypracúva výročnú správu o činnosti Kontrolóra, ktorú 

predkladá najvyššiemu orgánu SGF.    

 

Správu predkladá :  

JUDr. Kristína Slivoňová  – Kontrolórka SGF a predsedníčka Kontrolnej komisie SGF (ďalej 

KK SGF) 

 

Organizácia a personálne zabezpečenie:  

Podľa platných stanov SGF kontrolór je najvyšším kontrolným orgánom športovej 
organizácie.  
 
Zloženie KRK SZB: 

JUDr. Kristína Slivoňová  – Kontrolór a predsedníčka  KK SGF 

Mgr. Mária Hollá – členka KK SGF  

Mgr. Jaroslav Debnárik – člen KK SGF  

 
Podmienky na výkon funkcie kontrolóra podľa § 11 ZoŠ : 

1.  Za kontrolóra môže byť zvolená alebo inak ustanovená fyzická osoba, ktorá 

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

b) je bezúhonná a 

c) spĺňa kvalifikačné predpoklady. 

2. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie kontrolóra sú 

a) štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu, 

b) najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné 

vzdelanie a najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu, 

c) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, 

manažment alebo právo alebo 

d) najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako v 

písmene c) a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe 

športu. 

3. Na výkon funkcie kontrolóra národného športového zväzu a kontrolóra národnej 

športovej organizácie sa okrem splnenia podmienok podľa odseku 2 vyžaduje aj 

odborná spôsobilosť preukázaná úspešným absolvovaním skúšky formou písomného 
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odborného testu zameraného na oblasti týkajúce sa riadenia a správy športovej 

organizácie. Vykonanie skúšky kontrolóra zabezpečuje hlavný kontrolór športu. 

Skúška sa musí vykonať do troch mesiacov od ustanovenia kontrolóra do funkcie; to 

neplatí, ak je kontrolór opätovne zvolený alebo inak ustanovený na ďalšie funkčné 

obdobie. Odbornú spôsobilosť úspešným absolvovaním skúšky kontrolór preukazuje 

každé štyri roky odo dňa vykonania skúšky.  

4. Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. c) sa preukazuje dokladom o vzdelaní a 

potvrdením o praxi. 

5. Kontrolór stráca spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra, ak 

a) prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1 alebo 

b) nepreukáže odbornú spôsobilosť podľa odseku 3. 

6. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena najvyššieho orgánu, 

štatutárneho orgánu, výkonného orgánu, disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie 

sporov a licenčného orgánu športovej organizácie, v ktorej vykonáva funkciu 

kontrolóra.   

 

Príslušnú skúšku kontrolórka SGF vykonala  dňa 29.12.2017 a bolo jej vydané 

osvedčenie. 

  

Úlohy kontrolóra  

1. Kontrolór pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému 

porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí 

športovej organizácie (ďalej len „nedostatok“) a na jeho základe uloženým sankciám, 

opatreniam a iným negatívnym dôsledkom pre športovú organizáciu a osoby s jej 

príslušnosťou. Na ten účel kontrolór vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú 

činnosť pre orgány športovej organizácie a orgány jej členov. 

2. Kontrolór priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na 

a) hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov, 

b) dodržiavanie právnych predpisov a 

c) dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie. 

3. Kontrolór pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému 

porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí 

športovej Kontrolór tiež 

a) vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu 

a ich riadneho zverejňovania, 

b) upozorňuje štatutárny orgán na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov 

v zdrojovej evidencii, 

c) upozorňuje štatutárny orgán, najvyšší orgán a najvyšší výkonný orgán na zistené 

nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom 

a predpismi športovej organizácie; pri zistení závažného nedostatku navrhuje 

preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehotu na jeho odstránenie, 
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d) konzultuje postup s kontrolórom športovej organizácie, ktorej je športová 

organizácia členom, pri zistení závažného nedostatku, 

e) vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá najvyššiemu 

orgánu športovej organizácie. 

4. Kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie 

má pôsobnosť podľa odsekov 2 a 3 a 

a) vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov športových organizácií, ktoré sú 

členmi národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, 

b) posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov národného 

športového zväzu alebo národnej športovej organizácie s právnymi predpismi, 

predpismi a rozhodnutiami národného športového zväzu alebo národnej 

športovej organizácie, medzinárodnej športovej organizácie a iných športových 

organizácií, ktorých je národný športový zväz alebo národná športová organizácia 

členom, 

c) zúčastňuje sa na zasadnutiach najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného 

orgánu, kontrolných orgánov, a ak to považuje za potrebné, aj na zasadnutiach 

iných orgánov národného športového zväzu alebo národnej športovej 

organizácie, 

d) vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov 

národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie a zúčastňuje 

sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov. 

5. Kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie je 

oprávnený vykonávať pôsobnosť podľa odseku 4 písm. b) až d) aj v športovej 

organizácii, ktorá je členom národného športového zväzu alebo národnej športovej 

organizácie. 

 

Kontrolná činnosť  

  

1. Kontrola  dodržiavania  stanov, interných predpisov-smerníc, obsahu zápisníc zo 

zasadnutí najvyššieho orgánu, plnenia úloh a ich riadneho zverejňovania na webe 

SZB, zverejňovanie zápisov z najvyššieho výkonného orgánu   

 

Kontrolórke SGF, boli zasielané v roku 2020 pravidelne pozvánky na zasadnutia 

Výkonného výboru SGF, na ktorých sa podľa § 13 ods. 3) ZoŠ zúčastňovala 

a priebežne kontrolovala obsah zápisníc.  

SGF si plní povinnosť podľa § 17 ods. 1 písm. e) a zverejňuje  Zápisnicu, prezenčnú 

listinu a všetky dokumenty z VZ SGF v stanovených termínoch (najvyšší orgán 

národného športového zväzu SGF).  

Kontrolnou činnosťou neboli zistené žiadne závažné porušenia stanov SGF, 

vnútorných predpisov a ZoŠ. Bolo vydané jedno upozornenie kontrolórky SGF, keď 
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bolo zistené, že pri údajoch o dobrovoľníkoch je zverejnený aj ich dátum narodenia. 

Po tomto upozornení bol tento údaj zo zverejnenej tabuľky odstránený. 

Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť zverejňovaniu povinných údajov v zmysle 

zákona o športe. 

        

2. Podnety na kontrolóra alebo KK za rok 2020                  

Podľa § 14 ZoŠ - Kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na základe 

a) vlastnej iniciatívy, 

b) podnetu orgánu športovej organizácie, 

c) podnetu osoby s príslušnosťou k športovej organizácii, 

d) podnetu hlavného kontrolóra športu alebo 

e) podnetu ministerstva školstva. 

 

V roku 2020 nebol na KK doručený žiadny podnet na kontrolu. Kontrolórke bol doručený 

jeden podnet na vykonanie kontroly: 

 

1. a) Preverenie zrušenia nominácie na ME 2020 v Turecku  

     b) Preverenie zastavenia čerpania finančných prostriedkov z Top tímu  

    c) Preverenie nevyplácania odmien zo zmluvy o amatérskom vykonávaní  

 Správa o kontrolnej činnosti je zverejnená na webovej stránke www.sgf.sk. 

 

3. Kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia verejných 

prostriedkov  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že od marca 2020 boli prijaté opatrenia proti šíreniu 

ochoreniu COVID-19 a bola obmedzená možnosť stretávať sa, kontrolná komisia 

zasadla len raz a to 13.8.2020. Kontrola bola zameraná na dodržiavania ustanovení 

zákona č. 431/2002 Z.  z.               o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

overením predložených dokladov a iných písomností SGF a to náhodnou kontrolou 

účtovných dokladov. Zároveň bolo skontrolované aj použitie prostriedkov na 

transparentnom účte. Neboli zistené žiadne nedostatky. Komisia mala zasadnúť ešte 

raz koncom roka, kedy chcela skontrolovať vrátenie prostriedkov za neuskutočnené 

akcie. Pre zhoršenú situáciu sa zasadnutie už neuskutočnilo. 

           

Účtovná jednotka – Slovenská gymnastická federácia v roku 2020 viedla podvojné 

účtovníctvo. 

Výsledok hospodárenia je podrobne popísaný vo Výročnej správe SGF za rok 2020. 

Hospodárenie je sledované aj výkonným výborom, ekonómka predkladá každý 

mesiac informácie o stave čerpania rozpočtu prezidentovi a predsedom jednotlivých 
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sekcií. Dôležité je v procese obstarávania tovarov a služieb dodržiavať zákon 

o verejnom obstarávaní. 

 

4. Kontrola dodržiavania § 9 ods. 4 až 7 ZoŠ – Hospodárenie športovej organizácie  

 

Podľa § 9 ods. 4 ZoŠ športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných 

prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú 

audítorom, ak 

a) príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná 

závierka zostavená, presiahne 250 000 Eur, alebo 

b) všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná 

závierka zostavená, presiahnu 800 000 Eur. 

 

Podľa § 9 ods. 5 ZoŠ Výročná správa obsahuje 

a) prehľad vykonávaných činností a projektov, 

b) prehľad dosiahnutých športových výsledkov, 

c) ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých a 

výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bol vykonaný jej audit, 

d) prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu, 

e) meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo právnických 

osôb, ktorým športová organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky 

prevyšujúce v súčte sumu 5 000 eur, a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené, 

f) prehľad nákladov športovej organizácie a osobitne prehľad nákladov na prevádzku 

športovej organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov 

podľa osobitného predpisu, 

g) stav a pohyb majetku a záväzkov, 

h) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia, 

i) zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch, 

j) zmeny v zložení orgánov, 

k) ďalšie údaje podľa predpisov športovej organizácie. 

 

Podľa § 9 ods. 7 ZoŠ výročná správa sa vypracúva v termíne určenom najvyšším 

orgánom športovej organizácie alebo v termíne určenom zakladajúcim 

dokumentom, najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia účtovného obdobia. 

Výročná správa musí byť do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej 

organizácie zverejnená a uložená v registri účtovných závierok podľa osobitného 

predpisu, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení 

účtovného obdobia. 
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Ak športová organizácia je zároveň zakladateľom alebo spoločníkom obchodnej 

spoločnosti, výročná správa obsahuje údaje podľa ods. 5 § 9 ZoŠ aj o tejto obchodnej 

spoločnosti.  

 

V roku 2020 (14.11.2020) na základe rozhodnutia VZ SGF zo septembra 2020 (per 

rollam) sa SGF stala jediným spoločníkom spoločnosti SGF spol. s r.o., ktorá 

prevádzkuje tréningové centrum v Malinove, pre zabezpečenie prípravy 

reprezentácie. Výsledky hospodárenia tejto spoločnosti boli veľmi ovplyvnené 

uzatvorením športovísk, preto nemohla vyvíjať svoju činnosť v plnom rozsahu. Podľa 

ZoŠ môže SGF použiť zisk z tejto spoločnosti len na organizovanie celoštátnych súťaží 

pre dospelých a mládež, na zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej 

reprezentácie a ich účasti na medzinárodných súťažiach, na zabezpečenie 

starostlivosti o talentovaných športovcov a na podporu výstavby športovej 

infraštruktúry. 

 

Kontrola § 69 ods. 4  zákona č. 440/2015 Z. z. o športe  

Kontrola rozdelenia finančných prostriedkov podľa § 69 ods. 4 ZoŠ, t.j. 15 % 

finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s 

jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych 

športovcov do 23 rokov, 20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu 

na účel rozvoja talentovaných športovcov podľa kritérií a na účel schválený valným 

zhromaždením, 25 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel 

športovej reprezentácie, prebiehala priebežne podľa rozpočtu schváleného valným 

zhromaždením na rok 2020. Zákon o športe bol v tomto bode dodržaný. 

 

5. Konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre členov SZK  

 

Kontrolórka SGF vykonáva aj konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre členov 

SGF telefonicky alebo emailom a to hlavne k povinnostiam vyplývajúcich z právnych 

predpisov. V roku 2020 boli riešené hlavne dotazy na povinnosť zriadenia účtu pre 

príjem verejných prostriedkov a v čase príprav a hlasovania VZ per rollam 

usmernenia klubov vo veci konania za klub v zmysle stanov príslušného klubu.  

 

6. Školenia a semináre  

 

 Ako kontrolórka SGF sa pravidelne zúčastňujem školení kontrolórov športových 

organizácií organizovaného kanceláriou Hlavného kontrolóra športu so zameraním 

na všetky oblasti kontroly v športe. V roku 2020 sa uskutočnilo jedno prezenčné 
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dvojdňové školenie 18.-19.6.2020 a jedno online školenie v novembri 2020.  Získané 

informácie boli priebežne postupované na sekretariát SGF. 

 

Na záver chcem upozorniť valné zhromaždenie na skutočnosť, že 29.12.2021 mi končí 

platnosť osvedčenia na výkon funkcie kontrolóra. Pre pracovnú zaneprázdnenosť som 

sa rozhodla vo funkcii nepokračovať. Činnosť kontrolóra je rozsiahla a treba jej 

venovať viac času a pozornosti ako viem momentálne ponúknuť. Preto je potrebné 

ešte do konca tohto roka zabezpečiť voľbu nového kontrolóra, ktorý musí do troch 

mesiacov od zvolenia vykonať skúšku, aby bola zabezpečená kontinuita a zároveň SGF 

neprišla o spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.      

 

 

    JUDr. Kristína Slivoňová 

    Predsedníčka KK SGF a Kontrolórka SGF 

    Mgr. Mária Hollá, členka KK SGF 

    Mgr. Jaroslav Debnárik, člen KK SGF 
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5.Prehľad dosiahnutých športových výsledkov 

Majstri Slovenska  v jednotlivých kategóriách za rok 2020 

 

V roku 2020 sa neuskutočnili M SR v žiadnej zo sekcií SGF 

 

 

Dosiahnuté výsledky na významných podujatiach v roku 2020 

 

          ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA ŽENY   

33. Majstrovstvá Európy družstiev, 17. – 20.12.2020, Mersin / TUR 
 

Barbora Mokošová, TJ Slávia UK Bratislava 

Kvalifikácia (družstiev) 

preskok-1skok   13,333  19.m     

bradlá    13,566    2.m     

kladina    10,900  30.m     

prostné   12,300  11.m     

         

finále na náradiach 

bradlá    13,300   3.m 

    

 

      ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA MUŽI  
  

34. Individuálne majstrovstvá Európy juniorov, 9. – 13.12.2020, Mersin / 

TUR    

  

Matej Nemčovič, TJ Slávia UK Bratislava 

Kvalifikácia jednotlivcov – viacboj  72,032  20.m. 

Akrobacia   12,333  28.m. 

Kôň na šírku   11,333  33.m. 

Kruhy    11,900  22.m. 

Preskok   12,766  32.m. 

Bradlá    12,400  20.m. 

Hrazda    11,300  31.m. 
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Finále viacboja  73,064  13.m. 

 

Oliver Kasala, TJ Slávia UK Bratislava 

Kvalifikácia jednotlivcov – viacboj     69,496      28.m. 

Akrobacia   11,166  42.m. 

Kôň na šírku   11,466  30.m. 

Kruhy    11,666  28.m. 

Preskok   12,866  30.m. 

Bradlá    11,366  40.m. 

Hrazda    10,966  40.m. 

 

Finále viacboja  70,398  23.m.  
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6.Hospodárenie v roku 2020 

Rozpočet SGF na rok 2020 

 

Transparentný účet      

Príspevok + MŠVVaŠ SR     1 381 638,00  

        1 379 789 vyúčtované 

Povinnosť vrátiť:              1 849,00 

 

z toho :        

1. Príspevok uznanému športu    1 360 780,00  

a) bežné transfery      1 235 780,00  

b) kapitálové transfery        125 000,00  

2. Príspevok Slavomír Michňák Top tím        10 429,00 

3. Príspevok Barbora Mokošová Olympiáda XXXII.        10 429,00 

 

Účel príspevku z podprogramu 026 02  

 

a) bežné transfery: 

Suma spolu na všetky účely okrem správy a prevádzky    963 624,00 

 

1. najmenej 15% na Učel športu mládeže s jeho príslušnosťou  

(rozdelenie pomerne medzi kluby podľa regsitrácie členvo do 23 rokov)   

           181 535,04  vyúčtované 

2. najmenej 20% na Účel rozvoja talentovaných športovcov  

           331 732,93 vyúčtované 

3. najmenej 25% na Účel športovej reprezentácie  

           450 406,12 vyúčtované 

4. najviac 20% na Účel výdavkov na správu a prevádzku  

            272 156,00 max. 

         272 105,91 vyúčtované 

 

b) kapitálové transfery        125 000,00 vyúčtované 

 

Účel dotácie z podprogramu 026 03 – Národné športové projekty 

1. Slavomír Michňák – Top tím                    10 429,00 

                    8 580,00 vyúčtované 

                     1 849,00 vrátené 

 

2. Barbora Mokošová – Olympiáda         10 429,00  

               10 429,00 vyúčtované 



Výročná správa Slovenskej gymnastickej federácie za rok 2020 

SGF|  2020   59 

Hospodárenie SGF v roku 2020 

 

Transparentný účet 2019 

Zostatok z príspevku MŠVVaŠ SR – bežné transfery 2019    0,32 

Zostatok z príspevku MŠVVaŠ SR – kapitálové transfery 2019 14,41 

Vrátenie nevyčerpaných fin. Prostriedkov MŠVVaŠ SR  14,73 

           0,00 

 

Transparentný účet + Prevádzkový účet 2020 

Počiatočný stav TÚ + PÚ             48 031,56 

Príjmy spolu TÚ + PÚ                    1 573 092,14 

Výdavky spolu TÚ a PÚ                   1 566 104,25 

Zostatok TÚ + PÚ             55 019,45 

 

Z toho: 

1. štátne prostriedky (transparentný účet) 

    počiatočný stav k 1.1.2020         0,00 

    príjmy        1 381 638,00 

    výdavky        1 379 789,00 

   zostatok k 12.3.2021              1 849,00 

 

2. neštátne prostriedky (prevádzkový účet) 

   Počiatočný stav k 1.1.2020           48 031,56 

   príjmy           191 454,14 

   výdavky           186 315,25 

   zostatok k 31.12.2020           53 170,45 
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Čerpanie príspevku z rozpočtu MŠVVaŠ SR 2020 

Čerpanie príspevku z rozpočtu MŠVVaŠ SR 2020 podľa sekcií 

     

Diplomacia 
Plán 100,00 

Skutočnosť 75,66 

ŠGM 

Plán 172 600,00 

Bežné čerpanie 106 536,81 

Mzdy + Odmeny + Odvody za všetky akcie 
2020 63 916,22 

DPH 2 108,82 

Skutočnosť 172 561,85 

ŠGŽ 

Plán 239 402,00 

Bežné čerpanie 148 258,49 

Mzdy + Odmeny + Odvody za všetky akcie 
2020 84 793,45 

DPH 6 288,30 

Skutočnosť 239 340,24 

ŠA 

Plán 76 000,00 

Bežné čerpanie 46 384,71 

Odmeny + Odvody za všetky akcie 2020 28 741,38 

DPH 703,36 

Skutočnosť 75 829,45 

MG 

Plán 217 900,00 

Bežné čerpanie 167 489,20 

Mzdy + Odmeny + Odvody za všetky akcie 
2020 50 000,13 

DPH 284,20 

Skutočnosť 217 773,53 

GpV 

Plán 45 900,00 

Bežné čerpanie 31 309,65 

Odmeny + Odvody za všetky akcie 2020 10 393,90 

DPH 4 009,51 

Skutočnosť 45 713,06 

SE 

Plán 272 156,00 

Bežné čerpanie 145 263,05 

Mzdy + Odmeny + Odvody za všetky akcie 
2020 126 611,77 

DPH 31,50 

Iné výdavky (bank. poplatky, kurzové 
rozdiely) 199,55 

Skutočnosť 272 105,87 

Rezerva  Plán 3 200,00 
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Skutočnosť 3 134,41 

Kluby 

Plán 188 566,00 

Bežné čerpanie 178 663,41 

DPH 2 871,63 

Skutočnosť 181 535,04 

Náradie-investície 

Plán 125 000,00 

Bežné čerpanie 110 677,90 

DPH 14 322,10 

Skutočnosť 125 000,00 

Úspešnosť a 
angažovanosť 

Plán 19 956,00 

Skutočnosť 18 225,00 

Slavomír Michňák 

Plán 10 429,00 

Bežné čerpanie 8 580,00 

Vrátenie nespotrebov. fin. prostriedkov 1 849,00 

Skutočnosť 10 429,00 

Barbora 
Mokošová 

Plán 10 429,00 

Bežné čerpanie 10 429,00 

Skutočnosť 10 429,00 

Celkom 

Plán 1 381 638,00 

Poplatky (Vedenie účtu, IB, SMS služby, ZPS, 
OUR...) 1 362,89 

Nevyčerpané fin. prostriedky z klubov 
poskytnuté na činnosť 6 274,00 

Skutočnosť 1 379 789,00 

Povinnosť vrátiť  1 849,00 
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Štátny (Transparentný) účet  
  

Prevádzka (sekretariát) - rok 2020  
Režijné náklady - čerpanie  

  

Text Suma 

Registrácia Membery - UnionSoft 2 970,00 € 

Mobilné služby - Orange 6 498,42 € 

VW Passat BL231AI (PZP, PHM, údržba, servis, prevádzka...) 1 925,82 € 

Kancelárske potreby, rozmnožovanie, tlač materiálov ... - Magic Print, 
FaxCopy, Ševt 4 671,08 € 

PC-Servis + Nákup PC a kancelárskej techniky - Kovecom 5 571,71 € 

Nájomné - kancelárske a skladové priestory - Dom športu 10 925,60 € 

Poštové služby - KŠZ 967,00 € 

Zariadenie kancelárie-B2B Partner, Rstudio, Jutex, Hliníkové konštrukcie 33 660,78€ 

VV SGF 647,21 € 

VZ SGF 9,12 € 

RTVS - ročný poplatok za služby verejnosti 445,92 € 

Servis klimatizácie - NAJ Klima 0,00 € 

Ročný poplatok FIG + UEG (za všetky sekcie) 1 977,66 € 

Vedenie a spracovanie účtovnej, personálnej a mzdovej agendy - Jozef 
Richnák 14 950,00 € 

Audit - Viera Krajčovičová 2 400,00 € 

Vypracovanie GDPR - osobnyudaj.sk s.r.o. 1 671,60 € 

Hosting domén (sgf.sk, gymfit.sk) + Web priestor - Websupport 156,72 € 

Internetové služby - RadioLan 220,80 € 

Reklamné predmety – Albo, DAMIS, National Pen 1 617,11€ 

Mesačný monitoring médií – Newton Media 720,00€ 

Grafické návrhy, tlačoviny-Bizzon Studio, Artwell Creative 15 156,00€ 

Informačný systém Stengl 19 122,00€ 

Spoločenské oblečenie Tenat 2 036,40€ 

Covid-19 -testy, rúška - Unizdrav 3 061,28€ 

Administrácia siete – Aridus Technologies 2 773,20€ 

Virtuálne rozhranie sgf.sk - AltTag 1 980,00€ 

Spolu 136 135,43 € 
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7. Správa audítora a Ročná účtovná závierka 

 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

pre štatutárny orgán občianskeho združenia „Slovenská gymnastická federácia“ 

Správa z auditu účtovnej závierky 

Názor 

Uskutočnila som audit účtovnej závierky občianskeho združenia „Slovenská gymnastická 

federácia“ (ďalej aj „občianske združenie“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, 

výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú 

súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. 

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 

finančnej situácie občianskeho združenia k 31. decembru 2020 a výsledku jeho 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).   

Základ pre názor  

Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International 

Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená 

v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od občianskeho združenia 

som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a 

doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, 

relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto 

ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som 

získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor. 

 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú 

závierku 

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby 

poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, 

ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje 

významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.  

 

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie 

schopnosti občianskeho združenia nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie 

skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za 

použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal 
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v úmysle občianske združenie zlikvidovať alebo ukončiť jeho činnosť, alebo by nemal inú 

realistickú možnosť než tak urobiť.  

Osoby poverené  spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného 

výkazníctva občianskeho združenia. 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok 

neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať 

správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie 

je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy 

odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v 

dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo 

odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické 

rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.  

 

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas 

celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam  profesionálny skepticizmus. 

Okrem toho:  

• Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či 

už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské 

postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú 

dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia 

významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku 

chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné 

vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.  

• Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla 

navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom 

vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol občianskeho združenia. 

• Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód 

a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, 

uskutočnené štatutárnym orgánom. 

• Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 

nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských 

dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami 

alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť občianskeho 

združenia nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná 

neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace 

informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie 

nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských 

dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti 
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alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že občianske združenie prestane pokračovať 

v nepretržitej činnosti. 

• Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane 

informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené 

transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 

S osobami poverenými spravovaním komunikujem okrem iného o plánovanom rozsahu 

a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých 

významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistím. 

 

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej 

podľa požiadaviek zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej aj „zákon o športe“). Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa 

nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.  

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s 

informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo 

významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, 

ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne 

nesprávne.  

Posúdila som, či výročná správa občianskeho združenia obsahuje informácie, ktorých 

uvedenie vyžaduje zákon o športe. 

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru: 

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou 

závierkou za daný rok,  

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o športe. 

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  

som získala počas auditu účtovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné 

nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto 

správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť.  

 

29.03.2021 

 

Ing. Viera Krajčovičová 

Licencia SKAU č. 563 

919 09 Bohdanovce nad Trnavou 359 
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Ročná účtovná závierka (príloha) 

 

V roku 2020 sme zaznamenali nárast dotácií zo strany MŠVV a Š SR o cca 13,5 %  čo 

pozitívne ovplyvnilo činnosť Slovenskej gymnastickej federácie a podporu gymnastiky na 

Slovensku. 

Na druhej strane negatívne ovplyvnila činnosť SGF pandémia COVID-19 zrušením  

niektorých podujatí, tak činnosť bola zameraná hlavne na materiálno – technické 

vybavenie a sústredenia a výcvikové tábory v rámci možností v súvislosti s pandémiou.  

Nárastom dotácií v roku 2020 bola v rámci činnosti slovenskej gymnastickej federácie 

skvalitnená príprava športovcov na vrcholné športové podujatia formou sústredení a 

výcvikových táborov a v konečnom dôsledku sme zaznamenali zníženie nákladov o cca 

11 %. Náklady dotácií na regionálne centrá zostali zruba na rovnakej úrovni ako v roku 

2019. 

Majetok združenia v roku 2020 sa navýšil o 129 532,- €, z dôvodu obstarania nového 

dlhodobého hmotného majetku z poskytnutej dotácie MŠVV a Š SR vo výške 125.000,- € 

a 4.532,- € z vlastných pro striedkov. 

 

Účtovná závierka tvorí prílohu Výročnej správy. 
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8.Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 

Štátne dotácie MŠVV a ŠSR v 
členení: 

účel a dôvod poskytnutia dotácie 
rok 

2020 
rok 2019 

        

1. Dotácia 026 02 - "Uznané športy" 
Dotácia MŠVV a ŠSR, výška poskytnutej dotácie 

je v plnej kompetencii MŠVV a ŠSR  
912 026 1 092 477 

2. Dotácia 026 02 - "Uznané športy" 
presun na čerpanie v roku 2021 

Dotácia MŠVV a ŠSR, výška poskytnutej dotácie 
je v plnej kompetencii MŠVV a ŠSR 

356 877  

3. Dotácia 026 03 - "Barbora 
Mokošová-zabezpečenie 
šport.prípr.na XXXII olym.v Tokiu  " 

Dotácia MŠVV a ŠSR, výška poskytnutej dotácie 
je v plnej kompetencii MŠVV a ŠSR 

10 429  

4. Dotácia 026 03 – „Slavomír 
Michňák“ 

Dotácia MŠVV a ŠSR, výška poskytnutej dotácie 
je v plnej kompetencii MŠVV a ŠSR 

10 429 15 000 

3. Dotácia nákup DHM 
Dotácia MŠVV a ŠSR, výška poskytnutej dotácie 

je v plnej kompetencii MŠVV a ŠSR 
    125 

000 
27 986 

4. Dotácia SOV Mokošová OH 
Tokio 

Dotácia SOV, výška poskytnutej dotácie je v 
plnej kompetencii SOV 

6 672 8 052 

Dotácia MŠVV a ŠSR SPOLU:   
1 421 

433 
1 143 515 

        

Výnosy SGF na základe hlavnej 
nezdaňovanej činnosti v členení: 

účel a dôvod poskytnutia finančných 
prostriedkov 

rok 
2020 

rok 2019 

1. Členské príspevky  
Členské príspevky od fyzických a právnických 

osôb 
28 531 23 099 

2. Prijaté príspevky od FO - 
spoluúčasť na športových 
podujatiach 

Finančné príspevky FO z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov SGF 

0 0 

3. Prijaté príspevky od PO, klubov - 
spoluúčasť na športových 
podujatiach 

Finančné príspevky PO, klubov z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov SGF 

6 471 93 520 

4. Príjmy zo školení Príjmy zo školení 13 353 14 050 

5. Ostatné výnosy 
Vysporiadanie preplatku na dani zo závislej 

činnosti minulých období 
6 696 270 

6. Aktivácia dobrovoľníckej činnosti Ocenenie dobrovoľníckej práce 8 706 23 516 

Výnosy SGF na základe hlavnej 
nezdaňovanej činnosti SPOLU 

 63 757 154 455 

      

Osobitné výnosy     

1. Športové akcie - štartovné, 
ostatné 

Štartovné, licencie, vstupné zo športových 
podujatí organizovaných gymnastickými klubmi 

na Slovensku 
6 749 52 113 

Osobitné výnosy SPOLU  6 749 52 113 

    

Výnosy SGF zo zdaňovanej 
činnosti 

Predmet výnosov 
rok 

2020 
rok 2019 

1. Príjem z reklamy Príjem z reklamy 0 0 

Výnosy spolu   995 985 1 350 097 
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9.Prehľad osôb, ktorým organizácia poskytla zo svojho 
rozpočtu prostriedky prevyšujúce sumu  5000,- €  

 

Názov, adresa organizácie, IČO účel 2020 
z toho vlastné 

zdroje 

Gymnastické centrum, Wolkrova 47, 
851 01 , IČO: 42254302 

Príprava reprezentantov na vrcholové 
podujatia a prenájom športovej haly v 

priebehu roku 2020 
7 070 122 

DOM ŠPORTU s.r.o., Slnečnicová 
28, Šamorín, IČO 35862289 

Prenájom priestorov kancelárskych, 
skladových priestorov v roku 2018 

9 650 0 

Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 
23/D, Bratislava, IČO 31396674 

Nákup stravných lístkov 16 309 0 

WINGS s.r.o., Františkánske nám. 3, 
Bratislava, IČO 31365698 

Nákup leteniek 18 968 5 610 

Spieth Gymnastics GmbH, In den 
Weiden 13, 737 76 Altbach, 
Germany, DE814058857 

Nákup gymnastického náradia 71 472 0 

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, 
s.r.o.,  

Sústredenia a výcvikové tábory, 
ubytovanie, strava, prenájom haly. 

26 532 5 055 

JIPAST akciová společnosť, Vážní 
400/2, POUCHOV, Hradec Králové, 
IČ 25944711 

Nákup športového náradia a športových 
potrieb 

89 911 0 

p.Účtovník, s.r.o., Novomeského 50, 
902 01 Pezinok, IČO: 52798585 

Vedenie personálnej, mzdovej a účtovnej 
agendy. 

13 800 1 985 

KGŠ Slávia Trnava , Rybníková 15, 
Trnava, IČO 45011893 

Nákup športového náradia, trénerské 
služby. 

25 135    466 

Fyzické osoby       

Ing. Kovalčík Milan - KOVECOM Nákup a údržba výpočtovej techniky. 23 395 0 

Novák Ján mzda 
  

Šišková Monika mzda 
  

Šuhajdová Barbora mzda 
  

Barútová Ingrid mzda 
  

Krekáňová Katarína mzda 
  

Korpová Adriana mzda 
  

Danielová Karina mzda 
  

Bullová Anna mzda 
  

Kiková Hana mzda 
  

Krištof Peter mzda 
  

Šimoňák Pavol mzda 
  

Georgieva Dimová Adela mzda 
  

Andrejkovičová Mária mzda 
  

Kollárová Jana mzda 
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10.Prehľad nákladov športovej organizácie, náklady na 
prevádzku, mzdy, náhrady výdavkov 

  náklady spolu 
Náklady na správu a 

prevádzku z toho vlastné zdroje 

  2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Náklady celkom       

        

501 - Spotreba materiálu 223 824 105 808 29 810 16 841 13 786 1 419 

z toho: nákup KM 43 716 13 022 11 007 1 877 0 0 

511 - Opravy a údržba 448 1 701 448 1 701 0 0 

512 - Cestovné a stravné 5 366 9 106 1 485 162 0 1 884 

518 - Ostatné služby 162 791 129 332 45 725 91 927 25 807 13 890 

z toho:  
Školenie telovýchovných pracovníkov 26 021 18 562 90 0 15 412 11 336 

Nájomné 37 674 33 312 9 650 8 788 7 500 521 

Telekomunikačné a internetové 
služby 7 859 6 166 7 781 6 166 0 0 

Ostatné služby 34 170 22 127 27 195 19 661 1 440 814 

Strava, občerstvenie, ubytovanie 1 379 1 726 878 953 502 706 

Aktivácia dobrovoľníckej činnosti 9 336 23 516 0  0  

521 - Mzdové náklady 283 845 252 792 109 017 33 184 0 1 900 

z toho: odmeny  5 878  0 0 0 

524 - Sociálne náklady 97 022 90 232 36 936 29 729 0 551 

527 - Zákonné sociálne náklady 10 824 9 133 9 937 8 284 0 0 

538 - Zákonné poplatky 406 193 373 193 33 0 

545 - Kurzové straty 227 521 100 2 2 68 

547 - Osobitné náklady 340 017 666 437 1 666 2 137 101 789 147 281 

z toho       

MS, ME, OH 15 199 72 289 0 0 36 188 

Medzinárodné akcie 14 948 86 119 0 0 391 6 820 

Sústredenia, tréningové 
zrazy  99 953 109 552 0 0 922 9 212 

Športová diplomacia 71 10 225 816 102 0 1 205 

M-SR súťaže 380 11 159 0 0 0 0 

Dotácia regionálne centrá 183 610 187 054 0 0 92 245 0 

Významné medzinárodné 
podujatia v SR 872 79 560 0 0 536 45 103 

549 - Iné ostatné náklady 13 181 24 422 802 2 901 584 471 

z toho         

lekárske vyšet.a rehabil. 10 152 16 561 0 0 220 0 

Cestovné poistenie  1 206 3 864 0 0 14 54 

Rada a VZ SGF, VV SGF 488 2 328 300 2 328 0 0 

551 - Odpisy 22 902 19 752 0 3 394 540 3 130 

S P O L U: 1 161 583 1 309 584 241 191 177 409 145 890 170 594 
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Prehľad výnosov podľa syntetických účtov a stredísk SGF za rok 2020 

Názov účtu štátny účet prevádzkový účet Celkový súčet 

622 - Aktivácia dobrovoľníckej práce 8 706 0 8 706 

647 - Osobitné výnosy 0 6 749 6 749 

649 - Ostatné výnosy 0 20 049 20 049 

662 - Prijaté príspevky od PO 0 6 471 6 471 

663 - Prijaté príspevky od FO 0 0 0 

664 - Členské príspevky 0 28 531 28 531 

691 - Dotácie MŠVVaŠ SR a SOV 814 735 110 730 925 465 

Celkový súčet 823 455 172 530 995 985 

    
    

Prehľad nákladov podľa syntetických účtov a stredísk SGF za rok 2019 

Názov účtu štátny účet prevádzkový účet Celkový súčet 

501 - Spotreba materiálu 104 389 1 419 105 808 

511 - Opravy a udržiavanie 1 701 0 1 701 

512 - Cestovné 7 222 1 884 9 106 

518 - Ostatné služby 115 442 13 890 129 332 

521  - Mzdové náklady 250 892 1 900 252 792 

524 - Zákonné sociálne náklady 87 781 2 451 90 232 

527 - Sociálne náklady 9 133 0 9 133 

538 - Zákonné poplatky 193 0 193 

545 - Kurzové straty 453 68 521 

547 - Osobitné náklady 521 402 145 035 666 437 

549 - Ostatné náklady 23 951 471 24 422 

551 - Odpisy 16 622 3 130 19 752 

591 - Daň z príjmov 0 0 0 

Celkový súčet 1 139 181 170 248 1 309 429 

    

    

Prehľad nákladov podľa syntetických účtov a stredísk SGF za rok 2020 

Názov účtu štátny účet prevádzkový účet Celkový súčet 

501 - Spotreba materiálu 210 038 13 786 223 824 

511 - Opravy a údržba 448 0 448 

512 - Cestovné 5 366 0 5 366 

513- Náklady na reprezentáciu 26 703 729 

518 - Ostatné služby 136 984 25 807 162 791 

521  - Mzdové náklady 283 845 0 283 845 

524 - Zákonné sociálne náklady 97 022 0 97 022 

527 - Sociálne náklady 10 824 0 10 824 

538 - Ostatné zákonné poplatky 373 33 406 

545 - Kurzové straty 225 2 227 

547 - Osobitné náklady 238 228 101 789 340 017 

549 - Ostatné náklady 12 597 584 13 181 

551 - Odpisy 22 362 540 22 02 
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11.Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov v 
roku 2020 počiatočný stav prírastky úbytky konečný stav 

Dlhodobý majetok 220 266 129 532  349 798 

Oprávky k dlhodobému majetku 177 283 22 902  200 185 

Dlhodobý finančný majetok  5 500  5 500 

Pohľadávky 25 746 382 346 401 606 6 486 

Finančné účty 76 278 1 840 601 1 546 452 340 427 

Nevysporiadaný výsledok minulých 
rokov 40 182 27 403  67 585 

Výsledok hospod.za účt.obdobie 27 403 x x 165 598 

Záväzky spolu 50 236 1 408 658 1 459 563 101 141 

Časové rozlíšenie-výnosy BO 37 588 481 876       19 510 499 954 

Stav a pohyb majetku a záväzkov v 
roku 2019 počiatočný stav prírastky úbytky konečný stav 

Dlhodobý majetok 192 280 27 986  220 266 

Oprávky k dlhodobému majetku 157 531 19 752  177 283 

Pohľadávky 210 351 830 326 294 25 746 

Finančné účty 45 269 1 509 979 1 478 970 76 278 

Nevysporiadaný výsledok minulých 
rokov 66 930  26 748 40 182 

Výsledok hospod.za účt.obdobie -26 748 x x 27 402 

Záväzky spolu 19 710 1 291 409 1 361 355 50 236 

Časové rozlíšenie-výnosy BO 24 289 28 000 14 701 37 88 
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12.Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

Odporúčame schváliť HV za rok 2020 strata vo  výške  165 598,18 €. Hospodársky 

výsledok za rok 2020 - stratu navrhujeme  preúčtovať na účet 428  nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

13.Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente 

a iných predpisoch 

Na Valnom zhromaždení SGF, ktoré sa konalo per rollam v dňoch 15.-24.6.2020 boli 

prijaté zmeny v Ekonomických smernicich SGF. 

Na Valnom zhromaždení SGF, ktoré sa konalo per rollam v dňoch 11.-19.9.2021 boli 

prijaté zmeny v Stanovách SGF – úprava príslušných článkov ohľadne posunu termínu 

volebného VZ SGF v dôsledku šírenia koronavírusu na Slovensku. 

 

14. Zmeny v zložení orgánov 

V orgánoch SGF nestali žiadne zmeny v roku 2020: 

 

15. Ďalšie údaje podľa predpisov športovej organizácie 

Nie sú ďalšie údaje.   
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Dcérska spoločnosť   SGF spol. s r.o. 

 

IČO: 45 864 781 

 

so sídlom: Junácka 6, 832 80  Bratislava 

 

 

 

Jediný spoločník obchodnej spoločnosti SGF spol. s r.o. je od 14.11.2020 

 

Slovenská gymnastická federácia  

 

IČO:  00 688 321 

 

zastúpená: Mgr. Jánom Novákom 
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a) Prehľad vykonávaných činností a projektov 

1. Do 10/2020 

Prenájom priestorov na akcie - firemné akcie, školenia, semináre, svadby, rodinné oslavy 

Ubytovanie 

Cateringové služby 

Prenájom športovísk - telocviční, tenisovej haly 

 

2. Od 11/2020 sa spoločnosť venuje prenájmu športových priestorov športovým klubom 

 
b) Prehľad dosiahnutých športových výsledkov 

Nemá náplň. 

 
c) Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých a výrok 
audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bol vykonaný jej audit 

Spoločnosť SGF spol. s r.o. (ďalej len "spoločnosť") zostavila účtovnú závierku za rok 
2020 dňa 25.3.2021. Účtovná závierka zatiaľ nie je schválená. 

Spoločnosť je mikro účtovnou jednotkou. 

Netto majetok spoločnosti je 5.827 EUR.  

Podstatnú časť tvorí finančný majetok v sume 4.091 EUR.  

Spoločnosť k 31.12.2020 nevlastní dlhodobý majetok. 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roku 2020 je účtovný zisk 4.046 EUR. 

Výnosy spoločnosti sú 133.819 EUR. 

Najvyšší podiel na výnosoch tvoria tržby z predaja služieb v sume 102.842 EUR. 

Ďaľšou významnou položkou sú tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku. 

Náklady spoločnosti sú 129.772,62 EUR 

Najvyšší podiel na nákladoch tvoria náklady na služby v sume 58.732 EUR (z toho 
náklady na nájomné 25.946,33 EUR) a osobné náklady v sume 52.236 EUR. 

Na základe daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby spoločnosť dosiahla 
daňovú stratu a nevznikla jej tak daňová povinnosť. 

Spoločnosť nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. 
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d) Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 

Účet Popis Suma 

602001 Tržby - ubytovanie 10 192,62 

602002 Tržby - akcie, prenájom 81 484,88 

602005 Tržby ERP - recepcia 11 035,22 

602006 Tržby ERP - bowling 129,06 

641001 Tržby z predaja dlhodobého majetku 25 720,00 

648001 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 77,85 

648002 Ostatné výnosy z HČ - príspevok COVID-19 5 179,35 
 

Výnosy 133 818,98 

 

e) Prehľad osôb, ktorým organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky 
prevyšujúce sumu 5.000 EUR 

 

Nemá náplň. 
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f) Prehľad nákladov spoločnosti  

Účet Popis Suma 

501001 Spotr.mat.-výdaj zo skladu 10 592,27 

501002 Kancelárske potreby 154,85 

501003 Drobný spot.materiál (hyg.,čistiaci,kuchynský) 3 080,28 

501006 PHM BA378IH Toyota Rav 320,75 

501008 Materiál k autu (náplne...) 4,16 

501011 PHM BL943GL Ibiza 240,08 

501999 Spotr.materiálu - nedaň. N 1 073,33 

511001 Opravy a udrž. - autá 249,54 

511002 Oprava a udrž. - ostatné 204,50 

513001 Náklady na reprezentáciu 77,80 

518001 Nájomné 25 946,33 

518002 Poštovné 11,05 

518003 Účtovné, ekon. služby 5 970,00 

518005 Ost.služby - prevádzka, inde neuvedené 24 517,52 

518006 Školenia, poradenstvo, IT služby 340,00 

518007 Telefónne popl., internet 1 274,81 

518999 Ostatné služby - nedaň. N 140,45 

521001 Mzdové náklady 37 829,53 

524001 Zákonné sociálne zabezpečenie 12 083,88 

527001 Tvorba soc.fondu 188,33 

527002 Príspevok na stravovanie 1 834,93 

527003 Náhrady PN do 10 dní 284,35 

527004 Zákonné sociálne náklady 15,00 

531001 Daň z motorových vozidiel 252,83 

538001 Spotreba kolkov, správne, súdne popl. 55,68 

546099 Odpis pohľadávky - nedaň. N 1 818,10 

548001 Ost. N na hospo. činnosť 98,92 

548002 ZP a HP + iné majet.p. 553,46 

548099 Ostatné N na HČ - nedaň. N 19,75 

549099 Manká a škody - nedaňový náklad 3,82 

568001 Bankové poplatky 493,55 

568002 Bankové poplatky z PK 42,77 

 
Náklady 129 772,62 
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g) Stav a pohyb majetku a záväzkov  

 

h) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia  

 
Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2020 je účtovný zisk 4.046,36 EUR. 

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia: 

1. navýšenie sociálneho fondu zo zisku za rok 2020      246,36 

2. úhrada neuhradenej straty za rok 2018    1.435,57 

    úhrada časti neuhradenej straty za rok 2019    2.364,43 

i) Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch 

Slovenská gymnastická federácia sa stala jediným spoločníkom spoločnosti SGF spol. s 
r.o. 14.11.2020. Spoločnosť v uvedený deň zmenila názov, sídlo aj konateľa. 

Údaje od 14.11.2020: 

SGF spol. s r.o. 

Junácka 6 

832 80 Bratislava 

Spoločníci - Slovenská gymnastická federácia, IČO: 00 688 321 

Konateľ - Ing. Mária Andrejkovičová 

 

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov v 

roku 2020 

počiatočný 

stav prírastky úbytky 

konečný 

stav 

Dlhodobý majetok 33 443 
 

33 443 0 

Oprávky k dlhodobému majetku 33 443 
 

33 443 0 

Zásoby 5 184 153 5 184 153 

Dlhodobý finančný majetok 0   0 

Pohľadávky 37 501 133 626 169 544 1 583 

Finančné účty 56 402 233 422 285 733 4 091 

Základné imanie 5 000 
  

5 000 

Kapitálové fondy 90 000 0 90 000 0 

Fondy zo zisku 500 
  

500 

Neuhradená strata minulých rokov -25 436 -3 692 - 24 000 -5 128 

Výsledok hospod.za účt. obdobie -3 692 4 046 -3 692 4 046 

Záväzky spolu 32 715 141 137 172 443 1 409 
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j) Zmeny v zložení orgánov 

 
Od 14.11.2020 je štatutárny orgán - konateľ: Ing. Mária Andrejkovičová 
 
 

k) Ďalšie údaj podľa predpisov športovej organizácie         Nemá náplň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výročná správa Slovenskej gymnastickej federácie za rok 2020 

SGF|  2020   79 

 Obsah 

1. Výkonný výbor SGF v roku 2020                                                                                   2 

2. Správa prezidenta SGF o činnosti za rok 2020                                                          3 

3. Prehľad vykonaných činností a projektov                                                                             

Hodnotenie činnosti sekcie gymnastiky pre všetkých                                       12 

Hodnotenie činnosti sekcie športovej gymnastiky žien                                       20                                                                     

Hodnotenie činnosti sekcie športovej gymnastiky mužov                                  28                                                                                                                

Hodnotenie činnosti sekcie modernej gymnastiky                                               34 

Hodnotenie činnosti sekcie športového aerobiku                                                 44                                                                       

4.  Správa o činnosti Kontrolnej komisie a Kontrolóra  SGF                                    49 

5.  Prehľad dosiahnutých športových výsledkov                                                        56 

6.  Hospodárenie v roku 2020                                                                                          58 

7. Správa audítora a  Ročná účtovná závierka  (príloha)                                         63     

8.  Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu                                         67 

9.  Prehľad osôb, ktorým organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky                                   

        prevyšujúce sumu 5000,- €                 68 

10.   Prehľad nákladov športovej organizácie, náklady na prevádzku, mzdy,  

  náhrady výdavkov                  69 

11.   Stav a pohyb majetku a záväzkov                71 

12.   Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia              72 

13.   Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch            72 

14.   Zmeny v zložení orgánov                 72 

15. Ďalšie údaje podľa predpisov športovej organizácie              72 

Dcérska spoločnosť SGF spol.s.r.o.                73 


