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1. Výkonný výbor SGF v roku 2021

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, do 30.11.2021

Jiří Jeřábek

kontrolór SGF od 1.12.2021

Mária Hollá
Jaroslav Debnárik

Disciplinárka komisia: Ivan Gallo
Ondrej Havrila
Jozef Dučák
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2. Správa prezidenta SGF
Vážení športoví priatelia,
pri hodnotení roka 2020 sme vyslovili nádej, že ten ďalší bude už bez obmedzení,
s ktorými sme zápasili prakticky počas celého roka. Žiaľ, v mnohých oblastiach sa
situácia nezlepšila ani v uplynulom roku. Športový život vo svete sa veľmi spomalil,
až zastavil. Slovensko neumožnilo tréningový proces ani svojim reprezentantom, na
rozdiel prakticky od celého sveta. Začiatkom roka sme našli možnosť trénovania pre
reprezentačné výbery v Šamoríne, kde boli podmienky takmer na plnohodnotný
tréning pre športovú gymnastiku, s veľkými obmedzeniami pre športový aerobik
a modernú gymnastiku. Bola to vtedy jediná možnosť, i keď veľmi finančne
nákladná, ktorú nám umožnil štát. Podporu od štátu dostalo len 5 kolektívnych
športov. Bolo to v čase, kedy všetky štáty umožňovali bez prerušenia trénovanie
predovšetkým reprezentantom. Športová gymnastika po Šamoríne využívala
možnosť trénovania v Gyori, v Chorvátsku či v Slovinsku. Moderné gymnastky
absolvovali takmer mesačné sústredenie v Bulharsku.
VZ SGF sme boli nútení uskutočniť per rollam o to viac vítame skutočnosť, že
dnes sme sa už mohli stretnúť na VZ SGF prezenčne.
Domáce súťaže boli veľmi obmedzené. Podarilo sa uskutočňovať nižšie súťaže
GpV na regionálnom princípe 2-3 klubov, majstrovské súťaže v rámci Slovenska sa
konali sporadicky. Uskutočnili sa Medzinárodné majstrovstvá SR žien a junioriek
v rámci Gym Festivalu v Trnave pri menšom počte zahraničných pretekárok a taktiež
Slovak Aerobic Open v športovom aerobiku v Bratislave. Takmer všetky súťaže boli
organizované bez účasti divákov.
Uvedené súťaže boli streamované na profesionálnej úrovni, čo je veľkým pokrokom
na zviditeľnenie gymnastických športov na Slovensku a taktiež v zahraničí.
Spolupráca s firmou AltTag pokračuje ďalej, v súčasnosti sa zdokonaľuje a rozširuje
o spoluprácu s JOJ, s ktorou pripravujeme 4-ročnú zmluvu, kde budú minimálne 4
priame prenosy v roku z vrcholných podujatí na Slovensku a ďalej reportáže,
rozhovory so športovcami a pod.

Jedná sa o obrovský posun v činnosti aj

samozrejme na prilákanie reklamných partnerov.
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Vďaka patrí všetkým obetavým trénerom a trénerkám, ktorí organizovali tzv.
online tréningy, ktoré samozrejme nemôžu nahradiť tréning v gymnastických
telocvičniach, ale minimálne udržiavali členov SGF v tréningových návykoch
a organizmus v tréningovej záťaži. Kluby mali v priebehu roka diametrálne rozličné
podmienky. Na jednej strane kluby, trénujúce v mestských a školských objektoch
boli dlhé mesiace hermeticky uzatvorené, na druhej strane kluby, ktoré trénujú vo
vlastných priestoroch či v priestoroch v súkromných rukách, ktorí mali často
umožnené trénovanie.
V spolupráci so sekciou športu MŠVVaŠ SR sa nám podarilo zrealizovať tzv.
bublinu v Malinove pre modernú gymnastiku a športový aerobik. Žiaľ, začiatkom
leta (jún, júl), keď už bolo možné trénovať bez obmedzenia, ostalo CGŠ v Malinove
oba mesiace prázdne (s výnimkou krátkeho sústredenia ŠA) prázdne, v čoho
dôsledku sme sa dostali do veľmi ťažkej finančnej situácie, ktorá trvá dodnes.
Bublinu sme zopakovali pre reprezentačné výbery opäť v januári 2022 opäť
v Malinove a pre ŠGŽ v Detve.
Dvojročný život ovplyvnený pandémiou sa prejavil na úbytku členov SGF
prakticky vo všetkých sekciách v roku 2021, je potešiteľné, že v roku 2022 nám
počet registrovaných členov stúpa.
Počet registrovaných športovcov v SGF 2018 - 2022

GpV

ŠGM

ŠGŽ

ŠA

MG

2018

3 862

531

696

217

970

6 276

2019

3 849

533

844

268

1 121

6 615

2020

4 688

729

1 006

242

1 181

1

53

7 900

2021

2 511

709

866

217

793

5

213

5 314

2022

3 269

668

977

245

1 012

17

222

6 410

TRA

PK

Dôležitejšou otázkou je kvalita členskej základne, počet súťažiacich v kategóriách
A a B, ktorý je markantne nižší, ako počet registrovaných. Pri tvorení rozpočtu sekcií bude
potrebné prihliadať na túto skutočnosť. O kvalite klubov a úrovni sekcií svedčí
predovšetkým počet pretekárov v kategóriách A a B a samozrejme úrovni reprezentácií
Slovenska na ME, MEJ a MS.
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Napriek týmto tvrdeniam nám záleží na zvyšovaní počtu členov bez tzv. mŕtvych duší.
Hlavná kontrolórka športu už dala pokyn kontrolórovi SGF na preverenie členskej základe
celej SGF v reakcii na podnety z niektorých klubov, kde boli zistené nedostatky.
Predovšetkým sekcia GpV je nositeľom širokej členskej základne od malých detí až
po seniorov 50+, kde máme členov aj 80+!, ktorí reprezentujú úspešne SGF a Slovensko i na
súťažných podujatiach po celom svete. Len zo širokej členskej základne nám môže vyrastať
kvalita smerom k reprezentácii Slovenska.
Finančné a materiálne zabezpečenie SGF
Trend markantného narastania rozpočtu z OH cyklu 2017 – 2020 (2021) sa zo strany
štátu zastavil a nemôžeme očakávať nárast. Pre rok 2022 disponuje SGF s rozpočtom
1 381 191 eur, t.j. o 1 800 eur viac, ako v roku 2021, k tomu treba zarátať cca 31 000 eur
z nadácie MOV a TOP tímu pre Barboru Mokošovú.
Pripomínam, že v roku 2016 bol rozpočet SGF 264 500 eur, teda asi toľko, ako
rozpočet sekcie ŠGŽ v súčasnosti!!! Napriek obrovskému nárastu financií sa žiaľ až na malé
výnimky neskvalitnila úroveň práce v sekciách a tým i výsledky na ME, MEJ, MS neboli
výrazne lepšie, ako napr. v roku 2016. Oveľa viac sme čakali od RGCTM ŠG, kde dnes
pracuje 13 trénerov. Napriek tomu som presvedčený, že bez profesionálnych trénerov
nemôže SGF napredovať. A to vo všetkých sekciách. Druhá otázka je úroveň práce trénerov
z povolania, kontrola ich práce a vyhodnocovanie zo strany sekcií. Možno prídu na rad aj
otázky zrušenia niektorých centier, ktoré dlhodobo nedodávajú do reprezentácie pretekárov.
Tieto finančné prostriedky možno použiť na vyššie ohodnotenie najúspešnejších trénerov.
Napriek tomu, že MŠVVaŠ neuložilo športovým zväzom povinnosť vyplácať
finančné prostriedky klubom za registráciu do 23 rokov v rokoch 2020 a 2021, SGF
podporila kluby čiastkou 400 000 eur, z toho v roku 2021 vyše 213 tis. Eur. Taktiež pre rok
2022 nie sme povinní klubom vyplácať finančné prostriedky za registráciu do 23 rokov. SGF
kluby opäť podporí, i keď o niečo
v menšom rozsahu, predovšetkým z dôvodu organizovania EYOF v Banskej Bystrici
a dofinancovania 2 sekcií za rok 2021. Jedinou profesionálnou športovkyňou SGF je Barbora
Mokošová, členka a zamestnankyňa Národného športového centra. Barboru výrazne
podporuje finančne aj SGF. TOP športovci jednotlivých sekcií majú so SGF uzatvorené
amatérske zmluvy, na základe ktorých dostávajú finančnú podporu.
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SGF už v roku 2021 zakúpila z položky kapitálové výdavky gymnastické náradie vo
výške 50 tis. Eur. Toto náradie bude použité na súťaže EYOF a po skončení rozdelené na
kluby.
Po odstúpení ekonómky SGF v máji 2021 sme vykonali konkurz na uvoľnené miesto.
Nová ekonómka po mesiaci odstúpila z dôvodu nezvládnutia enormného množstva práce,
nadväzne sme prijali ďalšiu pracovníčku, ktorá totálne nezvládala zverenú prácu. Jej
zlyhaním boli neskoro vyplácané členom cestovné náhrady, predsedovia sekcií dostávali
nepresné vyúčtovania napriek tomu, že čerpanie konzultovali všetci predsedovia sekcií. Ako
sa blížil koniec roka a pripravovalo sa vyúčtovanie na MŠVVaŠ SR, nebolo možné riešiť
tento veľký problém ďalšou výmenou. K výmene na tomto poste sme pristúpili 1. 2. 2022,
keď

nastúpila po konkurze ďalšia ekonómka. Už po mesiaci jej pôsobenia môžem

konštatovať, že odstránila s účtovníkom takmer všetky nedostatky a dnes je ekonomika SGF
opäť v poriadku. V týchto dňoch nám kontrola MŠVVaŠ SR udobrila čerpanie rozpočtu za
rok 2021 a prebieha audit SGF. Na dohodu sme prijali ďalšiu silu na likvidáciu cestovných
príkazov, ktoré kontroluje po zaslaní na SGF kontrolór SGF. Sme presvedčení, že sme prijali
dostatok opatrení na stabilizáciu ekonomiky SGF.
Prehľad rozpočtov sekcií SGF 2016 -2021
GpV+PK

ŠGM

ŠGŽ

ŠA

MG
95 500 so

2016

7 000

65 220

78 820

16 760

2017

20 000

90 383

128 002 33 000

2018

30 000

2019

42 000

Se SZMG 167 800
86 140

357 525

101 570 177 810 41 000

114 800

465 180

148 960 251 280 62 895

170 570

675 705

2020

62 400 s PK 167 075 281 750 76 300

247 655

772 780

2021

64 500 s PK 167 750 258 750 77 600

235 000

803 600

V rokoch predchádzajúceho OH cyklu sa ročne zvyšoval rozpočet pre športové zväzy.
Pre rok 2022 disponuje SGF približne s rovnakým rozpočtom ako v roku 2021.
V roku 2021 sekcia MG neoprávnene použila finančné prostriedky, určené na mzdu
zahraničnej trénerky na obdobie 7.-12.2021 a taktiež sekcia MG neoprávnene použila
finančné prostriedky na mzdu koordinátora MG 8.-12.22, napriek dôraznému upozorneniu
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zo strany prezidenta SGF, že tak nesmie učiniť. Prekročenie bolo na úkor sekcií ŠGM a GpV,
ktorým sme povinní tieto prostriedky nahradiť z rozpočtu 2022.
Riadenie činnosti SGF
Činnosť SGF medzi zasadnutiami VZ SGF riadil VV SGF v zložení:
Ján Novák

prezident

Monika Šišková

generálna sekretárka, sekcia GpV, parkúr, skoky na trampolíne

Oľga Kyselovičová sekcia ŠA
Hana Kiková

sekcia MG

Stanislav Kútik

sekcia ŠGŽ

Martin Zvalo

sekcia ŠGM

Lucia Selecká

zástupkyňa športovcov

Kristína Slivoňová

kontrolórka do 12.2021

Jiří Jeřábek

kontrolór od 12.2021

VV SGF sa v svojej činnosti striktne riadi Zákonom o športe, usmerneniami MŠVVaŠ
SR, Stanovami SGF a ostatnými vnútornými predpismi. Účasť na zasadnutiach bola veľmi
dobrá, zástupkyňa športovcov sa zúčastňovala sporadicky.
Športová diplomacia
Túto oblasť možno rozdeliť na dve časti, domáca a medzinárodná. V domácej
diplomacii je to vytváranie a udržovanie korektných vzťahov s pracovníkmi MŠVVaŠ SR,
SOŠV, splnomocnencom vlády pre šport, Fondom na podporu športu, obcami a pod.
Štatutári SGF sa často stretávajú s vedúcimi predstaviteľmi uvedených subjektov. Rád
konštatujem, že vzťahy so všetkými predstaviteľmi športových orgánov sú veľmi dobré.
Monika Šišková bola opätovne zvolená do VV SOŠV, do orgánu, ktorý je dnes „strechou“
športu na Slovensku. Je to významná skutočnosť pre SGF na presadzovanie záujmov našej
organizácie.
Oľga Kyselovičová pokračuje v Európskej gymnastike ako členka komisie športového
aerobiku, je rešpektovanou funkcionárkou v Európe i vo svete a taktiež školiteľkou
Akadémie FIG.

Monika Šišková bola v minulom roku opätovne zvolená za prvú

viceprezidentku v technickej komisii GFA FIG (gymnastika pre všetkých). Je taktiež
školiteľkou Akadémie FIG, absolvuje školenia trénerov hlavne v Ázii a v Afrike už dve
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desaťročia. Ján Novák po 21 rokoch ukončil činnosť v Councile FIG, kde bol najdlhšie
pôsobiacim funkcionárom vo svete.
Výsledkom diplomatickej práce je hlavne získanie gymnastického náradia v hodnote
niekoľko 100 tis. eur za posledné desaťročie, získanie organizácie dvoch kongresov EG
a kongresu FIG, sedem Interkontinentálnych školení rozhodcov vo viacerých sekciách
taktiež s výrazným finančným ziskom pre SGF.
Sekretariát SGF
V priebehu roka bol na žiadosť pracovníčky rozviazaný pracovný pomer s ekonómkou
Barborou Šuhajdovou, koordinátorkou MG Hanou Kikovou taktiež na žiadosť pracovníčky.
Ku koncu marca po dohode odchádza Anouchka Blaško. Momentálne sú prvé dva posty
nahradené veľmi kvalitne – koordinátorom MG je od 1.1.2022 skúsený športový funkcionár
Ľubo Strážay, ekonomický úsek veľmi úspešne riadi od februára Veronika Gajdošová,
média a marketing budeme riešiť na dohodu. Ingrid Barútová je dlhodobo práceneschopná,
jej miesto od 1.4.2022 obsadí bývalá reprezentantka v športovej gymnastike Henrieta
Zbyňovcová- Kurasová. Výrazne sa zlepšili pracovné podmienky Se SGF presťahovaním do
nových priestorov. Okrem spolupráce s ďalšími športovými zväzmi je nespornou výhodou
skutočnosť, že v budove sídli Slovenský olympijský a športový výbor a taktiež Národné
športové centrum.
V spolupráci s firmou SAA Agency bola navrhnutá nová kolekcia oblečenia pre roky
2022 – 2024 pre športovú reprezentáciu SGF. Oblečenie je nielen kvalitné, ale aj pôsobivé.
Budovanie infraštruktúry SGF
Naďalej využívame Centrum gymnastických športov v Malinove, zriadené prioritne
na športovú prípravu reprezentačných výberov modernej gymnastiky a športového aerobiku.
Doplnkovo je štvrtá plocha striedavo využívaná na modernú gymnastiku, parkúr a GpV. Vo
voľných časoch je hala využívaná klubmi SGF a taktiež ďalšími športovými aktivitami
riadenými SGF. Konateľkou SGF pol. s.r.o. je Silvia Ruščinová. Prevádzka centra je
organizačne a predovšetkým finančne veľmi náročná. Pandémia a s ňou uzatvorenie
priestorov na niekoľko mesiacov, nedostatočné využívanie zo strany sekcií SGF spôsobili
finančnú stratu. Situáciu sme riešili pôžičkou od SGF (prevádzkový účet), ktorú budeme
splácať do konca roka 2023 podľa dohodnutého splátkového kalendára.
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V spolupráci s mestom Bratislava III. Nové mesto, MŠVVaŠ SR, SOŠV, Fondom na
podporu športu, J&T, architektmi, splnomocnencom vlády pre mládež a šport sa SGF
podarilo doviesť projekt rekonštrukcie Gymnastickej haly na Trnavskej 33 do situácie, keď
stojíme prakticky pred odsúhlasením projektu. Náš projekt bol zaradený medzi
najúspešnejšie projekty, pre nás s garanciou poskytnutia 4 mil. eur.
Bude to národný projekt, financovaný pravdepodobne vo výške min 90%, čo je
ojedinelé. Momentálne prebieha proces výmeny pozemkov medzi J&T a mestom Bratislava,
čo je už 30-ročný problém. Výmenou pozemkov splníme hlavnú podmienku Fondu na
podporu športu, t.j. aby objekt a pozemok mal jeden vlastník, v našom prípade mesto
Bratislava. Objekt bude rozšírený, s novou strechou, nadstavbou pre ubytovanie pre 18 osôb,
klubovňou, kuchynkou, tribúnou pre divákov, miestnosťou pre balet a tance, posilňovňou,
rehabilitačnými zariadeniami, miestnosťou pre fyzioterapeuta.
Hala bude určená predovšetkým pre športovú gymnastiku, budeme sa snažiť
rozmiestniť náradie tak, aby bolo možné vykonávať ďalšie športové aktivity (športový
aerobik, tance a pod,). SGF sa zaviazalo vybaviť halu gymnastickým náradím predovšetkým
zo súťaží EYOF v Banskej Bystrici a ďalším vybavením spolu vo výške cca 200 tis. eur.
SGF sa zaviazala vypracovať projekt na riešenie infraštruktúry pre gymnastické športy
pre najbližšie desaťročné obdobie na území Slovenska. Počítame s opakovaným projektom
min. v dvoch veľkostiach. Finančne by tieto haly mali riešiť samosprávy s miestnym klubom
SGF a s Fondom na podporu športu.
Projekt v Topoľčiankach, ktorý sme prezentovali pred rokom je momentálne
pozastavený.
Športová činnosť
Na výsledkoch ŠGŽ sa výrazne podieľala veľmi úspešne Barbora Mokošová. Na ME
v švajčiarskom meste Bazilej vo finále viacboja obsadila 18. miesto. Vo svojej druhej účasti
na OH v Tokiu sa umiestnila v kvalifikácii 96 pretekárok na výbornom 52. mieste,
v jednotlivých disciplínach bola najúspešnejšia na prostných – 37. miesto a na bradlách –
38. miesto. Barbora počas celého OH cyklu podávala stabilne výborné výkony, za čo patrí
vďaka predovšetkým jej, ako i trénerovi Martinovi Zvalovi. Na 50. MS v japonskom
Kitakiushu sa umiestnila na bradlách po výbornom výkone na 17. mieste. Pretekári ŠGM sa
nezúčastnili ME a MS, pripravovali sa na vrcholné súťaže v tomto roku.
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Už tradične najúspešnejšou pretekárkou v športovom aerobiku bola na MS v Baku
Anita Lamošová, ktorá sa umiestnila na výbornom 19. mieste, trojica Alena Učňová a sestry
Brestovské sa umiestnili na 18. mieste. Na ME v Pesare bola Lamošová na 18. mieste,
rovnako na 18. mieste boli seniorská a juniorská trojica.
V modernej gymnastike treba spomenúť výborné umiestnenia juniorskej skladby na
MEJ vo Varne, kde obsadili v jednotlivých disciplínach výborné 10. a 12. miesto.
Na akcii Golden Age v Grécku Slovensko úspešne reprezentovali členky
bratislavského Sokola.
Podľa finančných a časových možností sa vo väčšej miere na príprave podieľajú
fyzioterapeuti Zdenko Ďuriš, Rastislav Petrilla, Nina Nováková a masér Šuchter. SGF
rozhodla, že okrem súťaží budú fyzioterapeuti pevnou súčasťou výpravy na ME a MS.

Vážení športoví priatelia,

Dovoľte, aby som sa poďakoval všetkým aktívnym členom SGF, ktorí sa podieľali na
vytváraní dobrého mena slovenského športu a predovšetkým gymnastických športov na
Slovensku doma i v zahraničí. Ďakujem všetkým obetavým trénerom, rozhodcom,
funkcionárom, zdravotníckemu personálu a predovšetkým všetkým športovcom.

Mgr. Ján Novák, prezident SGF
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3. Prehľad vykonávaných činností a projektov
Hodnotenie činnosti sekcie gymnastiky pre všetkých
Po náročnom roku 2020, kedy nás sila pandémie prekvapila a zasiahla naplno sme verili,
že rok 2021 bude lepší a postupne sa budeme vracať do normálneho života. Do normálu
so všetkými našimi aktivitami, ktoré napĺňajú naše životy a sú plné tréningov, výjazdov,
súťaží. Žiaľ, ďalšie vlny pandémie s novými mutáciami Corona vírusu nám opäť sťažovali
život. Aj keď nás už neprekvapili, pomaly sme sa s nimi učili žiť a prekonávať obmedzenia,
ktoré nám v tejto súvislosti ukladali vládne orgány. Sekcia gymnastiky pre všetkých SGF
pripravila na začiatku roku plán činnosti, ktorý sme postupne podľa situácie modifikovali.
Hodnotenie činnosti má z vyššie uvedených dôvodov, tak ako v minulom roku inú štruktúru
ako v predchádzajúcich rokoch:
Hodnotenie pozostáva z 3 častí:
1. Činnosť sekcie
Zloženie sekcie
Zasadnutia sekcie
Finančné zabezpečenie
Registrácia členov
Vyhodnotenie klubov

2. Aktivity v oblasti GpV
Podujatia v SR
Medzinárodné podujatia

3. Rozvoj nových gymnastických športov
Parkúr
Skoky na trampolíne
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Činnosť sekcie
Zloženie sekcie
Sekcia pracovala v roku 2021 pod vedením Moniky Šiškovej, ktorá bola do funkcie zvolená
na VZ 2017, v nezmenenom zložení:
M. Šišková

Predsedníčka, medzinárodné podujatia, vzdelávanie,
koordinácia činnosti

E. Fialová

členka

Pohybové skladby

M. Kotríková

členka

Slovenský pohár „C“, G4 na ZŠ

A. Ondrejková

členka

AER na SŠ

V. Káčer

člen

GYM F!T – gymn. dni, testovanie, školský portál

Z. 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 pristupovali
k úlohám v oblastiach, za ktoré sú zodpovední, ale aj celkovo k činnosti celej sekcie.
Zasadnutia sekcie
V roku 2020 sa konali 4 zasadnutia sekcie: 12.1., 12.4., 23.8., 7.12. – všetky online. 8.5. sa
konala online diskusia klubov, kde sme sa dohodli na spôsobe fungovania sekcie v prvom
polroku.
Finančné zabezpečenie
Činnosť sekcie

42 000,-EUR

Festival pohybových skladieb

4 500,- EUR

Aktivity školského športu

15 000,-EUR

Mzdové prostriedky

9 700,-EUR

Registrácia členov
Prehľad registrácie klubov:
Registrované kluby zaoberajúce sa výhradne GpV:

20 / z 84 klubov /

GpV spoločne s inými sekciami:

30

Spolu:

50 klubov
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Prehľad registrácie členov:
Počet registrovaných členov GpV v kluboch:

2 536 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

2021

50

0

2 536

Vidíme výrazný pokles členov v sekcii GpV (pokles o 2 152 členov), ktorú zapríčinila
pandemická situácia. Kluby boli nútené niekoľkokrát počas roka prerušiť tréningovú
činnosť, trénovať online. Pretekári v sekcii GpV, ktorí trénujú viac pre radosť ako pre výkon
nemali motiváciu za takýchto podmienok registrovať sa v SGF a platiť členské za služby,
ktoré vlastne počas roku nemohli využiť.

Vyhodnotenie klubov
Keďže systém súťaží bol výrazne modifikovaný, nemohli sme použiť bodovaciu tabuľku,
podľa ktorej boli vyhodnocované kluby v minulých rokoch.
Vyhodnotenie bolo založené na účasti pretekárov (jednotlivcov) v súťažiach. Za každú účasť
pretekára dostal klub 1 bod. Do hodnotenia bolo zapojených 44 klubov.
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Výsledky:
Akadémia športovej gymnastiky Košice

1 210 b

Gymnastik Košice

1 031 b

Argi Academy

485 b

Všetkým klubom, pretekárom a trénerom, ktorí sa popasovali s náročnou situáciou a napriek
všetkým prekážkam pripravili svojich zverencov na súťaže patrí poďakovanie.
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 2020 – 2021 čiže od 01.10.2020 do 30.09.2021 nemusí byť
splnená podmienka 3 súťaží. Tri klubové súťaže sa budú počítať až od 01.10.2021 –
30.09.2022, ak to pandemická situácia dovolí.

Aktivity v oblasti GpV
Podujatia v SR
Na základe komunikácie v sekcii a následne v diskusii klubov boli dohodnuté podmienky
organizácie súťaží najskôr v prvom polroku a neskôr bol tento model predĺžený na celý rok
2021.
Súťaže kat. C boli rozložené na menšie územné celky, aby sme zabránili zbytočnému
cestovaniu a stretávaniu sa detí z rôznych okresov, pretože protipandemické opatrenia boli
založené na semafore, kde boli okresy v rôznych režimoch podľa aktuálnej situácie. Súťaže
si organizovali samotné kluby (vždy min. účasť 3 klubov), súťaž mohla byť prezenčná,
kombinovaná (prezenčne aj online) a online. Organizovanie súťaží bolo do určeného
termínu nahlásené na SGF, bol zverejnený rozpis a forma súťaženia.

Následne boli

zverejnené výsledky. V prípade, že sa súťaž organizovala online, boli videá zo súťaže
zachovávané.
Štatistika:
Počet zorganizovaných súťaží:

26

Počet zapojených klubov:

32
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Počet pretekárov:

slniečka:

236

Najml. Ž.

420

ml. ž.

439

st. ž.

476

jun.

196

sen.

47

Spolu pretekárov:

1 814

Mini Teamgym a Teamgym
Teamgym
Zorganizovali sme 2 oficiálne súťaže v Závažnej Porube a v Malinove. Súťaž bola upravená
na 2 disciplíny: akrobacia a skoky z malej trampolíny. Súťaží sa zúčastnili 4 kluby.
Mini Teamgym
Súťaž si pomaly získava svojich priaznivcov. Bolo zorganizovaných 7 súťaží, spolu sa ich
zúčastnilo 12 klubov. Na základe prvých skúseností sú navrhnuté zmeny v obsahu súťaže
a v pravidlách, ktoré budú v platnosti od roku 2022.
Online Festival pohybových skladieb, 26.6.2021
Nemožnosť organizovať hromadné podujatia nás prinútila hľadať iné možnosti prezentácie
našej činnosti, ale aj splniť si povinnosť účasti na súťažiach počas roku. Pre pohybové
skladby bola jediná možnosť, a to zorganizovať náš tradičný Festival pohybových skladieb
vo forme online. Zo zahraničia sme mali možnosť vidieť niekoľko veľmi úspešných
projektov, s ktorými sme konzultovali a pripravili náš koncept podujatia. Festival bol prvým
podujatím SGF, ktoré sme streamovali cez našu web stránku. Kluby poslali skladby vopred,
hodnotenie bolo zabezpečované v priamom prenose. Sledovanosť aj kvalita prenosu bola
veľmi vysoká, čo nás príjemne prekvapilo. K podujatiu bola pripravená tzv. „landing page“
– web stránka, ktorá bola určená len tomuto podujatiu a bola umiestnená na web stránke
SGF. Celý koncept podujatia bol odprezentovaný na Colloquiu Medzinárodnej gymnastickej
federácie.
Štatistika:
Počet skladieb: 42
Počet klubov: 21 (16 klubov SGF, 5 neregistrovaných klubov)
Počet cvičencov: 551
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Registrácia na web rozhranie: 452
Sledovali online: 357
Seminár GpV, 29.5.2021, Malinovo
Seminár bol skrátený na jeden deň, aby bol zabezpečený príchod aj odchod účastníkov
v tom istom dni. Prednášky boli teoretické aj praktické, tak ako to býva na seminároch GpV
zvykom.
Témy prednášok
Informácie zo SGF (plán činnosti sekcie GpV na rok 2021, nový informačný systém SGF
a nová web stránka SGF, Festival pohybových skladieb online, live srtream podujatí SGF,
Olympijský festival Šamorín, medzinárodné podujatia – Eurogym 2022, Golden Age 2022).
Mini Teamgym (predstavenie novej súťaže, pravidlá a praktické ukážky)
Projekt účasti SGF na Svetovej Gymnaestráde 2023 predstavila Emília Fialová a manželia
Šušlíkovci
Praktická časť – Z gymnastickej telocvične na svetové pódiá – kreatívny pohybový
workshop v podaní Michaely Čaneckej a Martina Sáka.
Seminára sa zúčastnilo 52 osôb z 24 klubov.

Medzinárodné podujatia
Golden Age, Rethymno, GRE
Pôvodný termín 4.-9. október 2020, festival presunutý na 3.-8.10.2021.
Prípravy prebiehali všetkými zainteresovanými veľmi zodpovedne.
Žiaľ z pôvodne prihlásených 126 účastníkov sa podujatia nakoniec
zúčastnil len jeden klub Sokolská únia Slovenska v počte 19 osôb a 2 vedúci výpravy.
Účastníci sa predstavili svojim vystúpením s názvom autorka skladby – Que sera sera
na javisku v meste dvakrát. Emília Fialová, autorka skladby nestála na javisku od roku 1964
a tu v Rethymno sa vo svojom zlatom veku na pódium postavila opäť a odprezentovala
skladbu s veľkou ladnosťou a gráciou. Skladba bola úspešne predstavená aj v Gala
programe. Okrem vystúpení naša skupina absolvovala všetky časti programu ako otvárací
a záverečný ceremoniál, workshopy, spoločenské akcie.
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Golden Age 2022, 2.-7.10.2022, Madeira/POR
Informačné stretnutie - 29.-3.10.2021 Funchal, Madeira
Prípravy na ďalší ročník podujatia Golden Age sa po dlhom čase opäť
uskutočnilo prezenčne. Informačné stretnutie bolo spojené so seminárom s tematikou zapojenia seniorov do pravidelného cvičenia.
Za SGF sa zúčastnila Monika Šišková.
13. Eurogym, 10.-15. júl 2022, Neuchatel/SUI
Príprava výpravy na Eurogym bola veľmi náročná najmä z pohľadu
nestabilnej situácie a veľkým rizikom jej zrušenia kvôli pandémii.
Zo všetkých skupín, ktoré sa pravidelne zúčastňujú tohto podujatia ostala
len jedna: KGŠ Slávia Trnava. Na podujatie bola zaslaná prihláška a uhradený poplatok
vo výške 10% z účastníckej karty.
Svetová gymnaestráda, Amsterdam 2023
Tím v zložení Emília Fialová, Štefan Šušlík a Dana Šušlíková pracoval
veľmi intenzívne na ideovom námete na hromadnú skladbu. K zabezpečeniu
financovania bol spracovaný projekt EÚ Erazmus + Sport v celkovej výške
400 000,-EUR. Do termínu písania tejto správy ešte nebolo zverejnené, ktoré
výsledky uspeli. Prezentácia projektu s ponukou na účasť bola pre slovenské
kluby na seminári GpV.

Komisia GpV FIG
Členka komisie Monika Šišková sa počas roku 2021 zúčastnila všetkých plánovaných online
zasadnutí. Jediným fyzickým zasadnutím bolo stretnutie komisie GpV FIG s organizačným
výborom Svetovej gymnaestrády 2023 v Amsterdame v novembri. Na Kongrese FIG
v novembri 2021 v tureckej Antalyi sa uskutočnili odložené voľby z roku 2020 do orgánov
FIG. SGF nominovala predsedníčku sekcie GpV SGF Moniku Šiškovú na pozíciu
predsedníčky komisie gymnastiky pre všetkých FIG a aj na pozíciu členky. Výsledky volieb:
na pozíciu predsedu komisie bol zvolený protikandidát Rogério Valério z Portugalska,
Monika Šišková bola zvolená za 1. vice-prezidentku komisie gymnastiky pre všetkých FIG
na obdobie 2021-2024.
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Rozvoj nových gymnastických športov
Parkúr
Celú činnosť parkúru zabezpečovala sekcia GpV, v rozpočte bola vyčlenená samostatná
položka na činnosť vo výške 10 000,-EUR. S registrovanými klubmi a so záujemcami
o parkúr sa počas roku uskutočnili 2 online diskusie 8.5. a 9.12.2021.
V roku 2021 sa v SGF registrovalo v sekcii parkúr registrovalo 14 klubov a 214 pretekárov.
Pre pretekárov boli zorganizované 2 kolá Slovenského pohára. Prvého kola sa 12.6.2021
v Malinove zúčastnilo 57 pretekárov v 4 vekových kategóriách z 8 klubov. Súťaže
prebiehali v disciplíne speed run. Druhého kola 2.10.2021 v Nitre sa zúčastnilo 35
pretekárov v 5 vekových kategóriách z 3 klubov. Súťažilo sa opäť v disciplíne speed run.
Skoky na trampolíne
SGF sa snaží už niekoľko rokov oživiť toto športové odvetvie na Slovensku. Podarilo sa nám
to až v tomto roku, keď Miroslav Parnai v Košiciach založil klub Trampolíny Košice. Klub
od začiatku svojimi aktivitami dokazoval svoju životaschopnosť a SGF – sekcia GpV,
sa snažila byť nápomocná. Klubu bola poskytnutá finančná pomoc na súťaže a sústredenia
v Českej republike. Z pohľadu rozvoja tohto športového odvetvia bol pod hlavičkou SGF
13.11.2021 zorganizovaný v Košiciach seminár pre trénerov. Seminára sa zúčastnilo 18
trénerov z celého Slovenska.
Účasť na súťaži: 2. Český pohár 25.9.2021, Rožnov pod Radhoštěm
Kristína Kusnyírová žiačky

11. miesto

Tamara Ustohalová

10. miesto

juniorky

Poďakovanie
V závere sa chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na činnosti sekcie
GpV počas celého roku. Členom sekcie, ktorí pripravovali plán podujatí a ich realizáciu,
trénerom, ktorí v ťažkých podmienkach investovali svoju energiu na udržanie svojich
zverencov pri pravidelnom cvičení a pripravovali ich na súťaže, rozhodkyniam
a funkcionárom, bez ktorých by sme nemohli súťaže realizovať a samozrejme všetkým,
ktorí nás podporovali a fandili nám. Zvládnutie týchto ťažkých časoch je možné len spoločne
a naša bohatá činnosť ukázala, že sa nám to podarilo.

PaedDr. Monika Šišková, predsedníčka sekcie GpV

SGF| 2021

19

Výročná správa Slovenskej gymnastickej federácie za rok 2021

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

Nikola Hradoukin

2. Zasadnutia sekcie
1. zasadnutie

08.01.2021

Zoom – videokonferencia

2. zasadnutie

13.01.2021

Zoom – videokonferencia

3. zasadnutie

01.04.2021

Google meet – videokonferencia

4. zasadnutie

17.05.2021

Google meet – videokonferencia

5. zasadnutie

04.06.2021

Google meet – videokonferencia

6. zasadnutie

08.11.2021

Google meet – videokonferencia

7. zasadnutie

22.11.2021

Google meet – videokonferencia

8. zasadnutie

26.11.2021

Google meet – videokonferencia

9. zasadnutie

14.12.2021

Google meet – videokonferencia

V roku 2021 sa všetky zasadnutia Sekcie žien uskutočnili formou videokonferencie z dôvodu
pretrvávajúcej pandemickej situácie a vyhlásenia vládnych opatrení. Sekcia žien na zasadnutiach
riešila domáce súťaže, nominácie na ME a MS a na ďalšie medzinárodné preteky, prípravu
talentovanej mládeže, riešila materiálne zabezpečenie

prípravy a pripravovala základné

dokumenty pre rok 2022. Účasť na zasadnutiach bola skoro 100%. Rok 2021 bol znova náročný,
po všetkých stránkach, či už organizačnej, tréningovej a psychickej. Po prerušení trénovania
v telocvičniach K. Krekáňová zorganizovala päť krát videokonferenciu pre trénerov so
zameraním na vzdelávanie od základných cvičebných tvarov. Toto vzdelávanie sa stretlo s veľmi
pozitívnou odozvou. 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
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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.

3. Domáce súťaže
Na základe vzniknutej situácie ohľadne Covid 19 a na to nadväzujúce vládne nariadenia
sa postupne menili termíny všetkých domácich súťaží. Z jarnej časti sezóny sa všetky súťaže
presunuli do jesennej časti a upravila sa termínová listina na rok 2021. V kategórii B sa
uskutočnili všetky tri kolá Slovenského pohára (Trnava, B. Bystrica a N. Zámky). V kategórii
A sa uskutočnili len dve kolá (Detva a Trnava), tretie kolo sa neuskutočnilo pre veľkú
chorobnosť pretekárok (prihlásených bolo 5 pretekárok v piatych kategóriách). Z dôvodu
vládnych nariadení sme museli zrušiť MSR v žiackych kategóriách A a vo všetkých kategóriách
B. V mesiaci jún sme zorganizovali regionálne súťaže medzi klubmi formou online 4 kolá.
Pretekárky súťažili v špeciálnom zľahčenom programe, ktorý Sekcia žien operatívne
vypracovala, z dôvodu zatvorenia telocviční a tým pádom malého počtu tréningových jednotiek
na prípravu.

4. Významné medzinárodné súťaže
OH Tokio – na najvýznamnejšom podujatí štartovala B. Mokošová, ktorá svoje vystúpenie
zvládla veľmi dobre. Vo štvorboji obsadila 52. miesto so ziskom 51,199 bodov.
ME Basilej – zúčastnila sa B. Mokošová, ktorá si vybojovala účasť vo finále 24. Svoju účasť vo
finále ešte vylepšila a obsadila konečné 18. miesto.
MS Kitakyushu – boli to náraďové MS, ktorých sa zúčastnili tri pretekárky a to
B. Mokošová, E. Ušáková a S. Surmanová. Všetky štartovali na dvoch náradiach.
B. Mokošová – bradlá 17. miesto a kladina 38. miesto
S. Surmanová – bradlá 59. miesto a kladina 71. miesto
E. Ušáková
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5. Medzinárodné súťaže
SP Varna – B.Mokošová 3. miesto bradlá, 19. m. kladina, 10.m. prostné
SP Osijek – R.Kalamárová 23. m. kladina, 17.m. prostné
Flanders international team challegen – ženy: B.Mokošová 27. m., Surmanová 37. m.,
R.Kalamárová 43. m.; Juniorky L.Dobrocká 23. m.
Hungaria Grand Prix – S.Surmanová 7. m. bradlá, 4. m. kladina, R.Kalamárová – 13. m. kladina,
E.Ušáková 10. m. prostné
ASVO Innsbruck – juniorky L.Dobrocká 3. m., N.Galátová 8. m.
- žiačky

N.Ostrihoňová 1. m., L.Piliarová 3. m.

6. Domáce súťaže s medzinárodnou účasťou
Gym festival v Trnave – po ročnej pauze sa podarilo znovu zorganizovať toto tradičné podujatie.
Termín sa musel preložiť z júna na september, aby sa súťaž uskutočnila. Súťažili pretekárky zo
štyroch štátov na MM SR ženy a juniorky a o Pohár starobylej Trnavy žiačky. Napriek nižšiemu
počtu zúčastnených štátov sme videli dobré výkony. V kategórii žien vyhrala maďarská
pretekárka N.Szilagyi, naša pretekárka R.Kalamárová obsadila 4. miesto a juniorky vyhrala
L.Dobrocká. V Pohári starobylej Trnavy vyhrali súťaž družstiev maďarské pretekárky pred KŠG
Detva s pretekárkami Piliarovou a Ostrihoňovou. V rámci Gym festivalu boli vyhlásené aj
národné MSR v kategóriách ženy, juniorky a kadetky.
Memoriál manželov Žifčákovcov v Detve, tradičná súťaž s medzinárodnou účasťou
sa neuskutočnila kvôli Covidu 19 a vládnym opatreniam.

7. Príprava reprezentácie
Príprava reprezentácie sa v roku 2021 začala komplikovane z dôvodu lokdownu a tým
zatvorením telocviční. Operatívne sa riešilo trénovanie reprezentácie a to v bubline v Šamoríne.
Toto riešenie bolo improvizáciou a nebolo najlepšie pre pretekárky, čoho výsledkom boli
zranenia. Trénovalo sa online cez PC a pretekárky prichádzali do Šamorína bez možnosti
trénovania na náradí.

V máji sa mohlo začať trénovať v kluboch, ale výpadok

z predchádzajúceho obdobia sa prejavil vo výkonnosti pretekárok. V závere roka sa museli znova
zrušiť dve plánované sústredenia z dôvodu lokdownu a tiež z dôvodu, že niektoré pretekárky boli
v karanténe, niektoré ochoreli na Covid a niektoré boli zranené.
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Sústredenia roku 2021:
14.-22.1.2021

Šamorín

4.-14.2.2021

Šamorín

25.-12.3.2021

Šamorín

29.3.-6.4.2021

Šamorín

13.-19.6.2021

Detva

6.-14.8.2021

Detva

3.-11.9.2021

Detva

20.-24.9.2021

RGCTM

Pozitívom bolo, že sústredení sa zúčastnila baletka U. Volková, ktorá pracovala
na zlepšení prejavu pretekárok a kinezioterapeut Z. Ďuriš, ktorý sa venoval zdravotnému
stavu dievčat a prispieval k plneniu plánov na sústredeniach.
Vzniknutá situácia sa podpísala aj na účasti pretekárok na zahraničných súťažiach,
na ktorých naša účasť bola minimálna viď súťaže.
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. Napriek problémom prípravu zvládli
veľmi dobre, čo sa ukázalo na samotných OH.
Napriek tomu, že sa neuskutočnili všetky plánované sústredenia príprava v kluboch
pokračovala v maximálne možnom nasadení a pretekárky zvyšovali obťažnosť svojich
zostáv nácvikom nových obťažných cvičebných tvarov. Žiaľ napredovanie v náraste
výkonnosti nebolo také, ako sa predpokladalo a na čo pretekárky majú.
Negatívom bolo, že sa K. Krekáňová vzdala funkcie asistenta reprezentačného trénera a do
konca roka sme túto funkciu neobsadili.
Pre celý slovenský šport a nielen pre gymnastiku boli oparenia vlády ohľadom Covidu 19
veľkou brzdou v napredovaní čo sa prejavuje už teraz, ale hlavne sa to prejaví v budúcnosti.
Ťažko budeme konkurovať zahraničným pretekárkam, ktoré sa aj v dobe Covidu 19 mohli
nerušene pripravovať v telocvičniach, kým naše pretekárky trénovali čiastočne
v telocvičniach a online doma cez PC.
V polovičke decembra 2021 sa podarilo vybaviť bublinu v Detve pre reprezentáciu, ktorá
nám dáva nádej, že v roku 2022 by sa príprava mohla realizovať pravidelne, systematicky
a podľa plánu.
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8. Práca s talentovanou mládežou
Aj práca s talentovanou mládežou bola poznačená pandemickou situáciou. Dievčatá nemohli
pravidelne trénovať a v jarne časti ani súťažiť v predpísanom obsahu súťaží.
Naplánované boli štyri kempy RGCTM, z ktorých sa zrealizoval len jeden a to v septembri.
Kemp RGCTM 20. – 24.9.2021 v Detve pod vedením K. Krekáňovej
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. Na to však potrebujeme mať otvorené telocvične počas celého roka.

9. Vzdelávanie
Vzdelávanie trénerov a rozhodcov neprebiehalo tak, ako sme mali naplánované a to
v telocvičniach.
Pre pandemickú situáciu sa neuskutočnil Seminár trénerov a rozhodcov, ako základný krok
na začiatku roka pri vzdelávaní.
Sekcia žien, aby zabezpečila samovzdelávanie trénerov, zabezpečila predĺženie licencie na
belgický metodický materiál cez Gymneo Tv o ďalší rok. Kontakt na tento materiál má 10
klubov, ktoré si to žiaľ, museli zaplatiť.
Taktiež bola zakúpená licencia FIG pre rozhodkyne na ich vzdelávanie.
Aspoň čiastočné vzdelávanie sa uskutočnilo vďaka K. Krekáňovej, ktorá vytvorila
gymnastické okienka, na ktorých online vysvetľovala s ukážkami metodiku nácviku
základných cvičebných tvarov z akrobacie.
Pred jesennými súťažami sme zorganizovali školenie rozhodkýň pod vedením
S. Kremnickej, s cieľom preopakovať si pravidlá po dvojročnej pauze nerozhodovania
a prejsť si obsah súťaží.
V apríli sa tréneri a pretekárky zúčastnili webinára ohľadom antidopingu, ktorý
zorganizovala SGF s Antidopingovou agentúrou. Agentúra hodnotila webinár veľmi
pozitívne.
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Za nedostatok považujem, že sa nepodarilo vydať metodickú príručku, ktorá je už obsahovo
dokončená, len je zdĺhaví proces úprav. Podľa tejto príručky by sa mali vzdelávať tréneri,
aby sme postupne prešli na jednotný systém prípravy mladých gymnastiek.

10. Plnenie cieľov za rok 2021
Účasť na OH v Tokiu
Cieľ splnený – B. Mokošová sa zúčastnila OH v Tokiu, kde obsadila 52. miesto
Účasť na ME 2021 s cieľom umiestnenia do 24. miesta vo štvorboji a do 20. miesta
na náradí
Cieľ splnený – B. Mokošová postúpila do finále 24, kde obsadila 18. miesto a na bradlách
19.miesto
Účasť na MS 2021 jednotlivkýň s umiestnením v prvej polovice štartujúcich
Cieľ splnený – B. Mokošová obsadila na bradlách 17. miesto a na kladine 38. miesto
Personálne posilniť existujúce RGCTM o ďalšieho trénera/balet
Cieľ nesplnený – pre zložitú pandemickú situáciu sme toto neriešili

11. Záver
Hlavný cieľ bol splnený, na OH 2020 v Tokiu štartovala B. Mokošová, ktorá prispela
k dobrej propagácii slovenskej gymnastiky. Aj ďalšie ciele v roku 2021 boli splnené, okrem
personálneho posilnenia. Žiaľ v dobre rozbehnutom vzdelávaní sme nemohli pokračovať
pre vládne opatrenia, ktoré nám znemožňovali sa stretávať v telocvičniach. Práca v sekcii
v roku 2021 aj keď bola komplikovaná bola dobrá, plnili sme úlohy, ktoré vyplývali z plánu
práce k čomu prispelo 9 zasadnutí. Metodická príručka je dôležitá pre vzdelávanie trénerov
a preto je potrebné urobiť pre jej vydanie maximum, aby sa podľa nej začalo v roku 2022
pracovať. Ďakujem M. Mokošovej, jej trénerovi M. Zvalovi a realizačnému tímu za vzornú
reprezentáciu slovenskej gymnastiky na OH v Tokiu a tiež na ME a MS. Ďakujem
sekretariátu SGF za veľmi dobrú spoluprácu, hlavne I. Barutovej, lebo aj vďaka nej sme
stanovené ciele a úlohy v roku 2021 zvládali plniť. Ďakujem všetkým členom Sekcie žien
za odvedenú prácu, ktorú robili dobrovoľne popri svojom povolaní.
Všetkým, ktorí pracovali v roku 2021 v gymnastickom hnutí veľmi pekne ďakujem za ich
odvedenú prácu a prajem všetkým, aby sa vám práca v roku 2022 darila.
Pred slovenskou gymnastikou je veľa výziev, ktoré je treba realizovať, aby sa dostala
na kvalitatívne vyššiu úroveň v rámci domácich aj zahraničných súťaží. To už, ale bude
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na nastupujúcom novom vedení Sekcie žien, ktoré vznikne po voľbách 28.4.2022. Ja vo
funkcii predsedu Sekcie žien definitívne končím a preto ďakujem vedeniu SGF,
prezidentovi SGF
J. Novákovi a generálnej sekretárke M. Šiškovej za spoluprácu a podporu počas tých rokov
čo som v tejto funkcii pôsobil. Ďakujem celému sekretariátu SGF za pomoc, ktorú som
dostával pri plnení cieľov a úloh, ktoré sme si stanovili. Ďakujem všetkým členom VV SGF
za vzájomnú spoluprácu a verím, že sme spoločne niečo dokázali. V neposlednom rade
ďakujem všetkým trénerkám, trénerom a rozhodkyniam za odvedenú prácu v prospech
slovenskej gymnastiky, bez vás by gymnastika na Slovensku nebola.
Prajem novému vedeniu SGF, Sekcie žien, ako aj všetkým činovníkom slovenskej
gymnastiky, aby sa vám práca darila, a aby ste postupnými krokmi dvíhali výkonnostnú
úroveň slovenských pretekárok.

Mgr. Stanislav Kútik, predseda sekcie ŠG žien
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Hodnotenie činnosti sekcie športovej gymnastiky mužov
1 Zloženie sekcie
Martin Zvalo

predseda sekcie mužov

Ľuboš Rupčík

predseda rozhodcovskej komisie, príprava súťažného
poriadku, kategorizácie, ....

Pavol Šimoňák

metodik sekcie mužov, vedúci RGCTM

Juraj Kremnický

zodpovedný za vyhodnocovanie úspešnosti klubov;
testovanie,

Eduard Marčák

koordinátor medzi sekciou a klubmi z východu SR

Peter Krištof

člen po doriešení zdravotných problémov

V roku 2021 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. Aktuálne úlohy boli riešené na stretnutiach pri pretekoch
a sústredeniach.

2 Hlavné úlohy
Zvýšiť počet pretekárov na pretekoch Slov. pohára i na M SR

nesplnené (Covid)

Sústredenie so zahraničným trénerom v SR

nesplnené (Covid)

Seminár trénerov a rozhodcov

nesplnené (Covid)

Aktualizovať stránku SGF, Sekcia mužov

prebieha počas roku

Vytvoriť nové RGCTM v 2021 (B. Bystrica)

splnené

Zabezpečiť nové náradie pre kluby, zlepšenie podmienok

splnené čiastočne

Účasť kemp EG

splnené

pokračovať sústredeniami pre vybraných pretekárov

splnené

3 Najúspešnejší športovci v jednotlivých kategóriách pre rok 2021
Naj. junior 2021:

Matej Nemčovič (Slávia Gymnastické centrum Bratislava)

Naj. žiak 2021:

Sebastián Samson (UMB B. Bystrica)
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4 Hodnotenie roku 2021
Akcií pre Sekciu ŠGM v roku 2021 sme mali naplánovaných veľa, no pre Covid pandémiu
sa ich zrealizovalo len niekoľko, množstvo bolo zrušených, rsp. presunutých na iný termín.
Január, február, marec – spoločná RD akcia pre žiakov a juniorov, sústredenie
v gymnastickej hale „bublina Šamorín“.
Pre zlú pandemickú situáciu sme najskôr presunuli a neskôr sme museli zrušiť Seminár
trénerov a rozhodcov, jarné preteky Slov. pohár v Prievidzi a Trenčíne.
Máj, spoločná RD akcia pre žiakov a juniorov, sústredenie v gymnastickej hale Osijek/CRO.
V apríli a júni sa uskutočnilo RGCTM sústredenie v Prievidzi a Trenčíne.
Prvé preteky v roku 2021, Junior CUP Budapešť. Matej Nemčovič v silnej konkurencii
získal skvelé 2. miesto na koni a O. Kasala 3. miesto na bradlách.
Skvelý úspech SGF, ŠGM, účasť medzinár. rozhodcu L. Rupčíka na OH Tokio a MS v JAP
ako pozvaný z FIG „D“ rozhodca. Pre nášho TOP rozhodcu to bola už druhá účasť na OH,
rozhodoval na hrazde.

Letný kemp EG v GRE - letného kempu EG v Thesalloniky sa zúčastnili dvaja pretekári
z UMB B. Bystrica, P. Kremnický a S. Samson, tréner Andrii Krasnozhonov a tréner z X
Bionics M. Čižmár.
Letné sústredenie pre výber RD žiakov a juniorov v BA, letné sústredenie RGCTM v PD.
Medzinárodné preteky žiakov a juniorov Cottbus, GER.
Kategória JT II:
28. Peter Kremnický
SGF| 2021
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34. Sebastián Samson

59,050

Kategória JT I:
13. Oliver Kasala

71,250

14. Matej Nemčovič

71,000

25. Peter Vidricko

64,750

Medzinárodné preteky žiakov a juniorov v Innsbrucku, AUT
Naši žiaci a juniori prispeli k výbornému výsledku SGF, keď spoločne s pretekárkami ŠGŽ
a MG zvíťazili v súťaži družstiev. Naši žiaci S. Samson a P. Kremnický získali 2. a 3. miesto
vo svojej kategórii

2x jesenné sústredenie v Gyor pre výber RD žiakov a juniorov. RGCTM sústredenia
v Prievidzi a Trenčíne.
Preteky SP B. Bystrica a SP Košice, testovanie reprezentačného úseku v KE.
OH nádeje Brno
Presadil sa najmä Oliver Kasala, keď si vo viacboji po výbornom výkone zlepšil osobný
súčet na 75,100b. a umiestnil sa na peknom 3. mieste. Svojim cvičením v kvalifikácii si
zabezpečil

postup

do

finále

na

troch

náradiach. Peter

Vidricko odcvičil veľmi slušné zostavy na prostných, bradlách a
kruhoch, skočil výborný preskok. Nezdary na hrazde a koni
pri nových cvičebných tvaroch ho stáli lepšie umiestnenie vo
viacboji. Na prostných postúpil do nedeľného finále. Patrik
Pavlíček odcvičil svoje zostavy až na koňa dobre, chýba mu však
väčšia náročnosť zostáv, ktorú je potrebné zvýšiť.
Oliver KASALA

3. miesto (75,100b.)

Peter VIDRICKO

25. miesto (65,900b.)

Patrik PAVLÍČEK

32. miesto (58,100b.)
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Vo finálových súťažiach na prostných výborne zacvičil reprezentant Peter Vidricko
a vybojoval si pekné 4. miesto. Oliver Kasala predviedol opäť výborné výkony, na koni
a bradlách stál na stupňoch víťazov.

Memoriál Gajdoša, Brno
Družstvo Slovenska v zložení Samson Sebastián, Kremnický Peter a Stračina Sebastián
skončilo na peknom 6. mieste. V súťaži jednotlivcoch Sebastián Samson obsadil 14. miesto,
Peter Kremnický skončil na 15. mieste. U oboch chlapcov vidieť progres a zlepšenie o 10
priečok oproti poslednému ročníku. Obaja postúpili do finálovej súťaže zmiešaných dvojíc.
Sebastián vypadol v prvom kole, Peťo sa dostal až do posledného kola. Žiaľ, dva pády
z koňa zmiešanú dvojicu (Kremnický–Mašová) obrali o umiestnenie na stupňoch víťazov.
Dvojica obsadila výborné konečné 4. miesto.

MSR online
MSR v ŠG muži sa pre pandémiu konali online, keď tréneri poslali zostavy svojich
pretekárov a náš TOP medzinárodný rozhodca L. Rupčík odrozhodoval viac ako 250
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zostav. Výsledky sa vyhlasovali opäť online cez App. Pretekári i tréneri dostali okrem
medailí aj pekné vecné ceny.

5 RGCTM
V roku 2021 sa nám pre Sekciu ŠGM podarilo vytvoriť nové RGCTM v B. Bystrici, tréner
Andrii Krasnozhonov. Pre zložitú situáciu Covid bolo niekoľko sústredení RGCTM
zrušených, rsp. presunutých na iné termíny.
Apríl 2021 sústredenie RGCTM v Prievidzi
Jún 2021 sústredenie RGCTM v Trenčíne
V auguste sa uskutočnilo sústredenie RGCTM v Centre gymnastických športov v Prievidzi
V októbri sa uskutočnilo sústredenie RGCTM v gymnastickom klube Pavlo Trenčín, kde
sme pokračovali v nadstavenom trende práce na sústredeniach RGCTM

6 Ciele na rok 2022
Účasť seniorov na ME, MS, juniorov na EYOF a MEJ
Úspešne absolvovanie testov a získanie kvalifikácie pre našich medzinárodných rozhodcov
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 2022
nedostali, no majú záujem o spoluprácu a získavanie nových poznatkov.
V roku 2022 zrealizovať seminár pre trénerov a rozhodcov
Vyškoliť domácich rozhodcov na OH cyklus 2022 - 2024
V roku 2022 zriadenie nového RGCTM v Malackách (dostatočný počet pretekárov, druhý
polrok 2022)
Zvyšovať počet pretekárov na pretekoch Slov. pohára a na M SR
Účasť trénera a pretekára na EG kempe (leto 2022)
Zabezpečenie zahraničného trénera na sústredení v SR (UKR, ...)
Príprava projektu na novú gymnastickú halu
Na M SR pozvať aj zahraničných účastníkov (od kategórie St. žiakov po sen)

7 Zasadnutia
marec Trenčín
máj B. Bystrica
december Šamorín
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počas roku online zasadnutie podľa potreby

8 Záver
Veľké poďakovanie patrí:
Všetkým klubom, ktoré sa aj vo veľmi náročnom roku 2021 aktívne podieľali
na záchrane svojich klubov, pretekárov a zabezpečovali športovú činnosť počas zatvorených
hál v prírode, alebo cez rôzne App.
UMB B. Bystrica a Gymnastik Košice za zorganizovanie dvoch kôl Slov. pohára, Slávii
Gymnastické centrum za vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien za M SR online, L.
Rupčíkovi za vyhodnotenie online zostáv M SR.
GK Pavlo Trenčín, Prievidza a Slávia Gymnastické centrum za zorganizovanie sústredení
RD, RGCTM.
Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli v tejto neľahkej situácii k rozvoju a napredovaniu SGF.
J. Kremnickému za vyhodnotenie klubov a silových testov.
Se SGF za výbornú prácu a spoluprácu pri zabezpečovaní akcií, veľmi promptne riešili
zmeny termínov a rušenie či zmeny akcií.

Mgr. Martin Zvalo, predseda sekcie ŠG mužov
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Hodnotenie činnosti sekcie modernej gymnastiky
1 Zloženie sekcie MG
Personálne zloženie
Sekcia MG pracovala v roku 2021 v nasledovnom zložení:
Zamestnanci SGF
Koordinátor sekcie/sekretariát SGF

H. Kiková / ukonč. prac. pomeru k 31.7.2021

Reprezentačný tréner

A. Dimová

Volená funkcia, člen VV SGF
Predseda sekcie

H. Kiková

Spolupracovníci (predsedovia komisií do počtu 5 členov + dobrovoľní členovia
komisie)
Predseda rozhodcovskej komisie

I. Motolíková

Člen rozhodcovskej komisie

S. Rohlíčková, L. Koteková

Predseda trénersko-metodickej komisie

T. Sukhomlinová

Člen trénersko-metodickej komisie

Ľ. Kilianová, I. Korinková

Predseda komisie C programu

M. Michrinová / ukonč. 14.10.20211

Člen rozhodcovskej komisie

L. Babjaková, T. Janovjaková

Komisia výkonnostného športu

úlohy RT a asistenta RT

Administratíva a iné

D. Selecká

Zasadnutia sekcie MG
Sekcia zasadala pravidelne, spravidla 1x/mesiac, a zo zasadnutí viedla riadny zápis
zverejnený na webe SGF a distribuovaný členským klubom sekcie MG SGF: 5.1.2021,
10.2.2021, 12.3.2021, 23.3.2021, 24.4.2021, 8.5.2021, 8.7.2021, 22.7.2021 – zároveň
stretnutie s trénermi, 18.8.2021, 8.9.2021, 14.10.2021, 23.10.2021 – zároveň stretnutie
s trénermi, 25.11.2021, 4.12.2021 – zároveň seminár s rozhodcami a trénermi.

1

Pozíciu dočasne vykonáva L. Babjaková
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Trénerský zbor
Seniorská reprezentačná skladba

A. Dimová, M. Darnadiová (asistent RT)

Reprezentačné družstvo jednotlivkýň

A. Dimová, I. Motolíková

Reprezentačný výber jednotlivkýň

I. Motolíková

Reprezentačný výber juniorskej skladby

M. Vargová

Reprezentačný výber mládež

A. Sakal, S. Krajčovičová, L. Selecká, T.
Sukhomlinová / ukonč. 28.8.2021
Ľ. Kilianová, X. Kilianová / od 28.8.2021

Baletná príprava

U. Volková

Všetky sústredenia jednotlivkýň sa konajú prioritne za účasti osobných trénerov gymnastiek.

Zdravotná starostlivosť
Vo vymedzenom intervale vzhľadom k rozpočtu a možnostiam sekcie MG:
Masáž RD/RV

Vladimír Suchter

Fyzioterapia RD/RV

Nina Nováková

Gymnastky reprezentačného družstva sa v termíne 11.-13.5.2020 absolvovali testovanie
výkonnosti a športovej pripravenosti v spolupráci s Národným športovým centrom: analýzu
telesného zloženia (InBody), kompletnú fyzio-diagnostiku (Imoove, footscan, handgrip,
diagnostika na stole), Ypsilon Balance Test (mobilia, stabilita, sila dolných končatín),
Fitlight (reakčná schopnosť horných končatín), Optojump- výbušná sily a vytrvalosť
dolných končatín(jednorazové výskoky + opakované členkové výskoky 60sec, resp. 90sec.),
Biodex – kolenný kĺb (porovnanie sily dolných končatín + svalová nerovnováha). Odborníci
z NŠC zabezpečili nielen písomné vyhodnotenie testov ale aj prednášku o výsledkoch,
problémoch a ich prevencii či liečbe priamo s osobnými trénerkami gymnastiek za účasti
Niny Novákovej.

Členská základňa
V rámci sekcie modernej gymnastiky sa k 30.3.2021 registrovalo 25 členských klubov
so 798 registrovanými pretekármi vo veku od 4 do 23 rokov. Registrácia je doplnená
o športových odborníkov z radov rozhodcov, trénerov a klubových funkcionárov. Členská
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základňa sekcie MG je tak jednou z najpočetnejších sekcií SGF. 2 Za tento počet ďakujeme
klubom MG, ich funkcionárom, trénerom a ďalším dobrovoľníkom, ktorí aj napriek
nepriaznivej situácii súvisiacej s pandémiou a opatreniami znemožňujúcimi tréningovú
prípravu dokázali vďaka svojmu odhodlaniu a tvrdej práci udržať mládež pri športe.

1 AURORA International Sport Club
2 Centrum voľného času Nováky
3 GK ISKRA KOŠICE
4 Gymnastic Club Yris Prešov, o.z.
5 Gymnastika Kelčov
6 CHARM, o.z.
7 Klub modernej gymnastiky ARGO PRIEVIDZA
8 Klub modernej gymnastiky DANUBIA
9 Klub modernej gymnastiky GYMAR
10 Klub modernej gymnastiky Laser - Delta Bardejov
11 Klub modernej gymnastiky TANJA
12 KMG ZVOLEN, o.z.
13 RG CLUB BRATISLAVA
14 Rhythmic Gymnastic Club Kadet Bardejov, o.z.
15 ŠK Elastik - CVČ
16 ŠPORTOVÝ KLUB LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
17 Športový klub ARGO
18 Športový klub Juventa Bratislava
19 Športový klub modernej gymnastiky Slovan Bratislava
20 Športový klub ŠOG Nitra
21 Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
22 Športový klub Závažná Poruba
23 Telocvičná jednota Sokol Bratislava I Vinohrady
24 Telovýchovná jednota RAPID BRATISLAVA
25 Telovýchovná jednota Slávia STU Bratislava
Tabuľka č. 1: Menný zoznam členských klubov MG v 2021
Tabuľka č. 2 znázorňuje prehľad aktívnych pretekárov sekcie MG podľa klubov a kategórií,
ktorí sa zúčastnili aspoň na 1 oficiálnej súťaži v roku 2021 alebo boli sekciou MG
nominovaní aspoň na 1 medzinárodné podujatie (viď kapitolu 4). V roku 2021 sekcia
nevyhlásila žiadnu oficiálnu súťaž v kategórii prípravky B a preto sekcia nedisponuje
evidenciou aktívnych pretekárok. Podľa výsledkových listín klubových súťaží v roku 2021
2

Na základe výsledkov registrácie k 30.1.2022 sa môžeme tešiť nárastu členskej základne na 1012 registrovaných pretekárov z 23
klubov.
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sa aspoň 1 súťaže v kategórii prípravky (2013-2016) v roku 2021 zúčastnilo viac ako 90
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SPOLU:
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C program

St. žiačky 2011
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1
1
1
1
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Prešo
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Bratis 14
6
17
14
v
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zda
Tabuľkalava
č. 2: Prehľad aktívnych pretekárov
Slova
abecednelava
n

St. nádeje 2009

Juniorky B 2006-08

Juniorky A 2006-08

Seniorky B 2005+

Seniorky A 2005+

gymnastiek.

45
27
26
25
17
11
11
10
10
8
7
7
5
4
4
3
3
1
224
zoradené

Bratis

2 Činnosť sekcie MG v Centre gymnastických športov v Malinove

lava
Sekcia modernej gymnastiky využívala na športovú prípravu počas roka 2021, okrem
5-mesačnej uzávierky CGŠ (v mesiacoch január-apríl a december) prioritne priestory CGŠ.
Okrem tréningov reprezentačného družstva a reprezentačných výberov prebiehali
v Malinove aj klubové tréningy (kluby Slavia STU Bratislava, TJ Sokol Bratislava, Juventa
Bratislava, TJ Rapid Bratislava, ŠK Slovan Bratislava, ŠK ŠOG Nitra, Aurora Bratislava)
a takmer všetky hromadné podujatia MG.
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Máj – november 2021 (7 mesiacov):
Sústredenia sekcie MG

120 dní tréningov, takmer 800 hodín tréningu

Klubové tréningy

takmer 500 hodín tréningu

Hromadné podujatia

9 dní, 6 podujatí

V termínoch 13.-14.8. a 28.-29.8. prebiehali v rámci reprezentačných sústredení každoročné
1. kolá testovania do výberov sekcie MG. Testovania sa zúčastnilo 31 gymnastiek ročníka
narodenia 2009 a staršie a 35 gymnastiek ročníka 2010-2011. Testovanie pripravili,
realizovali a vyhodnotili trénerky Sukhomlinová T., Motolíková I., Dimová A. a Darnadiová
M.
Tréningy reprezentačných úsekov obohatili lektori nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia.
Dňa 18.10.2021 sa po týždňovom sústredení lúčila s členkami seniorskej reprezentačnej
spoločnej skladby fenomenálna bulharská trénerka a choreografka Kamelia Dunavska, ktorá
pracuje s najlepšími tímami z celého sveta a na konte má aj zlaté medaily z ME 2021.
V Centre gymnastických športov v Malinove pripravila Kamelia na blížiace sa Majstrovstvá
Európy v modernej gymnastike 2022 a Majstrovstvá sveta 2022 v modernej gymnastike
dramatickú a skutočne impozantnú choreografiu s piatimi obručami. Naopak zostava
s 3 stuhami a 2 loptami zaujme temperamentným kubánskym rytmom. S príchodom nových
úprav v pravidlách, s ktorými by sa do modernej gymnastiky mali vrátiť pôvab, ladnosť
a umeleckosť, zorganizovala sekcia MG v mesiacoch október-december tanečné hodiny
s inštruktorom tanečného športu Milanom Špánikom.
Hromadné podujatia
Okrem dvoch kontrolných pretekov (24.4. a 8.5.2021) usporiadali členské kluby KMG
Danubia Bratislava, TJ Sokol Bratislava a TJ Rapid Bratislava ďalších 6 hromadných
podujatí trvajúcich 1-2 víkendové dni v termínoch:
Memoriál Márie Kuklišovej 26.-27.6.2021

TJ Sokol Bratislava

Danubia Cup

KMG Danubia Bratislava

2.-4.7.2021

Oblastná kvalifikácia západ 3.10.2021

TJ Rapid Bratislava

MSR A

9.10.2021

KMG Danubia Bratislava

SPMG 2. kolo

9.-10.10.2021

KMG Danubia Bratislava

MSR B

24.10.2021

TJ Sokol Bratislava
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Pozvanie k posilneniu rozhodcovského zboru na našej najvyššej súťaži MSR A dňa
9.10.2021 prijali medzinárodné rozhodkyne z Maďarska a Českej republiky p. Erika
Deutsch-Lazsanyni, Jarmila Zajoncová a Liubov Alexandrova. Sekcia MG napokon kvôli
zhoršujúcej sa pandemickej situácii dňa 25.11.2021 zrušila plánované Majstrovstvá
Slovenska v spoločných skladbách, dvojiciach a trojiciach.
Sekcia MG neustále zvyšuje svoju činnosť v CGŠ, plnohodnotne a v najväčšom rozsahu
využíva priestory na športovú prípravu a hromadné podujatia. Týmto by som chcela
poďakovať všetkým klubom a trénerom MG, ktorý využívajú priestory Centra
gymnastických športov a denno-denne sa výrazne podieľajú na zachovaní prevádzky Centra
gymnastických športov v Malinove.

3 Činnosť sekcie MG počas uzávierky CGŠ
Počas uzávierky CGŠ v období január-marec 2021 zabezpečila sekcia MG pre členky
reprezentačného družstva pripravujúce sa na kvalifikačné preteky na ME 2021 služby
a priestory Karanténneho centra pre vrcholový šport v X-Bionic v Šamoríne. Oboch
turnusov sa v termíne 14.1.-26.1.2021 a 4.2.-14.2.2021 sa zúčastnilo 17 senioriek a junioriek
s trénerkami a fyzioterapeutickým pracovníkom. Ostatné januárové a februárové dni boli
doplnené intenzívnymi online tréningami.
Príprava na ME v podmienkach celoslovenského lockdownu bola veľmi náročná. Sekcia
MG reagovala na výzvu SOŠV a žiadala o udelenie Dekrétu kandidáta na OH 2020 v Tokiu,
nakoľko ME 2021 boli poslednou kvalifikačnou súťažou. Vďaka udeleným dekrétom
(menovite: Bašistová Alexandra, Cvečková Paulína, Gurtlerová Rebeca, Horváthová Petra,
Illiková Simona, Majzlíková Natália, Mullerová Sára, Oravcová Timea, Valková Ingrid,
Vilčeková Liana, Šillerová Tereza) mohla pokračovať príprava seniorského družstva takmer
nepretržite v domácich priestoroch klubu a v priestoroch Liptov Arény Tatralandia
v Liptovskom Mikuláši (spoločná skladba) v termínoch 22.2.-2.3.2021, 26.3.-2.4.2021 a 7.10.4.2021.
Nakoľko športová príprava na reprezentačnej úrovni prebiehala v okolitých štátoch takmer
bez prerušenia sekcia MG využila možnosť prípravy v zahraničí a v termíne 8.3.-7.4.2021
vyslala družstvo na sústredenie v bulharskej Sofii. Počas intenzívneho dvojfázového
sústredenia absolvovali gymnastky juniorskej spoločnej skladby (Kováčová Ella,
Komorníková Alexandra, Balleková Katarína, Mičencová Alexandra, Šaranová Tereza,
Žatková Michaela) a seniorka Petra Horváthová dvoje prípravné medzinárodné preteky
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Phoenix Cup (20.-21.3.2021) a Sofia Cup (4.-6.4.2021). Seniorská skladba ukončila
sústredenie už 21.3. účasťou na spomínanom Phoenix Cupe.
Všetky družstvá sa napokon v apríli stretli v CGŠ v tzv. „Karanténnom centre CGŠ“,
kde pokračovala príprava plynule od 10.4. do 30.4.2021 a potom takmer denne až do odletu
na ME 6. júna 2021.
Sekcia MG kvôli plánovanej uzávierke CGŠ zrušila plánovaný seminár trénerov
a rozhodcov MG 4.12.2021. Seminár sa napokon uskutočnil online a tešil sa obrovskému
záujmu až 80 účastníkov. Program vyplnili I. Motolíková so skoro 6 hodinovou prednáškou
úprav pravidiel modernej gymnastiky na olympijský cyklus 2022-2024, člen lekárskeho
týmu futbalovej reprezentácie Ján Baťalík so svojou prednáškou o zdravotnej starostlivosti
a napokon členky sekcie s reprezentačnou trénerkou o zhodnotení výkonnosti družstiev
v 2021 a plánoch a cieľoch činnosti v 2022 a ďalšom období.
Počas druhej uzávierky CGŠ na záver roka 2021 zorganizovala sekcia MG dva zahraničné
výjazdy nad rámec plánu činnosti sekcie v tomto roku. Sekcia modernej gymnastiky stále
čaká na výraznejšie úspechy na medzinárodnej scéne a pokiaľ sa k týmto úspechom chceme
priblížiť a konkurovať okolitým štátom nemôžeme si dovoliť mesačnú pauzu. Preto sekcia
MG okrem takmer denných online tréningov zabezpečila v termíne 11.-16.12.2021.
V spolupráci s členským klubom ŠK Juventa Bratislava predvianočné zahraničné
sústredenie seniorskej reprezentačnej spoločnej skladby v Maďarsku v termíne 17.22.12.2021 a v spolupráci so Slávia STU Bratislava a českým klubom SK TART Moravská
Slávia Brno predsilvestrovské sústredenie reprezentačného družstva jednotlivkýň v termíne
27.-30.12.2021 v Českej republike.
Skutočne veľmi náročné obdobie na organizáciu a zabezpečenie tréningovej prípravy sme
zvládli vďaka pozitívnej kooperácii sekcie MG a federácie s trénermi, klubmi, gymnastkami
a rodičmi. Všetkým zainteresovaným nadšencom gymnastiky touto cestou srdečne
ďakujem!

4 Domáce a zahraničné podujatia
Napriek celoštátnemu lockdownu trvajúcemu do apríla 2021 sa sekcii modernej gymnastiky
v spolupráci s členskými klubmi podarilo usporiadať dokopy 16 domácich podujatí
s početnou slovenskou ale aj medzinárodnou účasťou. Organizácia a priebeh každého
podujatia podliehali prísnym proti pandemickým opatreniam ÚVZ.
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Kontrolné preteky k ME

24.4.2021

sekcia MG

Kontrolné preteky k ME

8.5.2021

sekcia MG

Modergym Cup

18.-20.6.2021

ŠK ŠOG Nitra

Liptovský pohárik

25.-26.6.2021

ŠK Liptovský Mikuláš

Memoriál Márie Kuklišovej 26.-27.6.2021

TJ Sokol Bratislava

Danubia Cup

2.-4.7.2021

KMG Danubia Bratislava

Kontrolný tréning

31.8.2021

sekcia MG

O pohár SŠŠ

10.-12.9.2021

ŠK ŠOG Nitra

SPMG 1. kolo

25.-26.9.2021

ŠK Liptovský Mikuláš

Rapid Gym Cup

2.-3.10.2021

TJ Rapid Bratislava

Oblastná kvalifikácia západ 3.10.2021

TJ Rapid Bratislava

MSR A

9.10.2021

KMG Danubia Bratislava

SPMG 2. kolo

9.-10.10.2021

KMG Danubia Bratislava

Charmik

16.10.2021

KMG Charm Prešov

Oblastná kvalifikácia východ 16.10.2021

KMG Charm Prešov

MSR B

24.10.2021

TJ Sokol Bratislava

SPMG C

13.11.2021

KMG Charm Prešov

Kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii boli napokon na poslednú chvíľu zrušené
podujatia:
Christmas Nitra

19.-21.11.2021

ŠK ŠOG Nitra

MSR skladby

28.11.2021

TJ Sokol Bratislava

30. Memoriál H. Jochovej

11.-12.12.2021

TJ Sokol Bratislava

Vrcholnými domácimi podujatiami boli majstrovstvá Slovenska vo všetkých
kategóriách a tak po 2 rokoch gratulujeme víťazkám:
Seniorky A

Šillerová Tereza

ŠK ŠOG Nitra

štvorboj 60,700

Juniorky A

Dzurošková Nina

ŠK Liptovský Mikuláš

štvorboj 68,000

Seniorky B

Novosadová Lucia

ŠK Juventa Bratislava

trojboj 36,800

Juniorky B

Horváthová Liana

TJ Sokol Bratislava

trojboj 38,400

Staršie nádeje B

Benkovitsová Xénia

TJ Sokol Bratislava

trojboj 45,800

Mladšie nádeje B

Vláčilová Ema

TJ Rapid Bratislava

trojboj 35,900

Staršie žiačky B

Hasáková Veronika

CVČ Nováky

trojboj 35,500

Mladšie žiačky B

Lacková Natália

KMG Danubia Bratislava trojboj 30,500
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Vrcholom sezóny 2021 boli majstrovstvá sveta v modernej gymnastike, ktoré sa konali
v japonskom Kitakyushu koncom októbra avšak bez účasti slovenského družstva. Dôvodom
bolo zranenie seniorky Petry Horváthovej iba niekoľko týždňov pred majstrovstvami
Európy, nominačnou súťažou na MS. Sekcia po kontrolných pretekoch 8.5.2021 rozhodla,
že Slovensko nebude mať v tejto kategórii zastúpenie. Hoci družstvo seniorskej spoločnej
skladby (Bašistová Alexandra, Cvečková Paulína, Gurtlerová Rebeca, Majzlíková Natália,
Mullerová Sára, Oravcová Timea) pod vedením tréneriek Dimovej a Darnadiovej splnilo
na ME sekciou stanovené limity (20,000 boda), nestačilo to však na reprezentatívne
umiestnenie a tak sa skladba MS už nezúčastnila.
K zahraničným medzinárodným prípravným a iným podujatiam patrili nasledovné
akcie:
Phoenix Cup

20.-21.3.2021

Sofia, BUL

Sofia Cup

4.-6.4.2021

Sofia, BUL

Ritam Cup

1.-2.5.2021

Belehrad, SRB

Irina Deleanu

21.-22.5.2021

Bukurešť, ROU

Svetový pohár

28.-30.5.2021

Pesaro, ITA

Majstrovstvá Európy

9.-13.6.2021

Varna, BUL

Tart Cup

4.-6.9.2021

Brno, CZE

ASVO Cup

1.-3.10.2021

Innsbuck, AUT

Marbella & Andalucia Cup 16.-17.10.2021

Marbella, ESP

K reprezentatívnejším výsledkom na medzinárodnej scéne patria:
5. miesto / 29

Nina Dzurošková

Tart Cup, Brno CZE

viacboj

10. miesto / 29

Liliana Manová

Tart Cup, Brno, CZE

viacboj

14. miesto / 20

Jun. skladba

Sofia Cup, BUL

viacboj

24. miesto / 41

Petra Horváthová

Sofia Cup, Sofia, BUL

viacboj

6. miesto / 27

Liliana Manová

Andalucia Cup, Marbella, ESP

viacboj

9. miesto / 27

Tereza Šaranová

Andalucia Cup, Marbella, ESP

viacboj

3. miesto / 29

Nina Dzurošková

Tart Cup, Brno, CZE

lopta

3. miesto / 29

Nina Dzurošková

Tart Cup, Brno, CZE

stuha

7. miesto / 28

Liliana Manová

Tart Cup, Brno, CZE

kužele

18. miesto / 41

Petra Horváthová

Sofia Cup, Sofia, BUL

kužele
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7. miesto / 27

Liliana Manová

Andalucia Cup, Marbella, ESP

lopta

6. miesto / 23

Liliana Manová

Andalucia Cup, Marbella, ESP

kužele

8. miesto / 27

Tereza Šaranová

Andalucia Cup, Marbella, ESP

lopta

9. miesto / 23

Tereza Šaranová

Andalucia Cup, Marbella, ESP

kužele

2. miesto /15

Nina Dzurošková

Andalucia Cup, Marbella, ESP

stuha

12. miesto / 20

Jun. Skladba

ME, Varna BUL

5 lôpt

10. miesto / 15

Jun. Skladba

ME, Varna BUL

5 stúh

K významným momentom patrí aj nominácia a účasť slovenskej rozhodkyne Ivany
Motolíkovej na OH v Tokiu, ktoré sa kvôli pandémii presunuli na leto 2021.
Vycestovanie na podujatia aj návraty zo zahraničia boli tento rok kvôli pandemickým
opatreniam o čosi komplikovanejšie. Sekcia MG k zabezpečeniu kontinuálnosti prípravy
obstarávala členom výprav Výnimky z povinnej karantény udeľované Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Náklady na jednotlivé výjazdy navyšovali aj úhrady
povinných PCR testovaní, či dodržiavanie iných opatrení.

5 Vyhodnotenie úspešnosti a angažovanosti klubov
SGF sa dlhodobo snaží v rámci svojich finančných možností oceniť prácu najúspešnejších
klubov a jednotlivcov. Okrem finančných prostriedkov za registráciu sme na základe
bodového hodnotenia domácich a medzinárodných súťaží posúdili, podľa možností čo
najobjektívnejšie, prácu všetkých klubov združených v sekcii modernej gymnastiky.
Kľúč k vyhodnoteniu úspešnosti a angažovanosti klubov v roku 2021 tvorili 3 kategórie:
úspešnosť v súťažiach SR, medzinárodné súťaže,
organizovanie súťaží,
organizácia školení, seminárov.

Klub
TJ SOKOL Bratislava I. Vinohrady
ŠK ŠOG Nitra
ŠK JUVENTA Bratislava
TJ Slavia STU BRATISLAVA
TJ Rapid Bratislava
ŠK Liptovský Mikuláš
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Športový klub ARGO
KMG Danubia Bratislava
ŠKMG Slovan SVK
KMG CHARM Prešov
Klub modernej gymnastiky Laser Delta
KMG
Tanja Martin
Bardejov
GK Iskra Košice
AURORA Bratislava
Centrum voľného času Nováky
KMG Zvolen
GC YRIS Prešov
RGC Kadet Bardejov
KMG ARGO Prievidza
Tabuľka č. 3: Vyhodnotenie úspešnosti a angažovanosti klubov MG v 2021

1238
1064
1026
696
660
564
473
238
94
57
45
15
13

6 Záver
Vážená členovia sekcie MG,
nebuďme nešťastní, ak nedobehneme svetovú špičku modernej gymnastiky lusknutím prsta.
Napriek tomu, sa nikdy nesmieme uspokojiť a našim cieľom musí byť minimálne postupné
vytváranie konkurencie štátom s podobnými podmienkami na športovú prípravu
a prinášanie reprezentatívnych výsledkov, ktoré motivujú mládež, trénerov, rodičov
a pomôžu popularizácii modernej gymnastiky na Slovensku. Kľúčom k tomuto cieľu je
trpezlivosť, odhodlanie a vytrvalosť celého realizačného tímu, ktorí sa podieľa na
zabezpečovaní aktivít a činnosti sekcie MG, celého tímu trénerov naprieč Slovenskom
a najmä športový duch slovenskej mládeže a rodičov. O tom, že je Slovensko plné
húževnatých ľudí ma presvedčila spolupráca s vami, členmi sekcie MG, pretože ste zostali
silní a verní i napriek problémom a úskaliam, ktorým náš šport v období posledných 2 rokov
čelil. Sú tu ale nové dni, máme pred sebou nový rok plný nových výziev a cieľov. A by toho
nebolo málo, sľubujem, že aj tento rok bude náročný. Deň po dni nám ale preto nezostáva
nič iné, iba sa neustále zlepšovať, vystupovať zo svojej komfortnej zóny, pretože v nej na
nás úspech nečaká. Úspech a progres neprichádzajú v pohodlí. Za úspechom treba raziť
cestu lakťami, postaviť sa keď spadneme, otriasť sa keď nás niečo zabolí a vrátiť sa, keď sa
nedarí. Buďme k sebe ohľaduplní, pokorní a hlavne rýchlo odpúšťajme. Spája nás všetkých
predsa jedna rovnaká cesta – cesta za úspechom našich gymnastických talentov.
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Ďakujem všetkým mojim kolegyniam, spolupracovníčkam a všetkým nadšencom a dobrým
ľuďom za toto všetko, čo sme spoločne zvládli.

Mgr. Hana Kiková, PhD., predsedníčka sekcie MG
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Hodnotenie činnosti sekcie športového aerobiku
Plán sekcie ako aj jej činnosť bola opätovne ovplyvnená pandémiou COVID 19. Sme však
radi, že sa nám napriek tejto neľahkej situácii podarilo zorganizovať viacero kvalitných
podujatí a súčasne sa zúčastniť MS a ME.
V ostatnom roku netradičného OH cyklu sekcia pracovala v zložení:
Oľga Kyselovičová - predsedníčka
Karina Danielová – úsek detí a mládeže
Petra Tomková - úsek detí a mládeže
Michaela Muchová – organizácia súťaží – aktuálne rodičovská dovolenka
Niki Szabóová – zástupca športovcov
Sekcia spravidla riešila takmer všetky svoje plánované ako aj mimoriadne stretnutia online
(6). 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 a iné

1. Domáce súťaže
22. ročník Slovak Aerobic Open
Najvýznamnejšiu a najdôležitejšiu domácu súťaž Medzinárodné majstrovstvá Slovenska
sme z pôvodne plánovaného termínu v apríli, pre dlhšie trvajúci lockdown, museli presunúť
až na august. Napriek tomu, že sa súťaž netradične konala v prázdninovom a dovolenkovom
období a stále ešte v nepriaznivej pandemickej situácii s množstvom opatrení, toto
rozhodnutie sa ukázalo nakoniec ako správne. Nová Športová hala na Junáckej ulici
v Bratislave sa tak stala v dňoch 20.8.-22.8.2021 dejiskom 22. ročníka prestížnych
medzinárodných pretekov, ktoré sú zaradené do kalendára Medzinárodnej gymnastickej
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federácie. Najdlhšie konajúceho podujatia v stredoeurópskom kontexte tohto charakteru sa
zúčastnilo 10 krajín (AUT, AZE, CZE, HUN, INA, LTU, RUS, SVK, SWE, TUR)
v celkovom počte 300 pretekárov, 22 rozhodcov (z toho 16 medzinárodných), 43 trénerov
a 10 vedúcich delegácie. I keď sme v novom objekte museli vychytať viaceré nedostatky,
podujatie bolo nakoniec veľmi úspešné, čo vyjadrili po skončení všetky zúčastnené štáty.
Majsterkami SR sa v seniorskej kategórii podľa očakávania stala Anita Lamošová (VŠK
FTVŠ UK Lafranconi BA), prvenstvo v juniorskej kategórii si odniesla Simona Sivá (Inter
aerobic BA), medzi staršími žiačkami zvíťazila Dorotka Orthová a v mladších žiačkach
Nelly Osvaldová (obe VŠK FTVŠ UK Lafranconi BA). Organizačne podujatie z poverenia
SGF zabezpečoval klub VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava, s výdatnou pomocou sekcie
ŠA, koordinátorky a Se SGF. Podujatie nečakane poctil svojou návštevou aj prezident FIG
Morinari Watanabe (JPN).
V porovnaní s ostatnými ročníkmi sme zaznamenali vysokú športovú úroveň vo všetkých
kategóriách. Počas troch dní sa súťažilo v štyroch vekových kategóriách vo všetkých
disciplínach. V piatok a v sobotu prebiehali kvalifikácie, podujatie vyvrcholilo finálovými
bojmi v nedeľu .
Výsledky: https://www.sgf.sk/sk/article/slovak-aerobic-open-vysledky-results

Slovenský pohár
Svetlým bodom minulého roku, ktorý športovým aktivitám vôbec neprial, bola tiež súťaž
žiackych kategórií (nová generácia, mladšie žiačky, staršie žiačky) – Slovenský pohár. Žiaľ,
uskutočnilo sa len 1. kolo (13.11.), ktoré organizačne zabezpečil klub KŠA Nitra, za čo im
ďakujeme. Napriek nepriaznivej situácii a nedostatočným možnostiam prezenčného
tréningu (prerušenie, karanténa a i.) sa vo veľmi dobrom svetle ukázali viaceré mladšie
žiačky športového aerobiku: Osvaldová Nelly, Šandorová Eliška (všetky VŠK FTVŠ UK
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Lafranconi BA), Bestvinová Nela (KGŠ Slávia Trnava), Kaštanová Emma Viktória (Inter
aerobic BA), v starších žiačkach Orthová Dorotka (VŠK FTVŠ UK Lafranconi BA),
Vaceková Sofia, Turóciová Tatiana, Balážová Bibiana (všetky Inter aerobic BA), Sarázová
Eva (KŠA Nitra).
Výsledky:
https://www.sgf.sk/sk/article/vysledky-1-kolo-slovenskeho-pohara-jipast-v-sportovomaerobiku-v-ziackych-kategoriach-13-11-2021-malinovo
Pohár federácií
(spoločný projekt SGF a ČGF) – súťaže 17. ročníka sa postupne uskutočnili v CGŠ v
Malinove (19.-20.6. – organizátor sekcia ŠA) a v Prahe (7.-8.10. - organizátor Kampa
Praha). Sme radi, že v oboch kolách sa veľmi dobrým výkonom prezentovali všetky
reprezentantky SR, keď si odniesli väčšinu zlatých medailí. Svoju dominanciu ukázali
predovšetkým v kategórii seniorskej, juniorskej a mladších žiačok.
Výsledky:
1.kolo: https://www.sgf.sk/sk/article/prve-kolo-pohara-federacii-v-cgs-malinovo
2.kolo:https://www.sgf.sk/sk/article/uspesna-zatva-slovenskych-aerobiciek-na-2-kolepohara-federacii-v-prahe

2. RD a úsek mládeže RD
Úsek mládeže - mladšie žiačky
Zodpovedná trénerka: Danielová Karina
Meno

Klub

Tréner

1

Orthová Dorotka

VŠK Lafranconi BA

Kyselovičová

2

Vaceková Sofia

Inter aerobic BA

Formandl, Šanková

3

Turóciová Tatiana

Inter aerobic BA

Formandl, Šanková

4

Balážová Bibiana

Inter aerobic BA

Formandl, Šanková

5

Sarázová Eva

KŠA Nitra

Solárová,Danielová, Szabóová
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Úsek juniorky a seniorky
Zodpovedná trénerka: Kyselovičová; asistentka: Tomková Petra
juniorky
Meno

Klub

Tréner

1

Sivá Simona

Inter aerobic BA

Formandl, Šanková

2

Nováková Nikoleta

Inter aerobic BA

Formandl, Šanková

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

Veľká Viktória

KŠA Nitra

Solárová,Danielová, Szabóová

7

Molnárová Diana

Slávia PU Prešov

Tomková

seniorky
Meno

Klub

Tréner

1

Lamošová Anita

VŠK Lafranconi BA

Kyselovičová

2

Brestovská Marcela

VŠK Lafranconi BA

Kyselovičová

3

Učňová Alena

VŠK Lafranconi BA

Kyselovičová

4

Brestovská Martina

VŠK FTVŠ UK Lafranconi BA Kyselovičová

5

Kanožayová Lucia

Inter aerobic BA

Formandl, Šanková

6

Ábelová Nina

KŠA Nitra

Solárová,Danielová, Szabóová

Sústredenia
Aj keď v prvej štvrtine roka boli všetky sústredenia zrušené, úseky so svojimi zodpovednými
trénerkami realizovali online tréningy v skupinách a individuálne. Vďaka „bubline“
v komplexe X-bionic Šamorín sa však podarilo absolvovať celkovo 3 sústredenia
seniorského a juniorského výberu, ktoré, ako sa neskôr ukázalo mali naozaj veľký prínos.
Veľmi pozitívne hodnotím v tomto období aj spoluprácu s fyzioterapeutmi Zdenkom
Ďurišom a Ninou Novákovou, ako aj trénerkou baletu Uľjanou Volkovovou, ktorá sa
zapojila do programu sústredení a podieľala sa na zlepšení výkonu dievčat nevyhnutnou
klasickou tanečnou prípravou.
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Stručný sumár sústredení úsekov RD uvádza nasledovná tabuľka.
ŽIAČKY
Termín a miesto

JUNIORKY & SENIORKY
Počet

Termín a miesto

dní

Počet
dní

28.1.-4.2.2021, Šamorín

8

25.2.-4.3.,Šamorín

8

1.4.-8.4., Šamorín

8

20.-24.4., CGŠ Malinovo

5

7.-9.5., CGŠ Malinovo

3

19.-22.5. CGŠ Malinovo

5

10.-12.6., CGŠ Malinovo

3

10.-11.6. a 13.-14.6., CGŠ Malinovo

4

4.-8.8., CGŠ Malinovo

5

4.-6.6. a 8.-10.6., CGŠ Malinovo

6

18.-19.9.2020, Malinovo

2

9.-11.9., CGŠ Malinovo

3

15.-17.10., CGŠ Malinovo

3

15.-17.10., CGŠ Malinovo

3

SPOLU

16

SPOLU
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3. MS a medzinárodné súťaže
Majstrovstvá sveta – Baku (AZE)
Po počiatočnom váhaní FIG sa nakoniec MS konali v dňoch 24.-31.5.2021. Organizačne
perfektne pripravené podujatie, rešpektujúc všetky pandemické opatrenia, privítalo menší
počet účastníkov ako zvyčajne. Sme preto radi, že do bojov mohli zasiahnuť aj naše
seniorské reprezentantky: v kategórii jednotlivkýň Anita Lamošová a Alena Učňová, ktorá
spolu so sestrami Martinou a Marcelou Brestovskou súťažila aj v kategórii trojíc. Trojica
vzhľadom na predchádzajúce zranenie Marcely Brestovskej musela pred odchodom
prispôsobiť zostavy k zdravotnému stavu. Dievčatá zašli v danej situácii svoje maximum
a získali 18,05 bodov. Anita Lamošová podala dobrý výkon s obťažnosťou v plnom rozsahu.
Avšak malé chyby v technickom predvedení ju stáli cenné desatinky. Dosiahla známku
19.550 bodu a umiestnila sa na 19. mieste.
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Alena Učňová ako debutantka MS podala kvalitný výkon a je nádejou do budúcna. Súčtom
bodov 19.500 obsadila 22. miesto.
Výsledky: https://www.sgf.sk/sk/article/hodnotenie-majstrovstiev-sveta-v-baku

Majstrovstvá Európy juniorov a seniorov – Pesaro (ITA)
Na základe výsledkov MM SR nominovala sekcia ŠA dve jednotlivkyne a trio, a to tak
v kategórii juniorskej ako aj seniorskej. Toto rozhodnutie sa ukázalo ako veľmi dobré hlavne
z pohľadu ďalšej perspektívy slovenského športového aerobiku. Mladšie dievčatá rozhodne
nesklamali a predovšetkým získali množstvo cenných skúseností. Športová úroveň bola
veľmi vysoká, boli sme svedkami viacerých zaujímavých a nápaditých choreografií,
s náročnými kombináciami cvičebných tvarov. Zo slovenských pretekárok podľa
očakávania sa najvyššie umiestnila Anita Lamošová v seniorskej kategórii, spoľahlivý
výkon podala aj Alena Učňová, výkonom prekvapila i mladá juniorka Simona Sivá. Ďalšia
juniorka - Tajana Solárová sa žiaľ dopustila niekoľkých nepresností. Z trojíc bola
presvedčivejšia juniorská (Adámeková Hana – Farkašová Ella – Solárová Tajana), ktorá má
potenciál ďalšieho zlepšovania sa. Počas celého pobytu bola vo výprave dobrá atmosféra
a spolupráca medzi trénerkami, rozhodkyňou, pretekárkami a vedúcim výpravy. Pre zranenie
seniorky Marcely Brestovskej počas pódiového tréningu bola do trojice k Brestovskej
Martine a Alene Učňovej povolaná náhradníčka Lucia Kanožayová, ktorá absolvovala

SGF| 2021

50

Výročná správa Slovenskej gymnastickej federácie za rok 2021

len jeden tréning na nesúťažnej ploche, čo bolo pre výkon trojice iste handicapom.
VÝSLEDKY: HTTPS://WWW.SGF.SK/SK/ARTICLE/ME-V-SPORTOVOM-AEROBIKU-UZ-BEZ-SLOVENIEK

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 FIG súťaž PLOVDIV AEROBIC CUP. Na pretekoch sa predstavili
aj naše dve reprezentantky Anita Lamošová, Alena Učňová (obe sa prebojovali do finále)
a Lucia Kanožayová. Vo finále sa tiež predstavilo seniorské trio v zložení Brestovská
Martina - Brestovská Marcela - Učňová Alena. Po prvýkrát na tejto súťažili bojovala aj
juniorka – Simona Sivá, ktorej sa síce nepodarilo zaradiť medzi top 8, ale svojím výkonom
rozhodne nesklamala.

4. Vzdelávanie a iné
V minulom roku boli viaceré vopred plánované aktivity žiaľ presunutú. V rámci domácich
podujatí sekcia uskutočnila online seminár pre trénerky a rozhodkyne.
Zapojili sme tiež sa aktívne do viacerých webinárov organizovaných Európskou
gymnastikou a FIG.
Za veľmi cenné považujem „plošné“ testovanie v spolupráci SGF a Národného športového
centra, do ktorého sa nám podarilo aj s prispením iných finančných zdrojov zapojiť všetky
úseky ŠA.
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Európska gymnastika ocenila po prvýkrát medzinárodných rozhodcov titulom Honorary
Judge v jednotlivých gymnastických športoch, ktorí splnili viaceré náročné kritériá. Medzi
top desiatkov ocenených rozhodcov športového aerobiku na medzinárodnej úrovni bola aj
Oľga Kyselovičová.

Záver
Rok 2021 bol pre všetkých z nás po všetkých stránkach veľmi náročný. 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.
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 MG
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4. Správa o činnosti Kontrolnej komisie SGF a
kontrolóra/-ky 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.
Do 30.11.2021 vykonávala funkciu kontrolórku JUDr. Kristína Slivoňová. Funkcia jej
zanikla z dôvodu vzdania sa funkcie. Od 1.12.2021 je novým kontrolórom Jiří Jeřábek.
Zloženie KRK SZB:
JUDr. Kristína Slivoňová – Kontrolór a predsedníčka KK SGF do 30.11.2021
Jiří Jeřábek – kontrolór a predseda KK SGF od 1.12.2021
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,
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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 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
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.
Kontrolór priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na
hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov,
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dodržiavanie právnych predpisov a dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej
organizácie.
Kontrolór pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému
porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej
Kontrolór tiež vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho
orgánu a ich riadneho zverejňovania, upozorňuje štatutárny orgán na nesúlad povinne
zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej evidencii, 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,
konzultuje postup s kontrolórom športovej organizácie, ktorej je športová organizácia
členom, pri zistení závažného nedostatku, vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra,
ktorú predkladá najvyššiemu orgánu športovej organizácie.
Kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie má
pôsobnosť podľa odsekov 2 a 3 a vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov športových
organizácií, ktoré sú členmi národného športového zväzu alebo národnej športovej
organizácie, 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, 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, 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.
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
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.
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Kontrolórke SGF, boli zasielané v roku 2021 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. Nepretržite je potrebné venovať zvýšenú pozornosť zverejňovaniu
povinných údajov v zmysle zákona o športe.
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 2021 nebol na KK doručený žiadny podnet na kontrolu.
Kontrolórke boli doručené dva podnety na vykonanie kontroly v Klube modernej gymnastiky
Laser – Delta Bardejov. Z dostupných informácií vyplýva, že klub neuskutočnil zmenu
v registrácii športovkyne a jej vzťah ku tomuto klubu neukončil. Ďalej vyplynulo podozrenie
z uvádzania nepravdivých údajov do registra športovcov s príslušnosťou ku klubu a Slovenskej
gymnastickej federácii a možnému neoprávnenému získaniu prostriedkov z príspevku uznanému
športu na účel športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov. Kontrolnú činnosť
kontrolórka zahájila vyžiadaním podkladov od kontrolovaného subjektu. V kontrole pokračoval
nový kontrolór. Kontrolná činnosť začatá na základe predmetných podnetov nebola k 31. 12.
2021 ukončená.
Kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia verejných
prostriedkov
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V roku 2021 sa zopakovala situácia ohľadom šírenia ochorenia COVID-19 a znovu boli
prijaté opatrenia proti šíreniu tohto ochorenia. Z týchto dôvodov kontrolná komisia zasadla
len raz a to 16.8.2021. 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, toto zasadnutie sa už
neuskutočnilo.
Účtovná jednotka – Slovenská gymnastická federácia v roku 2021 viedla podvojné
účtovníctvo.
Výsledok hospodárenia je podrobne popísaný vo Výročnej správe SGF za rok 2021.
Hospodárenie je sledované aj výkonným výborom, ekonómka predkladá každý mesiac
informácie o stave čerpania rozpočtu prezidentovi a predsedom jednotlivých sekcií. Dôležité
je v procese obstarávania tovarov a služieb dodržiavať zákon o verejnom obstarávaní.
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,
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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.
Ak športová organizácia je zároveň zakladateľom alebo spoločníkom obchodnej spoločnosti,
výročná správa obsahuje údaje podľa ods. 5 § 9 ZoŠ aj o tejto obchodnej spoločnosti.
SGF je 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
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prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športovej reprezentácie, prebiehala
priebežne podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením na rok 2021. Zákon o športe
bol v tomto bode dodržaný.
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.
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 2021 sa kontrolórka zúčastnila len online školenia. Vzhľadom na
vzdanie sa funkcie už neabsolvovala prezenčné školenie. Školenia sa zúčastnil nastupujúci
kontrolór, ktorý informácie podal po jeho ustanovení do funkcie.
Na záver konštatujeme, že SGF dodržala ustanovenia zákona o športe a funkcia
kontrolóra SGF bola obsadená kontinuálne počas celého roka.
Na tomto mieste sa chcem sa poďakovať prezidentovi SGF pánovi Novákovi,
generálnej sekretárke Monike Šiškovej, zamestnancom sekretariátu a členom VV SGF
za spoluprácu a podporu počas výkonu mojej funkcie. Zvládli sme aj organizáciu
voľby nového kontrolóra tak, aby SGF neprišla o spôsobilosť prijímateľa verejných
prostriedkov.

V Bratislave 23.2.2022.

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
ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA ŽENY 2021
Dosiahnuté výsledky na významných podujatiach v roku 2021
9. Individuálne majstrovstvá Európy, 21. – 25.4.2021, Basel / SUI
Barbora Mokošová, Slávia GC Bratislava
Kvalifikácia jednotlivkýň – viacboj
50,698
preskok
12,966
bradlá
13,400
kladina
12,166
prostné
12,166

24.m
64.m
19.m
33.m
37.m

Finále viacboja
preskok
bradlá
kladina
prostné

49,999
13,266
13,200
11,600
11,933

18.m
19.m
10.m
18.m
18.m

OH 2021, 23.7. – 8.8.2021, Tokio / JPN
Barbora Mokošová, Slávia GC Bratislava
Kvalifikácia jednotlivkýň – viacboj
51,199
preskok
13,333
bradlá
13,333
kladina
11,700
prostné
12,833

52.m
65.m
38.m
72.m
37.m

50. Majstrovstvá sveta, 18, - 24.10.2021, Kitakiushu / JPN
Barbora Mokošová, Slávia GC Bratislava
bradlá
13,566
17.m
kladina
11,633
38.m
Sára Surmanová, Slávia GC Bratislava
bradlá
kladina

11,033
10,566

59.m
71.m

Elena Ušáková, KGŠ Slávia Trnava
kladina
prostné

7,133
11,166

94.m
68.m
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Domáce vrcholné podujatia 2021
Majstrovstvá Slovenska 2021, 11.9.2021 (Gym Festival Trnava, 2021)
Seniorky A
por.

priezvisko

meno

nar

klub

KGŠ Slávia
Trnava
KGŠ Slávia
2004
Trnava
Slávia GC
2005
Bratislava

náradie
preskok bradlá kladina prostné

spolu

1

Kalamárová Radoslava 1999

12,10

8,80

11,40

11,70

44,00

2

Ušáková

Elena

12,50

8,55

10,50

11,10

42,65

3

Balcová

Adéla

11,10

10,45

9,70

10,60

41,85

VT

Juniorky A
por. priezvisko

meno

1

Dobrocká

Lucia

2

Galátová

Nina

3

Bažíková

Ema

nar

klub

2007 KŠG Detva
GK ŠK UMB
2006 Banská
Bystrica
GK ŠK UMB
2007 Banská
Bystrica

náradie
spolu
preskok bradlá kladina prostné
12,05
11,25 10,85
12,40 46,55
12,10

9,55

10,95

10,15

42,75

13,00

10,35

8,60

10,55

42,50

VT

Kadetky
por.

priezvisko

meno

1

Rosputinská Adela

2

Boľošová

Liana

nar

klub

GK ŠK UMB
2008 Banská
Bystrica
GK ŠK UMB
2008 Banská
Bystrica

náradie
spolu
preskok bradlá kladina prostné
11,30

8,25

9,95

10,40

39,90

12,20

6,80

8,35

9,65

37,00

VT

Majstrovstvá Slovenska 2021 (z celkového vyhodnotenia Slovenského pohára 2021)
Najmladšie žiačky A
por.
1

priezvisko
Czifrová
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meno
Sára

nar

klub

2013 XBS gymnastics Šamorín
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Najmladšie žiačky B
por.
1
2
3

priezvisko

meno

Tymchenko

Nika

Telgarská
Strmenská

Laura
Dorota Hana

nar

klub

2013 AŠK Inter Bratislava
2013 KŠG Detva
2013 GK Elán Prievidza

Mladšie žiačky A
por.

priezvisko

meno

1
2
3

Piliarová
Murínová
Podkonická

Lucia
Lilly
Michelle

nar

klub

2011 KŠG Detva
2011 KŠG Detva
2011 XBS gymnastics Šamorín

Mladšie žiačky B
por.
1
2
3

priezvisko
Drobná

meno
Lada

Chrzanovská Zoja
Rzounková Xénia

nar

klub

2011 Slávia GC Bratislava
2011 Slávia GC Bratislava
2011 Slávia GC Bratislava

Staršie žiačky A
por.
1
2

priezvisko

meno

Osttrihoňová Nela
Hučková
Petra

nar

klub

2010 KŠG Detva
2009 KGŠ Slávia Trnava

Staršie žiačky B
por.
1
2
3

priezvisko

meno

Barlíková

Chiara

Belicová
Deáková

Laura
Michaela
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nar

klub

2010 Slávia GC Bratislava
2010 KGŠ Slávia Trnava
2008 Slávia GC Bratislava
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Juniorky B
por.
1
2
3

priezvisko

meno

Keresztésová Miriam

Kadučáková Nina
Herényiová Lucia

nar

klub

2007 GK Nové Zámky
2006 GK ŠK UMB B.Bystrica
2006 AŠK Inter Bratislava

Seniorky B
por.
1
2
3

priezvisko

meno

Korpová

Dominika

Dudnyk
Novotná

Aleksandra
Nella

SGF| 2021

nar

klub

1999 GK Nové Zámky
2004 GK Pavlo Trenčín
2004 AŠK Inter Bratislava
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ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA MUŽI 2021
Dosiahnuté výsledky na významných podujatiach v roku 2021
ME – bez účsti SVK
OH – bez účasti SVK
MS – bez účasti SVK

Domáce vrcholné podujatia 2021
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2021, 12.12.2021 – online
Najmladší žiaci
priezvisko

meno

Štefan

Šimon

Jávorka

Boris

Heynes

Skyelar

nar.

klub

náradie
akroba KNŠ

CGŠ
2012 Prievidza
XBS
gymnastics
2012 Šamorín
GK Pavlo
2012 Trenčín

preskok bradlá hrazda

kruhy

spolu VT

13,80 16,20

14,30

14,60

14,40

13,90 87,20

I

13,50 15,60

14,80

14,70

13,90

14,10 86,60

I

14,80 15,20

13,10

14,80

14,10

13,80 85,80

I

Mladší žiaci A
Priezvisko

meno

nar.

náradie

klub

akroba KNŠ

kruhy preskok bradlá hrazda

spolu VT

14,80 14,80

13,10

13,50

14,10

14,10 84,40

I

Teodor

Slávia GC
2010 Bratislava
XBS gymnastics
2010 Šamorín

14,00 12,70

13,80

13,90

13,60

14,50 82,50

I

Michal

2010 CGŠ Prievidza

14,10 14,00

13,40

13,40

12,80

13,80 81,50

I

Macko

Peter

Kozmal
Bartolen

Mladší žiaci B
priezvisko

meno

Sasinek

Soren

Lupták

Sebastián

nar.

náradie

klub

akroba KNŠ

XBS gymnastics
2010 Šamorín
XBS gymnastics
2010 Šamorín

kruhy preskok bradlá hrazda

spolu VT

14,40 16,20

15,20

13,50

14,10

14,30 87,70

I

14,20 13,90

15,10

13,20

14,30

14,00 84,70

I

Starší žiaci A
Priezvisko

Samson

meno
Sebastián

Kremnický Peter
Stračina
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Sebastián

nar.

klub

GK ŠK UMB
2007 Banská Bystrica
GK ŠK UMB
2007 Banská Bystrica
Slávia GC
2008 Bratislava

náradie
akroba KNŠ
11,90

kruhy preskok

bradlá hrazda

spolu VT

9,60

10,90

12,00

11,30

10,30 66,00

I

10,80 11,60

10,80

11,10

11,60

9,90 65,80

I

10,90 11,20

10,50

10,60

10,70

9,10 63,00

I
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Starší žiaci B
priezvisko

meno

nar.

náradie

klub

akroba KNŠ

GK ŠK UMB
2007 Banská Bystrica

kruhy preskok bradlá hrazda

spolu VT

Babiak

Andrej

13,00 12,70

11,30

12,30

11,70

11,70 72,70

I

Ralaus

Roman 2007 GK Pavlo Trenčín

10,90 11,60

9,40

11,95

10,00

11,20 65,05

I

Denko

Matyas 2008 GK Pavlo Trenčín

11,10

6,50

12,25

0,00

8,00

2,60 40,45 bez

Juniori A
priezvisko meno

nar.

Nemčovič

Matej

2003

Kasala

Oliver

2004

Vidricko

Peter

2005

náradie

klub

akroba KNŠ kruhy preskok bradlá hrazda

Slávia GC
Bratislava
Slávia GC
Bratislava
Slávia GC
Bratislava

spolu

VT

12,50

11,40 12,50

13,00

11,20

11,70

72,30

MT

11,50

9,20

12,00

12,90

11,90

9,30

66,80

II

11,90

8,80

10,90

12,90

11,40

10,30

66,20

I

Juniori B
priezvisko meno nar.

Cinger

SGF| 2021

klub

Slávia
Denis 2003 GC
Bratislava

náradie
akroba KNŠ kruhy
7,70

0,00

8,20

66

preskok bradlá hrazda
0,00

0,00

0,00

spolu

VT

15,90 bez
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Prehľad najlepších umiestnení na MSJ
Viacboj
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Náradie
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MODERNÁ GYMNASTIKA 2021
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA r. 2021 – víťazi všetkých kategórií
Seniorky A

Šillerová Tereza

ŠK ŠOG Nitra

štvorboj 60,700

Juniorky A

Dzurošková Nina

ŠK Liptovský Mikuláš

štvorboj 68,000

Seniorky B

Novosadová Lucia

ŠK Juventa Bratislava

trojboj 36,800

Juniorky B

Horváthová Liana

TJ Sokol Bratislava

trojboj 38,400

Staršie nádeje B

Benkovitsová Xénia TJ Sokol Bratislava

trojboj 45,800

Mladšie nádeje B

Vláčilová Ema

trojboj 35,900

Staršie žiačky B

Hasáková Veronika CVČ Nováky

trojboj 35,500

Mladšie žiačky B

Lacková Natália

trojboj 30,500

TJ Rapid Bratislava

KMG Danubia Bratislava

MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA v r. 2021
Vrcholom sezóny 2021 boli majstrovstvá sveta v modernej gymnastike, ktoré sa konali
v japonskom Kitakyushu koncom októbra avšak bez účasti slovenského družstva. Dôvodom
bolo zranenie seniorky Petry Horváthovej iba niekoľko týždňov pred majstrovstvami
Európy, nominačnou súťažou na MS. Sekcia po kontrolných pretekoch 8.5.2021 rozhodla,
že Slovensko nebude mať v tejto kategórii zastúpenie. Hoci družstvo seniorskej spoločnej
skladby (Bašistová Alexandra, Cvečková Paulína, Gurtlerová Rebeca, Majzlíková Natália,
Mullerová Sára, Oravcová Timea) pod vedením tréneriek Dimovej a Darnadiovej splnilo na
ME sekciou stanovené limity (20,000 boda), nestačilo to však na reprezentatívne
umiestnenie a tak sa skladba MS už nezúčastnila.
K reprezentatívnejším výsledkom na medzinárodných podujatiach patria:
5. miesto / 29

Nina Dzurošková

Tart Cup, Brno CZE

viacboj

10. miesto / 29

Liliana Manová

Tart Cup, Brno, CZE

viacboj

14. miesto / 20

Jun. skladba

Sofia Cup, BUL

viacboj
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24. miesto / 41

Petra Horváthová

Sofia Cup, Sofia, BUL

viacboj

6. miesto / 27

Liliana Manová

Andalucia Cup, Marbella, ESP

viacboj

9. miesto / 27

Tereza Šaranová

Andalucia Cup, Marbella, ESP

viacboj

3. miesto / 29

Nina Dzurošková

Tart Cup, Brno, CZE

lopta

3. miesto / 29

Nina Dzurošková

Tart Cup, Brno, CZE

stuha

7. miesto / 28

Liliana Manová

Tart Cup, Brno, CZE

kužele

18. miesto / 41

Petra Horváthová

Sofia Cup, Sofia, BUL

kužele

7. miesto / 27

Liliana Manová

Andalucia Cup, Marbella, ESP

lopta

6. miesto / 23

Liliana Manová

Andalucia Cup, Marbella, ESP

kužele

8. miesto / 27

Tereza Šaranová

Andalucia Cup, Marbella, ESP

lopta

9. miesto / 23

Tereza Šaranová

Andalucia Cup, Marbella, ESP

kužele

2. miesto /15

Nina Dzurošková

Andalucia Cup, Marbella, ESP

stuha

12. miesto / 20

Jun. Skladba

ME, Varna BUL

5 lôpt

10. miesto / 15

Jun. Skladba

ME, Varna BUL

5 stúh

K významným momentom patrí aj nominácia a účasť slovenskej medzinárodnej rozhodkyne
Ivany Motolíkovej na OH v Tokiu, ktoré sa kvôli pandémii presunuli na leto 2021.
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ŠPORTOVÝ AEROBIK 2021
Dosiahnuté výsledky na významných podujatiach v roku 2021
MAJSTROVSTVÁ SVETA, 27. - 29.05.2021, BAKU/AZE
Kvalifikácia /seniorky/ jednotlivkyne:
Anita Lamošová, VŠK FTVŠ UK Bratislava

19,550

19.m

Alena Učňová, VŠK FTVŠ UK Bratislava

19,500

22.m

18,016

18.m

Kvalifikácia /seniorky/ - TRIO:
Alena Učňová, VŠK FTVŠ UK Bratislava
Marcela Brestovská, VŠK FTVŠ UK Bratislava
Martina Brestovská, VŠK FTVŠ UK Bratislava

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY, 24. - 26.09. 2021, PESARO/ ITA
Kvalifikácia /seniorky/ - jednotlivkyne:
Anita Lamošová, VŠK FTVŠ UK Bratislava
Alena Učňová, VŠK FTVŠ UK Bratislava
Kvalifikácia /seniorky/ - TRIO:
Alena Učňová, VŠK FTVŠ UK Bratislava
Lucia Kanožayová, Inter aerobic Bratislava
Martina Brestovská, VŠK FTVŠ UK Bratislava
Kvalifikácia /juniorky/ - jednotlivkyne:
Simona Sivá, KŠA Nitra
Tajana Solárová, KŠA Nitra
Kvalifikácia /juniorky/ - TRIO:
Hana Adamekova, KŠA Nitra
Tajana Solárová, KŠA Nitra
Ela Farkašová, KŠA Nitra
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19,550
18,750

18.m
26.m

17,888

18.m

18,550
17,550

25.m
31.m

17,350

18.m
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Domáce vrcholné podujatia 2021
Majstrovstvá Slovenska 20. – 22.08.201, Bratislava
SEN jednotlivkyne
Umiestnenie

Meno a Priezvisko

1.

Ania Lamošová

2.

Alena Učňová
Nina Ábelová

3.

Klub
VŠK FTVŠ UK Lafranconi
Bratislava
VŠK FTVŠ UK Lafranconi
Bratislava
KŠA Nitra

známka

Klub
VŠK FTVŠ UK Lafranconi
Bratislava

známka

Klub
Inter Aerobic Bratislava
KŠA Nitra
KŠA Nitra

známka
19.150
19.150
19.100

Klub
KŠA Nitra

známka
18.800

Inter aerobic Bratislava

18.050

KŠA Nitra

15.580

Klub
KŠA Nitra

známka

20.200
19.950
17.800

SEN trojice
Umiestnenie

Meno a Priezvisko

1.

Brestovská Marcela
Brestovská Martina
Učňová Alena

19.658

JUN jednotlivkyne
Umiestnenie
1.
2.
3.

Meno a Priezvisko
Simona Sivá
Tajana Solárová
Hana Adámeková

JUN trojice
Umiestnenie
1.

2.

3.

Meno a Priezvisko
Hana Adámeková
Tajana Solárová
Ela Farkašová
Lujza Achimská
Nikoleta Nováková
Simona Sivá
Barbora Krajancová
Nina Kršiaková
Viktória Veľká

JUN pätica
Umiestnenie

1.

2.
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Meno a Priezvisko
Hana Adámeková
Tajana Solárová
Ela Farkašová
Nina Kršiaková
Viktória Veľká
Lujza Achimská
Paulína Hlinková
Nikoleta Nováková

18.200

Inter aerobic Bratislava
17.550
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Tamara Pagáčová
Simona Sivá

JUN dance
Umiestnenie

1.

2.

Meno a Priezvisko
Hana Adámeková
Tajana Solárová
Ela Farkašová
Nina Kršiaková
Viktória Veľká
Barbora Krajancová
Lujza Achimská
Paulína Hlinková
Nikoleta Nováková
Tamara Pagáčová
Simona Sivá
Lucia Kanožayová
Margaréta Marková
Nella Novotná
Karolína Pagáčová

Klub
KŠA Nitra

známka

15.900

15.700

Staršie žiačky jednotlivkyne
Umiestnenie
1.
2.
3.

Meno a Priezvisko
Dorotka Orthová
Tatiana Turóciová
Sofia Vaceková

Klub
VŠK FTVŠ UK Lafranconi
Bratislava
Inter aerobic Bratislava
Inter aerobic Bratislava

známka

Klub
Inter aerobic Bratislava

známka

18.000
17.800
17.450

Staršie žiačky trojice
Umiestnenie
1.

2.

3.

Meno a Priezvisko
Bibiana Balážová
Tatiana Turóciová
Sofia Vaceková
Naďa Kunová
Natália Rakúsová
Eva Sárazová
Karolína Fabianová
Janka Kovalíková
Nikola Švecová

17.200
KŠA Nitra
16.200
Slávia PU Prešov
15.650

Staršie žiačky pätice
Umiestnenie

1.
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Meno a Priezvisko
Bibiana Balážová
Tatiana Turóciová
Sofia Vaceková
Ema Gajdošová
Viktória Kaštanová

Klub
Inter aerobic Bratislava

známka

16.250
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2.

Dorotka Orthová
Michaela Bribilincová
Anna Švecová
Emma Šurláková
Viktória Zimerman

VŠK FTVŠ UK Lafranconi
Bratislava
16.150

Staršie žiačky dance
Umiestnenie

1.

2.

3.

Meno a Priezvisko
Dorotka Orthová
Michaela Bribilincová
Anna Švecová
Linda Csonková
Viktória Zimerman
Rebeka Šišková
Júlia Mészárosová
Bibiana Balážová
Tatiana Turóciová
Sofia Vaceková
Ema Gajdošová
Viktória Kaštanová
Agáta Kossányi
Gréta Kossányi
Stela Eliášová
Naďa Kunová
Natália Rakúsová
Eva Sárazová
Lilian Urbanová

Klub
VŠK FTVŠ UK Lafranconi
Bratislava

známka

15.750

Inter aerobic Bratislava

15.700

KŠA Nitra
14.800

Mladšie žiačky jednotlivkyne
Umiestnenie
1.
2.
3.

Meno a Priezvisko
Nelly Osvaldová
Nela Bestvinová
Eliška Šandorová

Klub
VŠK FTVŠ UK Lafranconi
Bratislava
KGŠ Slávia Trnava
VŠK FTVŠ UK Lafranconi
Bratislava

známka

Klub
VŠK FTVŠ UK Lafranconi
Bratislava

známka

17.450
16.950
16.700

Mladšie žiačky
trojice
Umiestnenie

Meno a Priezvisko

1.

Nelly Osvaldová
Eliška Šandorová
Tamara Tomčišáková

2.

Mária Graňáková
Šarlota Lednická
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VŠK FTVŠ UK Lafranconi
Bratislava
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16.750

15.500
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3.

Dominika Štefaniková
Nela Bestvinová
Hana Pospíšilová
Stela Supeková

KGŠ Slávia Trnava
15.250

Mladšie žiačky pätice
Umiestnenie

Meno a Priezvisko

1.

Lenka Gerberová
Nelly Osvaldová
Eliśka Šandorová
Tamara Tomčišáková
Júlia Valkovičová

2.

3.
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Zorana Kačmarčíková
Dominika Krištofová
Ervína Priadková
Eliška Šerfelová
Eliška Svrčková
Klaudia Hudáková
Ema Lacková
Lucia Plocarová
Simona Plocarová
Stella Rohrbock

Klub
VŠK FTVŠ UK Lafranconi
Bratislava

známka

16.250

VŠK FTVŠ UK Lafranconi
Bratislava
15.050

Slávia PU Prešov
14.250
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TRAMPOLÍNY

Ň
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6. Hospodárenie v roku 2021
Rozpočet SGF na rok 2021
Transparentný účet
Príspevok + MŠVVaŠ SR

1 395 463

z toho :
1. Príspevok uznanému športu
1 379 292
a) bežné transfery
1 291 292
b) kapitálové transfery
88 000
2. Príspevok Barbora Mokošová Olympiáda XXXII. 16 171
Účel príspevku z podprogramu 026 02
a) bežné transfery:
Suma spolu na všetky účely okrem správy a prevádzky

1 026 564,39

1. Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou
(rozdelenie pomerne medzi kluby podľa registrácie členov)
191 926,70
2. Účel rozvoja talentovaných športovcov
247 373
3. Účel športovej reprezentácie
587 264,69
4. najviac 20% na Účel výdavkov na správu a prevádzku
275 858,40
264 727,61
b) kapitálové transfery

88 000

vyúčtované
vyúčtované
vyúčtované
max.
vyúčtované
vyúčtované

Účel dotácie z podprogramu 026 03 – Národné športové projekty
1. Barbora Mokošová – Olympiáda
16 171
16 169,80 vyúčtované
1,20 povinnosť vrátiť
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Hospodárenie SGF v roku 2021
Transparentný účet 2021
Zostatok z príspevku MŠVVaŠ SR – bežné transfery 2021
Zostatok z príspevku MŠVVaŠ SR – kapitálové transfery 2021
Zostatok z príspevku MŠVVaŠ – Mokošová OH
Vrátenie nevyčerpaných fin. Prostriedkov MŠVVaŠ SR

0,00
0,00
1,20
1,20
0,00

Z toho:
1. štátne prostriedky (transparentný účet)
počiatočný stav k 1.1.2021
príjmy
výdavky
zostatok k 12.3.2021

287 256,92
1 395 463,00
1 616 719,41
66 000,51

2. neštátne prostriedky (prevádzkový účet)
Účtovný zostatok k 31.12.2020
príjmy
výdavky
zostatok k 31.12.2021

53 170,45
103 406,00
100 921,12
55 655,33
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Čerpanie príspevku z rozpočtu MŠVVaŠ SR 2021
Čerpanie príspevku z rozpočtu MŠVVaŠ SR 2021 podľa sekcií

Diplomacia
ŠGM
ŠGŽ
ŠA
MG
GpV
PK

SE
Rezerva
Kluby
Náradie-investície
Úspešnosť a
angažovanosť

Plán

13 000,00

Skutočnosť
Plán

10 686,00
167 750,00

Skutočnosť
Plán

151 395,00
258 750,00

Skutočnosť
Plán

259 579,00
77 600,00

Skutočnosť
Plán

108 528,00
235 000,00

Skutočnosť
Plán

235 438,00
64 500,00

Skutočnosť

42 299,00

Plán

10 000,00

Skutočnosť
Plán

3 251,00
241 420,00

Skutočnosť
Plán

255 928,20
16 378,00

Skutočnosť
Plán

7 172,00
206 894,00

Skutočnosť
Plán

187 986,00
88 000,00

Skutočnosť
Plán

88 000,00
0,00

Skutočnosť

0,00

Barbora
Mokošová

Plán

16 171,00

Skutočnosť

16 169,80

CGŠ Malinovo

Plán

0

Skutočnosť
Celkom

29 029,80

1 395 463,00
1 395 461,80

Plán
Skutočnosť

Povinnosť vrátiť
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Štátny (Transparentný) účet

Prevádzka (sekretariát) - rok 2021
Režijné náklady - čerpanie

Text
Servis vozidla, poistenie - A.R.S. spol. s r.o, ., KARIREAL
SLOVAKIA, a.s., KOOPERATIVA poisťovňa, a.s, Wustenrot
poisťovňa, a. s. povinné zmluvné poistenie
Montáž, demontáž trezora AD ASTRA BOTH s.r.o.
Darčekové predmety - ALBO, s. r. o.

Suma
2 003,94

120,00
687,89

Web hosting, školenie, virtuálne rozhranie, web stránka - AltTag
Media s. r. o., Pastorek Lukáš doména SGFpreteky, Websupport,
s.r.o.doména sgf.sk, gymfit.sk
Administrácia siete, servis notebook - ARIDUS Technologies,
s.r.o., Dell s.r.o
potlač, grafické práce, BIZZON STUDIO s. r. o., rol lup, banery,
Karol Krejči – GRAFIS - bloky, kartičky Mokošová, kalendáre,
obaly, potlač diárov, Lukáš Albert – LABBY – logo manuál,
promo video Malinovo, grafické práce
Materiálne zabezpečenie B2B Partner s. r. o., kancelárske potreby
Fax Copy, Magic Print, s.r.o.kancelárske potreby, ŠEVT a.s. tlač
dekrétov, diáre, kanc. Potreby, Teta drogérie SR s. r.o. dezinfekčné
prostriedky
Preplatenie dokladov - Barutová, Gabajová, Novák, Ruščinová,
Šišková, Blaško, Mokošová, Veľká
občerstvenie VV SGF - Deli Catering s.r.o.- Lidl
DOM ŠPORTU s.r.o.- prenájom priestorov
Audit - E-AUDIT s.r.o., Ing. Viera Krajčovičová

4046,67

13 462,36

12 435,20

7 938,85

3 698,63
180,85
19 128,08
4 200

ErWIN s. r. o. upratovacie služby

1 492,80

členský príspevok - Európska gymnastika, FIG

1 258,51

JUDr. Ľubomír Myndiuk, advokát podanie konečného užívateľa
výhod verejného sektora

120,00

VV SGF, EYOF - JUDr. Slivoňová Kristína, Kútik Stanislav,
Kremnický

787,46
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registratúra - Karacsónyová Elena, archívne škatule, spisové dosky
- Lamitec, spol. s r.o

417,80

antigénové testy KOBUKRAV

150,00

Právne služby Mgr. Robert Bockanič, advokát
Nábytok R studio, s. r. o.

720
7 738,28

NEWTON Media, spol. s r. o. monitoring médií
Orange Slovensko, a.s.

2160
5 524,98

osobnyudaj.sk, s.r.o. GDPR

2856

p. Účtovník, s.r.o. účtovnícke služby

13 800

Profesia, spol. s r.o.zverejnenie pracovnej ponuky, STORMWARE
s.r.o. konzultácia k systému POHODA

231,60

RadioLAN, spol. s r.o.internetové služby

220,80

Roman Brigant zabezpečenie súťaží

3 001

Rozhlas a televízia Slovenska

222,96

Slovenská olympijská marketingová a.s. poštovné služby

866,15

Informačný systém SGF stengl a.s.

19122,00

TENAT s.r.o. spoločenské oblečenie

2144,40

Organizačné zabezpečenie súťaže (Športový klub)

657,50

UnionSoft, s.r.o. Membery Modul UP Basic + Membery Web
stránka + Hosting archív 01/2021
Spolu
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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 2021,
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 2021 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.
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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 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.
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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 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
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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 2021 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.

13.04.2022

Ing. Viera Krajčovičová
Licencia SKAU č. 563
919 09 Bohdanovce nad Trnavou 359
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Ročná účtovná závierka
V roku 2021 sme zaznamenali nárast dotácií zo strany MŠVV a Š SR na činnosť a zníženie
dotácie na nákup DHM, 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 2021 bola v rámci činnosti slovenskej gymnastickej federácie
skvalitnená príprava športovcov na vrcholné športové podujatia formou sústredení a
výcvikových táborov a v konečnom dôsledku aj účasťou na viacerých súťažiach v rámci
covidových opatrení. Náklady dotácií na regionálne centrá boli cca o 40.000,- € vyššie ako
v roku 2020.
Majetok združenia v roku 2021 sa navýšil o 54 886,- €, z dôvodu obstarania nového
dlhodobého hmotného majetku z poskytnutej dotácie MŠVV a Š SR vo výške 88.000,- €
a 368,- € z vlastných prostriedkov. Suma 33 482 € zostala na poskytnutých preddavkoch na
dlhodobý hmotný majetok.
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Účtovná závierka 1.
strana.pdf

1104 2021-Účtovná
závierka (súvaha, VZaS).pdf

1104 Poznamky_k_UZ
za rok 2021.pdf
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8. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu
Štátne dotácie MŠVV a ŠSR v členení:

účel a dôvod poskytnutia dotácie

1. Dotácia 026 02 - "Uznané športy"

Dotácia MŠVV a ŠSR, výška poskytnutej dotácie je v
plnej kompetencii MŠVV a ŠSR

1 580 259

888 868

3. Dotácia 026 03 - "Barbora Mokošovázabezpečenie šport.prípr.na XXXII olym.v
Tokiu "

Dotácia MŠVV a ŠSR, výška poskytnutej dotácie je v
plnej kompetencii MŠVV a ŠSR

16 171

10 429

Dotácia SOV, výška poskytnutej dotácie je v plnej
kompetencii SOV

4 362

6 672

Dlhodobý majetok

33 386

19 496

1 634 178

925 465

4. Dotácia SOV Mokošová OH Tokio
5.Výnosy z odpisovaného majetku z dotácií
Dotácia MŠVV a ŠSR SPOLU:

Účet 691

Výnosy SGF na základe hlavnej nezdaňovanej
činnosti v členení:

účel a dôvod poskytnutia finančných prostriedkov

1. Členské príspevky

Členské príspevky od fyzických a právnických osôb

2. Prijaté príspevky od FO - spoluúčasť na
športových podujatiach
3. Prijaté príspevky od PO, klubov - spoluúčasť
na športových podujatiach
4. Príjmy zo školení

Finančné príspevky FO z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov SGF
Finančné príspevky PO, klubov z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov SGF
Príjmy zo školení

5. Ostatné výnosy

Vysporiadanie preplatku na dani zo závislej činnosti
minulých období

6. Aktivácia dobrovoľníckej činnosti

Ocenenie dobrovoľníckej práce

Výnosy SGF na základe hlavnej nezdaňovanej
činnosti SPOLU

rok 2021

rok 2020

rok 2021

rok 2020

25 519

28 531

3 474

0

16 953

6 471

2 105

13 353

539

6 696

11 666

8 706

60 256

63 757

31 329

6 763

24 293

6 749

Osobitné výnosy
1.

Športové akcie štartovné, ostatné, dary,
odmeny a príspevky

Štartovné, licencie, vstupné zo športových podujatí
organizovaných gymnastickými klubmi na Slovensku

Osobitné výnosy SPOLU

Výnosy SGF zo zdaňovanej činnosti

Predmet výnosov

1. Príjem z reklamy

Príjem z reklamy

Výnosy spolu
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9. Prehľad osôb, ktorým organizácia poskytla zo svojho
rozpočtu prostriedky prevyšujúce sumu 5000,- €
účel

2019

z toho
vlastné
zdroje

Gymnastické centrum, Wolkrova 47, 851 01 , IČO:
42254302

Príprava reprezentantov na vrcholové
podujatia a prenájom športovej haly v
priebehu roku 2021, príspevky na
talentovanú mládež

26 876

2 101

DOM ŠPORTU s.r.o., Slnečnicová 28, Šamorín, IČO
35862289

Prenájom priestorov kancelárskych,
skladových priestorov v roku 2021

22 728

3 600

Technické zabezpečenie súťaží, tvorba
a údržba web stránok

22 450

0

Nákup leteniek

44 084

418

Nákup gymnastického náradia

34 709

0

Sústredenia a výcvikové tábory, ubytovanie,
strava, prenájom haly.

148 288

6 780

JIPAST akciová společnosť, Vážní 400/2, POUCHOV,
Hradec Králové, IČ 25944711

Nákup športového náradia a športových
potrieb

14 088

0

p.Účtovník, s.r.o., Novomeského 50, 902 01 Pezinok,
IČO: 52798585

Vedenie personálnej, mzdovej a účtovnej
agendy.

13 800

0

Nákup športového náradia, trénerské služby.

40 788

Mokošová Barbora

Vyúčtovanie SC, zabezpečenie športovej
prípravy

12 524

Novák Ján

mzda

Šišková Monika

mzda

Gabajová Zuzana

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

Názov, adresa organizácie, IČO

AltTag Media s. r. o., Starhradská 18, 851 05
Bratislava, IČO: 46168974
WINGS s.r.o., Františkánske nám. 3, Bratislava, IČO
31365698
Spieth Gymnastics GmbH, In den Weiden 13, 737 76
Altbach, Germany, DE814058857
X-BIONIC® SPHERE a.s., Dubová 33/A, 931 01
Šamorín, IČO: 46640134

KGŠ Slávia Trnava , Rybníková 15, Trnava, IČO
45011893

0

Fyzické osoby

SGF| 2021

89

0

Výročná správa Slovenskej gymnastickej federácie za rok 2021

10. Prehľad nákladov športovej organizácie, náklady na
prevádzku, mzdy, náhrady výdavkov
Náklady na správu a
prevádzku

náklady spolu
2021

2020

2021

z toho vlastné zdroje

2020

2021

2020

Náklady celkom
501 - Spotreba materiálu
z toho: nákup KM
511 - Opravy a údržba

107 620

223 824

60 071

29 810

5 845

13 786

4 731

43 716

3 238

11 007

0

0

769

448

769

448

0

0

1.006

5 366

538

1 485

0

0

237 994

162 791

129 148

45 725

15 309

25 807

7 835

26 021

403

90

725

15 412

Nájomné

53 769

37 674

31 574

9 650

0

7 500

Telekomunikačné a internetové služby

28 227

7 859

27 380

7 781

0

0

Ostatné služby

89 901

34 170

69 233

27 195

1 772

1 440

Strava, občerstvenie, ubytovanie

975

1 379

138

878

810

502

Aktivácia dobrovoľníckej činnosti

11 666

9 336

0

0

0

0

324 395

283 845

111 304

109 017

0

0

0

0

0

0

0

0

111 308

97 022

38 355

36 936

0

0

512 - Cestovné a stravné
518 - Ostatné služby
z toho:
Školenie telovýchovných pracovníkov

521 - Mzdové náklady
z toho: odmeny
524 - Sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady

13 949

10 824

5 308

9 937

0

0

538 - Zákonné poplatky

143

406

143

373

0

33

545 - Kurzové straty + penále

573

227

0

100

77

2

753 469

340 017

1 915

1 666

239 539

101 789

MS, ME, OH

83 648

15 199

0

0

0

36

Medzinárodné akcie

59 585

14 948

0

0

9 299

391

289 781

99 953

0

0

32 998

922

13 036

71

44

816

1 674

0

7 239

380

0

0

25

0

223 159

183 610

0

0

0

92 245

42 188

872

115

0

21 186

536

32 329

13 181

2 007

802

864

584

25 222

10 152

0

0

0

220

4 593

1 206

786

0

0

14

669

488

636

300

0

0

37 418

22 902

0

0

755

540

1 621 043

1 161 583

349 558

241 191

262 331

145 890

547 - Osobitné náklady
z toho

Sústredenia, tréningové zrazy
Športová diplomacia
M-SR súťaže
Dotácia regionálne centrá
Významné medzinárodné podujatia v
SR
549 - Iné ostatné náklady
z toho
lekárske vyšet.a rehabil.
Cestovné poistenie
Rada a VZ SGF, VV SGF
551 - Odpisy
S P O L U:

SGF| 2021

90

Výročná správa Slovenskej gymnastickej federácie za rok 2021
Prehľad vybraných výnosov podľa syntetických účtov a stredísk SGF za rok 2021
Názov účtu

štátny účet

622 - Aktivácia dobrovoľníckej práce

prevádzkový účet

Celkový súčet

11 666

0

11 666

647 - Osobitné výnosy

0

25 334

25 334

649 - Ostatné výnosy

0

2 644

2 644

662 - Prijaté príspevky od PO

0

17 449

17 449

663 - Prijaté príspevky od FO

0

3 474

3 474

664 - Členské príspevky

0

25 519

25 519

691 - Dotácie MŠVVaŠ SR a SOV

1 275 272

358 906

1 634 178

Celkový súčet

1 286 938

433 326

1 720 264

Prehľad vybraných nákladov podľa syntetických účtov a stredísk SGF za rok 2020
Názov účtu

štátny účet

501 - Spotreba materiálu

prevádzkový účet

Celkový súčet

210 038

13 786

223 824

448

0

448

5 366

0

5 366

26

703

729

518 - Ostatné služby

136 984

25 807

162 791

521 - Mzdové náklady

511 - Opravy a údržba
512 - Cestovné
513- Náklady na reprezentáciu

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

22 902

1 018 338

143 244

1 161 582

Celkový súčet

Prehľad vybraných nákladov podľa syntetických účtov a stredísk SGF za rok 2021
Názov účtu
501 - Spotreba materiálu

štátny účet

prevádzkový účet

Celkový súčet

101 240

5 846

107 620

769

0

769

1 006

0

1.006

0

71

71

518 - Ostatné služby

223 219

15 309

237 994

521 - Mzdové náklady

324 395

0

324 395

524 - Zákonné sociálne náklady

111 308

0

111 308

511 - Opravy a údržba
512 - Cestovné
513- Náklady na reprezentáciu

527 - Sociálne náklady

13 949

0

13 949

538 - Ostatné zákonné poplatky

143

0

143

545 - Kurzové straty 542 ost.pokuty a penále

496

77

573

547 - Osobitné náklady

513 930

239 539

753 469

549 - Ostatné náklady

31 465

864

32 329

551 - Odpisy

36 663

755

37 418
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11. Stav a pohyb majetku a záväzkov
Stav a pohyb majetku a záväzkov v roku 2021

počiatočný stav

prírastky

úbytky

konečný stav

Dlhodobý majetok

349 798

54886

404 684

Oprávky k dlhodobému majetku

200 185

37 417

237 602

Dlhodobý finančný majetok

5 500

Pohľadávky

6 486

320 419

305 584

21 321

340 427

1 604 464

1 823 465

121 426

Finančné účty
Nevysporiadaný výsledok minulých rokov
Výsledok hospod.za účtovné obdobie

5 500

67 585
-165 598

x

165 598

-98 013

x

104 720

Záväzky spolu

101 141

3 190 539

3 218 209

73 471

Časové rozlíšenie-výnosy BO

499 954

168 803

400 125

268 632

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

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

Výsledok hospod.za účtovné obdobie

27 402

x

Záväzky spolu

50 236

1 408 658

1 459 563

101 141

Časové rozlíšenie-výnosy BO

37 588

481 876

19 510

499 954

Dlhodobý finančný majetok

5 500

5 500

-67 585
x

165 598

12. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia
Odporúčame schváliť HV za rok 2021 zisk vo výške 104 720,31 €. Hospodársky výsledok
za rok 2021 – zisk navrhujeme

preúčtovať na účet 428 Nevysporiadaný výsledok

hospodárenia minulých rokov.

13. Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných
predpisoch
Na valnom zhromaždení dňa 28. apríla 2021 neboli prijaté žiadne zmeny v zakladajúcom
dokumente a iných predpisoch.

14. Zmeny v zložení orgánov
V orgánoch SGF nastala v roku 2021 zmena na pozícii kontrolóra:
JUDr. Kristína Slivoňová ukončila svoju činnosť k 30.11.2021
Jiří Jeřábek, MBA zahájil svoju činnosť od 1.12.2021.
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15. Ďalšie údaje podľa predpisov športovej organizácie
V predpisoch SGF nie sú uvedené ďalšie údaje potrebné na zverejnenie vo výročnej správe
organizácie.
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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. Spoločnosť sa 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
2021 dňa 18.2.2022.
Spoločnosť je mikro účtovnou jednotkou.
Netto majetok spoločnosti je 7.410 EUR.
Podstatnú časť tvorí finančný majetok v sume 5.187 EUR.
Spoločnosť k 31.12.2021 nevlastní dlhodobý majetok.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roku 2021 je účtovná strata 21.228 EUR.
Výnosy spoločnosti sú 69.831 EUR.
Najvyšší podiel na výnosoch tvoria tržby z predaja služieb v sume 63.481 EUR.
Ďalšou významnou položkou sú výnosy z poskytnutého finančného príspevku v rámci
projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3A a 3B v sume 6.172 EUR.
Náklady spoločnosti sú 91.059 EUR
Najvyšší podiel na nákladoch tvoria náklady na služby v sume 39.899 EUR (z toho
náklady na nájomné 28.730 EUR) a osobné náklady v sume 45.067 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
602001
602002
602004
602005
648001
648002

Popis
Tržby - ubytovanie
Tržby - akcie, prenájom
Tržby - ostatné
Tržby ERP - recepcia
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné výnosy z HČ - príspevok COVID-19
Výnosy

Suma
6 223,88
43 257,93
2 684,34
11 314,80
178,02
6 172,13
69 831,10

e) Prehľad osôb, ktorým organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky
prevyšujúce sumu 5.000 EUR

Nemá náplň.

f) Prehľad nákladov spoločnosti
Účet
501001
501003
501004
501999
518001
518003
518004
518005
518006
521001
524001
527001
527002
527003
538999
546099
548099
549099
568001
568002

SGF| 2021

Popis
Spotr. mat.-výdaj zo skladu
Drobný spot. materiál (hyg.,čistiaci,kuchynský)
Drobný hmotný m.-inventár
Spotr.materiálu - nedaň. N
Nájomné
Účtovné, ekon. služby
Právne služby, notár
Ost.služby - prevádzka, inde neuvedené
Školenia, poradenstvo, IT služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne zabezpečenie
Tvorba soc.fondu
Príspevok na stravovanie
Náhrady PN do 10 dní
Ostatné dane a poplatky - nedaň. N.
Odpis pohľadávky - nedaň. N
Ostatné N na HČ - nedaň. N
Manká a škody - nedaňový náklad
Bankové poplatky
Bankové poplatky z PK
Náklady

96

Suma
4 101,48
837,87
29,08
140,06
28 730,00
3 957,50
500,00
3 151,65
3 560,00
32 305,23
11 035,55
120,84
853,86
751,30
20,00
200,00
36,90
13,39
665,35
49,15
91 059,21
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g) Stav a pohyb majetku a záväzkov
Stav a pohyb majetku a záväzkov v
roku 2021

počiatočný
stav

prírastky

úbytky

konečný
stav

Dlhodobý majetok

0

0

Oprávky k dlhodobému majetku

0

0

Zásoby
Dlhodobý finančný majetok

153

602

153

602

0

0

Pohľadávky

1 583

68 618

68 580

1 621

Finančné účty

4 091

140 894

139 798

5 187

Základné imanie

5 000

5 000

Kapitálové fondy

0

0

500

500

Fondy zo zisku
Nerozdelený zisk minulých rokov

0

4 046

4 046

Neuhradená strata minulých rokov

-5 128

Výsledok hospod.za účt. obdobie

4 046

-21 228

4 046

-21 228

Záväzky spolu

1 409

126 477

103 667

24 219

-5 128

h) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia
Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2021 je účtovná strata 21.228,11 EUR.
Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia:
Preúčtovanie na účet Neuhradená strata minulých rokov

21.228,11 EUR

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
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j) Zmeny v zložení orgánov
Do 29.09.2021 bol štatutárny orgán - konateľ: Ing. Mária Andrejkovičová
Od 30.09.2021 je štatutárny orgán - konateľ: Mgr. Silvia Ruščinová

k) Ďalšie údaj podľa predpisov športovej organizácie
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Nemá náplň.
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