
Hodnotenie účasti SVK na ME ŠG mužov a žien v Bazileji, 17.-26. mája 2021 

 

Zloženie výpravy: 

Pretekárka: Barbora Mokošová 
Tréner: Martin Zvalo 
Vedúca družstva: Monika Šišková 
Diplomacia: Ján Novák 
 
     Na ME bola nominovaná rozhodkyňa Zuzana Galátová, ktorá sa pred odchodom ospravedlnila 
z dôvodu výskytu koronavírusu v rodine. Z rovnakého dôvodu sa ME nezúčastnil fyzioterapeut 
Rastislav Petrila. Za oboch SGF uhradila v termíne pobytové náklady (ubytovanie, stravovanie) v plnej 
výške v požadovanom termíne. Tieto peniaze žiaľ nie je možné žiadať späť od organizátora. SGF ihneď 
po príchode do Bazileja kontaktovala lekára českej výpravy, ktorý prisľúbil starostlivosť pre Barboru 
a taktiež starostlivosť fyzioterapeuta, ak o to pretekárka a tréner požiadajú. 
 
     ME sa zúčastnilo 38 krajín, z toho  muži 35,  pretekárov 155, ženy 32 krajín, pretekárok 109. 
Slovensko malo žiaľ veľmi skromné zastúpenie. V súťaži mužov sme nemali ani jedného pretekára, 
v súťaži žien Slovensko reprezentovala len Barbora Mokošová. Pre ilustráciu uvediem počet 
súťažiacich z vybraných krajín: 
4 pretekárky: DEN, FIN, ISL, ISR, LAT, NOR, POR, SWE 

1 pretekárka: SVK, CZE, LTU 

     Organizácia ME bola zo strany usporiadateľa na vysokej úrovni, napriek tomu, že 

šampionát sa konal za prísnych pandemických podmienok. Účastníci si zvykli na tzv. 

„bublinu“, keď pohyb bol umožnený len medzi športoviskom a hotelmi.  Spoľahlivo fungovala 

doprava, stravovanie, organizácia tréningov. Za zmienku stojí úroveň vybavenia športoviska. 

Okrem súťažnej haly bolo v objekte  ďalších 7 telocviční, krytý bazén a veľké množstvo 

ďalších miestností.  V priebehu ME sa všetci účastníci podrobili AG testom. Fakt, že všetkých 

cca 700 účastníkov bolo negatívnych prispel k dobrej pohode na šampionáte. 

     Barbora Mokošová sa predstavila v súťaži v poslednom slede, čo bolo výhodou, pretože 

do tohto sledu nasadzovali  štáty najkvalitnejšie pretekárky. Nevýhodou je na druhej strane 

dlhšie čakanie na súťaž. Barborka podala v kvalifikácii spoľahlivý výkon bez väčšej chyby, 

snáď na preskoku sme očakávali trošku lepší výkon. Jej bradlá sú na vysokej európskej 

úrovni. Ak by sa chcela posunúť vo výsledkovej listine viacboja vyššie, je potrebné zvýšiť 

obťažnosť  cvičenia na kladine a v prostných. Rovnako dobrý výkon podala vo finále viacboja, 

s lepším preskokom i bradlami, ako v kvalifikácii. Barborkin výkon stačil v európskej 

konkurencii na 18. miesto. Na bradlách obsadila 19. miesto. Moje poďakovanie za vzornú 

reprezentáciu patrí Barborke a jej trénerovi Martinovi Zvalovi. 

     V súťaži mužov i žien dominovali ruskí gymnasti a gymnastky, ktorí v kvalifikácii viacboja 

nemali konkurenciu. Rovnako úspešní boli i vo finále na náradiach. Za zmienku stojí výkon 

víťaza viacboja a prostných Nikitu Nagorného, ktorý ako prvý na svete predviedol 

v kvalifikácii i vo finále trojité salto vzad schyľmo, čo bolo určite vrcholom šampionátu. 



     Okrem dominancie ruskej gymnastiky treba spomenúť vynikajúce výkony gymnastov 

a gymnastiek z viacerých štátov, ktoré ešte pred pár rokmi si nikto nevšimol. Turci  a Arméni 

už začínajú stabilne získavať medaily,  rozširuje sa počet krajín, ktoré siahajú na medaily, 

prípadne do finále. Prekvapili pretekárky FIN, LAT a ďalších krajín.  Zvyšuje sa vek pretekárov 

a pretekárok, čo je iste veľmi pozitívne predovšetkým pre vnímanie gymnastiky zo strany 

médií a širokej verejnosti. Seniorky nad 30 rokov úspešne siahajú až na medaily, v preskoku 

sa predstavil Marian Dragulescu, ktorý bude onedlho štyridsiatnik. 

     Všetci v SGF vrátane funkcionárov, ale predovšetkým tréneri sme zodpovední za to, aby 

finančné prostriedky zo strany štátu boli zúročené v čo najkratšej budúcnosti väčším 

zastúpením pretekárov na vrcholných európskych a svetových súťažiach a samozrejme 

dobrými športovými výkonmi a umiestneniami. 

 

 


