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Šamorínske Karanténne

centrum pre vrcholový

šport v číslach

GYMNASTIKA IM DALA SKVELÝ
ZÁKLAD
V januári sme uverejnili v rámci projektu "Začali sme

gymnastikou" dva články. Vyspovedali sme Emu Kolesárovú,

ktorá sa venuje voltíži a našu ponuku na rozhovor prijala 

aj snowboardistka, šesťnásobná účastníčka X-Games 

a olympionička Klaudia Medlová.

LIST PREZIDENTA
Ján Novák sa ohliadol v prvom tohtoročnom liste prezidenta 

za chaotickým, náročným ako aj poučným rokom 2020. 

Čitateľom prezradil, s čím bol a nebol úplne spokojný, a taktiež 

sa vyjadril k jednotlivým bodom, na ktorých bude Slovenská

gymnastická federácia počas roka 2021 intenzívne pracovať.

SGF ROKOVALO 
Pre zabezpečenie plynulého chodu a progresu vo všetkých

oblastiach sme v januári absolvovali 14 rôznych stretnutí.

Medzi tie najdôležitejšie by sme v tomto mesiaci zaradili

rokovanie s riaditeľom Národného športového centra

Vladimírom Baluškom a štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR 

pre šport Ivanom Husárom.

MOKOŠOVÁ ŠPORTOVCOM 
MESIACA DECEMBER
Po zisku bronzovej medaily na ME v tureckom Mersine 

sa stala športová gymnastka Barbora Mokošová víťazkou

ankety "Športovec mesiaca - december". Mokošová získala 

o šesť hlasov viac ako lyžiarka Petra Vlhová. 

SIEŇ SLÁVY SGF  - FERDINAND DANIŠ
Ferdinand Daniš oslávil 7. januára 92 rokov. Na počesť

bývalého skvelého gymnastu sme uverejnili krátky

medailón, ktorý je súčasťou Siene slávy Slovenskej

gymnastickej federácie.

ŠAMORÍNSKA BUBLINA
Slovenská gymnastická federácia zabezpečila v januári

pre štyri sekcie (ŠGM, ŠGŽ, MG a ŠA) reprezentačné sústredenie 

v Karanténnom centre pre vrcholové športy v Šamoríne. Všetci

športovci si podmienky v „bubline“ pochvaľovali. Okrem

tréningov sa venovali regenerácii a školou povinní zvládli vďaka

výbornej organizácii aj online vyučovanie.

POTEŠILI SME
Mrzí nás, že pandemická situácia naďalej pretrváva. Veríme,

že tento rok budeme opäť organizovať množstvo pretekov 

a podujatí. Klubom sme poslali nástenný kalendár, aby si

vedeli zapísať všetky dôležité informácie a dátumy.
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sústredení205

67 osôb
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4 sekcie SGF
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