
SLOVENKA ROKA 2021
Marianna Némethová-Krajčírová je nominovaná 

na Slovenku roka 2021. Táto anketa je prestížnym projektom,

ktorého hlavným cieľom je čo najlepšie zviditeľniť ženy

podieľajúce sa na raste našej krajiny. V 13. ročníku je

nominovaných 29 žien. Marianna je spoločne s Klaudiou

Medlovou a Helenou Hankovou nominovaná v kategórii šport.

GYMNASTICKÉ TECHNICKÉ 
OKIENKO
Sekcia športovej gymnastiky žien pod vedením asistentky

reprezentačného trénera Kataríny Krekáňovej vytvorila projekt

"Gymnastické technické okienko". Cieľom je udržať deti pri

gymnastike a motivovať ich. Stretnutia sa budú realizovať

utorky a piatky o 17.30 formou videokonferencie až do otvorenia

telocviční. Projekt bude pomáhať najmä trénerom gymnastiek

„B“ kategórií.

ŠAMORÍNSKA BUBLINA
Slovenským reprezentantom sa páčilo v Karanténnom 

centre pre vrcholové športy aj vo februári. V „šamorínskej

bubline“ absolvovali sústredenie 4 sekcie (ŠGM, ŠGŽ, MG 

a ŠA). Okrem tréningov sa športovci venovali pod odborným

dohľadom Zdenka Ďuriša a Niny Novákovej aj regenerácii.

SGF ROKOVALO
Za najvýznamnejšiu udalosť v uplynulom mesiaci

považujeme podpísanie zmluvy o budúcej zmluve 

o spolupráci pri realizácii Európskeho olympijského festivalu

mládeže (EYOF), ktorý sa uskutoční 24.-30.7. 2022 v Banskej

Bystrici. SGF podpísala zmluvu s organizátormi a teší sa 

na ďalšiu spoluprácu.

SIEŇ SLÁVY SGF
V rámci Siene slávy SGF sme uverejnili medailón 

o Marianne Némethovej-Krajčírovej. Košickú rodáčku

priviedol ku gymnastike otec. Marianna rýchlo napredovala

a zažila fantastickú kariéru. Zúčastnila sa na troch

olympijských hrách a vďaka úspechom, ktoré dosiahla, sa

stala najúspešnejšou slovenskou gymnastkou v histórii.

LADNOSŤ NA PRVÚ
Novinky Slovenskej gymnastickej federácie

február 2021

ONLINE WEBINÁR
SGF zorganizovala v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR

prvý tohtoročný webinár na tému: Zakázané látky a doplnky

výživy. Účastníkov na online prednáške bolo 100, takmer polovica

ju absolvovala zo „šamorínskej bubliny", kde v tom čase

prebiehalo reprezentačné sústredenie troch sekcií SGF.

GYMNASTIKA IM DO ŽIVOTA
DALA ODHODLANIE
Vo februári sme v rámci projektu „Začali sme gymnastikou“

vyspovedali dve dámy. Obe milujú šport, no ich kroky nakoniec

viedli inam. O tom, v čom je gymnastika výnimočná nám

porozprávala Miss Slovensko 2020 Leona Novoberdaliu 

a popredná slovenská herečka Diana Mórová.
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