
            Športové gymnázium Nitra

 

V roku 2012 sa na vrcholných podujatiach ako sú majstrovstvá sveta a
zúčastnilo až 29 študentov našej školy a
na našej škole sa ďalej venovali športu
Lomnický, ktorý pri svojom debute na olympijských hrách v
kladivom 13. miesto.  

Majstrom sveta sa stal karatista Adam Rolník v
Európy sme získali dve medailové umiestnenia: 
v kategórii žiačok  a karatistka Alexandra Chovancová obsadila 3. miesto
juniorov v Azerbajdžane.   

Na najvyššie súťaže sa prebojovali aj 
Ilir Kabashi, Michal Garaj a aj Dávid Podsklan, ktorý si priviezol prvenstvo zo Svetového 
poháru z gréckeho Korfu.  Dobre si po
v kategórii staršieho dorastu skon
Michal Zátorský na MS juniorov. Ako reprezentanti SR bojovali 
ďalší boxeri – Jozef Sirotek a Jaroslav Rigo. Úspešný rok zaznamenali 
účasťou  na ME kadetov a 
Rezetka, Patrik Vlačuška, Tibor Špánik, Karolína Furková, Silvia Selická a
a na ME ml. žiakov vo Francúzsku 
a Renáta Smilnická reprezentovali našu krajinu na ME 
obsadili 14. miesto  Športové aerobi
MS v bulharskej Sofii a Dominika Ružbaská a
volejbale. Z kolektívnych športov sa do reprezenta
Stumpelová, Laura Začkova a
taktiež florbalistka Romana Janegová sa predstavila n
O výrazný úspech sa postarali aj atléti, ke
v portugalskej Leirie obsadili 2. miesto a
o úspech pričinili študenti: Ján Šuba, Teo
Repáš a aj minuloroční absolventi: Ondrej Barto
darí aj talentovanému krasokor
lige talentovaný futbalista Dá
Daniel Rzávsky.  

Z  majstrovstiev Slovenska naši študenti priviezli až 1
najcennejších s titulom majstra SR. 
majstrov SR v atletike,  boxe, karate, modernej gymnastike, stolnom 
aerobiku, zápasení a iných druhoch športu
Z kolektívnych športov sa už tradi
umiestňujú volejbalistky – COP Nitra a

Športové gymnázium Nitra – výsledky za 

roku 2012 sa na vrcholných podujatiach ako sú majstrovstvá sveta a
astnilo až 29 študentov našej školy a samozrejme aj  absolventi, ktorí po skon

venovali športu. Z nich sa o najvýraznejší úspech postaral atlét Marcel 
Lomnický, ktorý pri svojom debute na olympijských hrách v Londýne obsadil v

Majstrom sveta sa stal karatista Adam Rolník v kategórii WTKA. Na majstrovstvách
Európy sme získali dve medailové umiestnenia:  fitneska Vanessa Lisziová získala striebro 

a karatistka Alexandra Chovancová obsadila 3. miesto

aže sa prebojovali aj ďalší karatisti: Ján Borecký, Lenka Foldesiová, 
aj Dávid Podsklan, ktorý si priviezol prvenstvo zo Svetového 

Dobre si počínal aj pästiari - Roman Formánek, ktorý n
kategórii staršieho dorastu skončil na 5.- 8. mieste a rovnaké umiestnenie vybojoval aj 

Michal Zátorský na MS juniorov. Ako reprezentanti SR bojovali na vrcholných podujatiach 
Jozef Sirotek a Jaroslav Rigo. Úspešný rok zaznamenali 

 juniorov v rakúskom Schwechate – Michal Pavolka, Roman 
uška, Tibor Špánik, Karolína Furková, Silvia Selická a

na ME ml. žiakov vo Francúzsku – Natália Grigelová. Moderné gymnastky Xénia Kilianová 
Renáta Smilnická reprezentovali našu krajinu na ME a aj na EON cup

portové aerobičky Linda Adlerová a Katarína Kendrová 
Dominika Ružbaská a Pavlína Mikolajová na 

kolektívnych športov sa do reprezentačných výberov dostali volejbalistky Nikola 
kova a Michaela Korená – na ME v Turecku obsadili 11. miesto, 

taktiež florbalistka Romana Janegová sa predstavila na MS do 19 rokov
výrazný úspech sa postarali aj atléti, keď na klubovej súťaži o Európsky pohár juniorov 

obsadili 2. miesto a postúpili do elitnej A-kategórie
inili študenti: Ján Šuba, Teodor Szabo, Viktor Daňo, Adam Martonka, Rudolf 

ní absolventi: Ondrej Bartoň a Denis Danáč. Na medzinárodnom poli sa 
darí aj talentovanému krasokorčuliarovi Simonovi Fukasovi. V zahraničí pôsobí v
lige talentovaný futbalista Dávid Ivan a vo Švédsku našiel svoj prechodný domov hokejista 

Z  majstrovstiev Slovenska naši študenti priviezli až 143medailí, z
titulom majstra SR. V individuálnych športoch naši študenti vybojovali tituly 

boxe, karate, modernej gymnastike, stolnom  
iných druhoch športu (minikáry , drezúra, naturálna kulturistika)

sa už tradične na popredných miestach v mládežníckych sú
COP Nitra a hádzanárky – UDHK ŠG Nitra.  
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