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ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia výročnej členskej schôdze Športového klubu 
pri Športovom  osemročnom gymnáziu Nitra 

27.1. 2009 
 

Prítomní: viď. priložená prezenčná listina – príloha č.17  
 
PROGRAM : 
1. Privítanie 
2. Správa o finančnom hospodárení klubu ŠK ŠOG Nitra, správa revíznej komisie 
3. Návrh členského príspevku 
4. Návrh rozpočtu na rok 2009 
5. Ocenenie najlepších športovcov školy, ocenenie dobrovoľných trénerov 
6. Správy o športových výsledkoch podľa jednotlivých druhov športu: 
 - atletika 
 - stolný tenis 
 - plávanie 
 - moderná gymnastika 
 - karate 
            - volejbal, plážový volejbal 
 - krasokorčuľovanie 
 - športový aerobik 
 - hádzaná 
 - futbal  
 - hokej, tenis, iné športy 
7. Diskusia 
8. Záver, občerstvenie 
 
 
 
Ad 1: Všetkých prítomných privítal riaditeľ školy a zároveň predseda ŠK ŠOG v Nitre  
Mgr. Jaroslav Maček. Súčasne otvoril zasadnutie športového klubu. 

Na úvod schôdze vystúpil s zhodnotením činnosti klubu predseda ŠK ŠOG. Zhrnul 
činnosť športovcov za rok 2008, ktorí získali spolu 259 medailí na M SR (114 tých 
najcennejších), 79 medailí z medzinárodných súťaží a reprezentačný dres obliekalo 78 
študentov. 

  
Ad 2:   Súhrnnú správu o finančnom hospodárení predniesol predseda klubu Mgr. Maček – 
príloha č. 1 

Správu revíznej komisie predniesla členka revíznej komisie pani Sýkorová – príloha č. 2 
 

Ad 3:  Navrhnutý členský príspevok člena ŠK na jeden rok 4€ na žiaka a 4€ na rodiča bol 
prítomnými rodičmi schválený. Návrh rozpočtu na rok 2009 predniesol Mgr. Jaroslav Maček  
 
Ad 4: Návrh rozpočtu na rok 2009 predniesol Mgr. Jaroslav Maček – príloha č. 3 
 
Ad 5:  Hlavné poslanie Športového gymnázia Nitra je vychovávať reprezentantov Slovenskej 
republiky. Svedomitá práca množstva kmeňových a dobrovoľných trénerov priniesla úspechy. 
O najväčší sa postaral karatista Viktor Viskup, ktorý na majstrovstvách Európy kadetov 
a juniorov získal cenné zlato a Matej Urík, s ktorý vybojoval bronz. V kolektívnych športoch 
si zlato vybojovali futbalisti, volejbalistky a hádzanárky, v súťaži družstiev atléti, stolní 
tenisti, karatisti a moderné gymnastky.  
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Výbor športového klubu sa rozhodol finančne podporiť 10 najlepších športovcov školy  
poukážkou na materiálne zabezpečenie v hodnote 200€. - príloha č. 4 

 
Ad 6:Správu o činnosti oddielu atletiky predniesol Mgr. Illéš – príloha č.5 

Správu o činnosti oddielu stolného tenisu predniesol Ing. Kutiš – príloha č.6 
Správu o činnosti oddielu plávania predniesla Mgr. Hečková – príloha č.7 
Správu o činnosti oddielu mod. gymn. predniesla PaedDr. Sukhomlinová – príloha č.8 
Správu o činnosti karatistov predniesol Mgr. Farmadín – príloha č.9 
Správu o činnosti volejbalového oddielu predniesol Mgr. Henček – príloha č.10 
Správu o činnosti oddielu plážového volejbalu predniesol Mgr. Henček – príloha č.11 
Správu o činnosti krasokorčuliarov predniesol p. Remiš – príloha č.12 
Správu o činnosti športového aerobiku predniesla Mgr. Solárová – príloha č.13 
Správu o činnosti hádzanárok predniesol Ing. Varga – príloha č.14 
Správu o činnosti futbalistov predniesol Ing. Strečka – príloha č.15 
Správu o činnosti hokejistov a iných športov  predniesol Mgr. Maček – príloha č.16 
 

Ad 7: diskusia 
 
Ad 8: Predseda klubu Mgr. Jaroslav Maček poďakoval rodičom a trénerom za spoluprácu pri 
organizovaní športových súťaží (Vianočná Nitra, Majstrovstvá SR a ČR v modernej 
gymnastike, Latka 6 miest, Vianočná latka a iné). Pre osobnosti regiónu bol zorganizovaný 
stolnotenisový turnaj o Pohár riaditeľa ŠG Nitra. 

Na záver zhodnotenia činnosti športového klubu Mgr. Zlata Maniačková pripomenula, 
že si uvedomujeme finančnú zainteresovanosť rodičov, vynaložené úsilie pedagógov na to, 
aby sme spoločne budovali vysokú športovú úroveň nášho gymnázia. Obhájenie zisku 
ocenenia „Škola roka 2008“ v rámci celoslovenskej súťaže športových aktivít škôl tiež 
vypovedá o vysokej kvalite. V kategórii športové gymnáziá sme získali 1. miesto, čím sme 
len potvrdili, že medzi elitné športové gymnáziá na Slovensku skutočne patríme. 

Zabezpečiť vysokú kvalitu športovej prípravy je náročná práca, za ktorú sa Mgr. 
Maniačková poďakovala všetkým trénerom, ale aj učiteľom, ktorí pomáhajú žiakom skĺbiť 
náročnú športovú prípravu s náročným štúdiom. Vďaka patrí i MŠ a jeho odboru športu za 
finančné dotácie pre náš ŠK. Poďakovala aj športovým klubom v meste za spoluprácu pri 
výbere talentovanej mládeže a pri realizácii športovej prípravy. V neposlednom rade patrí 
poďakovanie aj rodičom, pretože ani bez ich psychickej a finančnej podpory by sme nemohli 
plniť naše ciele. 

 
 
 
 
 
 
Nitra, 2. 2. 2009 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Maniačková Zlata  Overili:  Mgr. Martin Illéš 
          PaedDr. Adlerová Katarína 
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           príloha č. 1 
 

Rozpočet na rok 2008 
 
 

PRÍJMY: Plán (Sk) Skutočnosť (Sk) 
1. vlastné finančné zdroje   
zostatok na účte k 1.1.08     488 792,00     488 792,04 
   
členské príspevky       65 000,00               0 
príspevok rodičov     250 000,00     265 750,00 
2%podiel na dani z príjmov     200 000,00     715 073,00 
sponzorstvo, nadácie       50 000,00  1 140 530,00 
príspevok šport. zväzov     150 000,00     748 716,00 
vratky, úrok            300,00       92 674,94 
spolu 1 204 092,00  3 451 535,98 
   
2. dotácie z MŠ SR   
zostatok na účte k 1.1.08      47 327,00      47 327,00   
   
športová príprava (prenájmy) 1 100 000,00 1 400 000,00 
MTZ    100 000,00               0 
zdravotné zabezpečenie    250 000,00                 0 
vratky, úrok           200,00       1 211,78 
spolu 1 497 527,00 1 448 539,52 
   
Príjmy spolu 2 701 619,00 4 900 075,00 
   
VÝDAJE:   
doprava  300 000,00   244 425,99 
    450 899,40 
odmeny trénerom    40 000,00      30 000,00 
odmeny športovcom    70 000,00      93 000,00 
regenerácia, zdrav. zabezp.    80 000,00    114 500,00 
prenájom  200 000,00    353 822,00 
     155 400,00 
štartovné a poplatky zväzom    30 000,00    100 945,00 
MTZ  100 000,00    421 369,97 
     250 123,00 
iné  1 850 000,00 1 445 193,68 
     433 739,58 
spolu 2 670 000,00 4 093 656,62 
   
ZOSTATOK    806 656,88 

            
 
 
 
 
 Nitra, 26. 1. 2009     Mgr. Jaroslav Maček 
          predseda ŠK ŠOG 
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   príloha č.2

  
Správa revíznej komisie o hospodárení v Športovom klube pri ŠOG Nitra 

 
 

Kontrolno – revízna komisia pracovala v roku 2008 v zložení: 
p. Medříková Marta 
p. Kendrová Nadežda 
p. Michrínová Ingrid 
 
 
 
Pri poslednej kontrole dňa 8. februára bolo zistené nasledovné: 
 
 
Športový klub disponuje finančnými prostriedkami na dvoch účtoch vedených v Poštovej 
banke, a.s. Nitra. 
 
1/ Účet č. 19-20172678/6500 – účet finančných prostriedkov poskytnutých z MŠ SR 
 
- počiatočný stav k 1.1. 2007:            1 143,89 Sk 
- príjmy za rok 2007:                1 113 952,63 Sk 
- výdaje za rok 2007:                1 066 624,89 Sk 
 
ZOSTATOK k 31.12. 2007         47 327,74 Sk 
 
Z MŠ bola klubu poskytnutá dotácia: 

- na činnosť a materiálno-technické zabezp.: 1 057 000 Sk 
 
 
2/ Účet č. 2017678/6500 –vlastné finančné zdroje 
 
- počiatočný stav k 1.1. 2007:            412 977,51 Sk 
- príjmy za rok 2007:                    2 275 869,43 Sk 
- výdaje za rok 2007:                     2 200 054,90Sk 
 
ZOSTATOK k 31.12. 2007            488 792,04 Sk 
 
 
Pri svojich kontrolách KRK nezistila žiadne nedostatky v hospodárení ŠK a všetky financie 
boli použité v súlade so stanovami ŠK. 
 
 
Za revíznu komisiu: 
 
p. Medříková Marta 
p. Kendrová Nadežda 
p. Michrínová Ingrid 
 
 
V Nitre 8.2. 2008 
          



Športový klub pri Športovom osemročnom gymnáziu Nitra 

 5 

 
príloha č. 3 

 
Návrh rozpočtu na rok 2009 

 
 

PRÍJMY: Plán (€) 
1. vlastné finančné zdroje  
zostatok na účte k 1.1.09      25 319,64 
  
členské príspevky        2 000,00 
príspevok rodičov        8 300,00 
2%podiel na dani z príjmov        7 000,00 
sponzorstvo, nadácie        7 000,00 
príspevok šport. zväzov        7 000,00 
iné             10,00 
spolu      56 629,64 
  
2. dotácie z MŠ SR  
zostatok na účte k 1.1.09        1 456,47 
  
športová príprava (prenájmy)      36 000,00 
MTZ        4 000,00 
zdravotné zabezpečenie        3 000,00 
vratky, úrok             10,00 
spolu      44 466,47 
  
Príjmy spolu    101 096,47 
  
VÝDAJE:  
doprava      10 000,00 
odmeny trénerom      1 300,00 
odmeny športovcom      2 500,00 
regenerácia, zdrav. zabezp.      3 000,00 
prenájom      7 000,00 
štartovné a poplatky zväzom      1 000,00 
MTZ      3 000,00 
iné    73 296,00  
spolu  101 096,00 

 
          
            
 
 
 
 
Nitra, 26.1. 2009     Mgr. Jaroslav Maček 
          predseda ŠK ŠOG 
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                    príloha č. 4 
TOP 10 ŠPORTOVCOV ŠG NITRA 2008 

 
 
 
Ján Greguš – futbal 

• reprezentant SR  
• majster SR v kategórii dorastu  

 
 
Lucia Janovcová – volejbal 

• reprezentantka SR (ženy, juniorky) 
• extraliga ženy – 2. miesto 
• M SR juniorky – 1. miesto 
• účastníčka MS SŠ 2008 (Sardínia) 

 
 
Ľuboš Kolár – futbal 

• reprezentant SR 
• hráč FC Nitra, Corgoň liga muži A 

 
 
Lucia Kokavcová – stolný tenis 

• reprezentantka SR 
• ME kadetov, 7. miesto 
• majsterka SR 

 
 
Tomáš Kružliak – atletika  

• reprezentant SR 
• M SR dorast – 1. miesto, M SR juniori – 2. miesto  
• medzištátne stretnutie dorastencov CZE-SVK-HUN – 4. miesto  
• EPJ Rennes – 2. miesto 

 
 
Petra Máčalová – moderná gymnastika 

• reprezentantka SR 
• majsterka SR v kategórii senioriek 
• Finále Grand Prix, 8. miesto so stuhou 
• AEON – cup (Tokio), 13.miesto 

 
 

Adriana Medveďová - hádzaná 
• reprezentantka SR do 16 aj do 18 rokov  
• MS do 18 rokov - 7. miesto  
• majstrovstvá SR starších dorasteniek - 2.miesto 
• medzinárodné turnaje : 1.miesto – Bratislava Winter Cup ,2.miesto -  Karviná 

handball cup, Liberec 3.miesto Prague handball cup  
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Peter Púš – hokej 
• reprezentant SR do 20 rokov 
• extraliga juniorov, 4. miesto 
• brankár HK ARDO Nitra, extraliga muži 

 
 
Viktor Viskup – karate 

• reprezentant SR 
• ME kadetov a juniorov, 1. miesto 
• účastník majstrovstiev sveta seniorov 
• dvojnásobný majster SR 
• víťaz mnohých medz. turnajov 

 
 
Matej Urík – karate 

• reprezentant SR 
• ME kadetov a juniorov, 3. miesto 
• majster SR 
• víťaz mnohých medz. turnajov 
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           príloha č. 5 
 

Správa o športovej činnosti študentov ŠG Nitra za rok 2008 - atletika 
 

Rok 2008 bol pre atletiku na ŠG Nitra opäť veľmi úspešný. Atletický oddiel sa stal  
najúspešnejším mládežníckym oddielom na Slovensku a v celkovom hodnotení všetkých 
kategórií im patrí vynikajúce druhé miesto s minimálnou stratou za prvou Dubnicou. Zo 
štyroch možných kolektívnych mládežníckych titulov atléti nášho gymnázia získali dva. 
V roku 2008 sa atléti stali majstrami Slovenska v súťaži družstiev dorastencov a dorasteniek, 
v súťaži starších žiakov obsadili druhé a u starších žiačok tretie miesto. Víťazné družstvá 
dorasteniek a dorastencov si zabezpečili právo účasti na Európskom pohári družstiev juniorov 
a junioriek pre rok 2009. Týmto úspechom sme nadviazali na úspechy z minulých rokov. 
U chlapcov to bude šiesta, u dievčat piata účasť na tomto prestížnom podujatí v rade za sebou. 
Tento rok úspešne reprezentovali našu republiku a našu školu naše juniorské celky na 
Európskom pohári vo francúzskom Rennes. Na tomto podujatí juniori aj juniorky obsadili 
zhodne 5. miesto a cieľom do ďalšej sezóny je toto umiestnenie z tohto roku ešte vylepšiť. 
Faktom je aj to že naše mladé družstvá sa presadzujú aj v kategórii dospelých, v extralige 
mužov sme obsadili solídne piate miesto a u žien dokonca štvrté. 

Keď budeme hodnotiť individuálne vystúpenia našich žiakov musíme v prvom rade 
spomenúť, že z pomedzi našich atlétov bolo 17 zaradených do slovenskej reprezentácie pre 
rok 2008. Z vrcholných podujatí konaných v roku 2008 boli OH, na ktoré ušla účasť nášmu 
najúspešnejšiemu pretekárovi - absolventovi Marcelovi Lomnickému v hode kladivom iba o 2 
metre a pri jeho veku je veľký predpoklad, že z našich radov vyrástol nielen medailista 
z majstrovstiev sveta juniorov, ale aj budúci olympionik. Ďalším úspechom bola účasť našich 
jedenástich pretekárov na medzištátnom stretnutí žiakov a dorastencov, kde si najlepšie 
počínala Dominika Očkajová (víťazka v behu na 400m pr.). Nesmieme zabudnúť aj na tých, 
ktorí prekonávajú slovenské rekordy. Jedným z nich bol v roku 2008 Denis Dánáč, ktorý 
halový slovenský rekord v behu na 600m prekonal 2-krát.   

V nadväznosti na úspech družstiev sa prejavilo aj množstvo medailí v súťaží 
jednotlivcov. Našim žiakom sa podarilo získať spolu 81 individuálnych medailí. Z toho bolo 
19 titulov majstrov Slovenska.  

Z individuálnych úspechov vyberáme tých najlepších, ktorým sa podarilo získať 
najväčší počet medailí na majstrovstvách Slovenska: D. Očkajová 6  medailí, T. Sýkora 6, M. 
Ivanková , M. Krčmár , A. Valentínyová, D. Bradáčová, N. Kendrová, O. Bartoň a D. Danáč 
po 4, D. Páleník, T. Kružliak, D. Deglovičová, D. Remjar a M. Bojda po 3. 

Pre rok 2009 bolo do reprezentačných celkov zaradených 11 atlétov ŠG: Holica, 
Kružliak, Brieška, Remjar, Krčmár, Ivanková, Očkajová. Líšková, Bradáčová, Páleník a 
Bojda.  Viacerí  študenti našej školy sú zaradení ako kandidáti účasti vrcholných podujatí 
v roku 2009 MS do 17 rokov (Taliansko) – Tomáš Kružliak a Tomáš Brieška, EP v chôdzi 
(Francúzsko) – Dávid Remjar. Po školskej línii sa budú konať európske hry mládeže EYOF, 
kde by sa malo predstaviť aj niekoľko našich študentov. 

V súčasnej dobe pracujeme so 112 atlétmi, ktorí sú rozdelení do siedmich 
tréningových skupín. So žiakmi pracujú: Martin Illéš (šéftréner), Katarína Adlerová, Roman 
Oravec, Tomáš Reviľak, Matej Spišiak, Maroš Salva a Peter Žňava. 
 
 
 
                                                               Mgr. Martin Illéš 
                                                                                            vedúci atletickej sekcie 
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             príloha č. 6 
 
Správa o výsledkoch a činnosti stolnotenisového oddielu ŠK ŠOG Nitra rok 2008 
 
 

Minulý rok bol z hľadiska zisku medailí pomerne úspešný. Vo všetkých súťažiach sme 
získali celkove 17 medailí, z toho 8 zlatých, 3 strieborné a 6 bronzových. O tieto medaile sa 
najviac zaslúžila Jana Medříková, Lucia Kokavcová, ktorá sa stala prekvapujúcou majsterkou 
Slovenska v dvojhre kadetiek, Silvia Selická, Matej, Ľubica Barčiaková, Adrián Gajdoschíka 
Pavol Mego.  

V roku 2008 sme hrali 8 dlhodobých súťaží riadených slovenským a krajským 
stolnotenisovým zväzom. Vzhľadom k tomu, že minulú sezónu nám odišla najlepšia 
a najúspešnejšia hráčka Jana Medříková hrať do zahraničia, naše mladé hráčky Kokavcová, 
Selická, Barčiaková, Kasanová a Suletyová sa s touto  stratou nevedeli  vyrovnať  a preto sme 
po dlhých úspešných rokoch v najvyššej súťaži z extraligy  žien nečakane zostúpili do 1.ligy. 
Na druhej strane je potešiteľné, že naši chlapci v zložení  Mego, Šimunek, Tomáš a Medřík už 
tretí rok za sebou postúpili do vyššej súťaže, momentálne sme v 2. najvyššej súťaži mužov, čo 
je na tak mladé družstvo veľký úspech.  V mládežníckych  súťažiach  sme na majstrovstvách 
Slovenska  družstiev  starších žiačok získali jednu zlatú medailu a to  v zložení Kokavcová, 
Selická a Barčiaková. 

V roku 2008 si naše gymnázium vybojovalo účasť na Majstrovstvách sveta stredných 
škôl na Malte. V konkurencii 19 družstiev obsadili naši chlapci v zložení  Mucha, Kokavec, 
Selický, Komorovský pekné 8.miesto, keď nás  na ceste  za lepším umiestnením zastavila 
stolnotenisová veľmoc Čína. Na začiatku roka sa uskutočnila Univerziáda SR  v Žiline, kde 
nás úspešne reprezentovali  naši maturanti v zložení Medříková, Bezúr, Suletyová, Tomáš. 
Spolu získali 8 medailí, z toho 4 zlaté,1 striebornú a 3 bronzové.  

V reprezentácii  Slovenska pôsobili v  roku 2008 Jana Medříková, Matej Mucha, 
a Lucia Kokavcová - všetci menovaní reprezentovali SR na ME vo svojich kategóriách. Matej 
Mucha vyhral celkove Slovenský pohár st. žiakov a sezónu ukončil na 2. mieste slovenského 
rebríčka. Na konci roka 2008 sa zúčastnil náš nový hráč Michal Pavolka medzinárodného 
turnaja kadetov v Portugalsku, kde obsadil v dvojhre pekné 3. miesto. Najúspešnejšou 
hráčkou uplynulého roka bola  už viackrát menovaná Jana Medříková, ktorá nás okrem iného 
reprezentovala i na MS družstiev žien v Číne, kde sa pričinila o postup Slovenska do I. 
divízie.    

Od leta sa v našom oddiely uskutočnila jedna významná zmena a to, že sme sa spojili 
s ďalším nitrianskym klubom Domino sv. Marka. So stolnými tenistami pracujú tréneri Anton 
Kutiš a Oto Mackovič.  
 
 
 
 
 

Ing. Anton Kutiš 
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                    príloha č. 7 
 
 

Správa o športovej činnosti študentov ŠG Nitra za rok 2007 – plávanie 
 
 

V roku 2008 boli naši študenti zastrešení v plaveckom oddiele ŠG-SPU Nitra pod taktovkou 
trénera Ivana Janka a Márie Hečkovej. 

K dnešnému dňu z doteraz 18-členného oddielu (z toho štyria sú iba v prípravke) boli 
v roku 2008 najaktívnejší títo študenti: Samuel Veis, Denis Lenčéš, Eliška Lenčéšová, 
Katarína Csejteyová a Natália Poličeková . Úspešne reprezentovali nielen školu, ale aj mesto 
Nitru na okresných, krajských, celoslovenských a niektorých medzinárodných podujatiach. Je 
hodné spomenúť zvlášť Csejteyovú Katku, ktorá z 11 štartov na letných a zimných M SR 
získala 2. miesto 1-krát, 3. miesto 2-krát, 4. miesto 2-krát. Lenčéšová z 12 štartov obhájila 3. 
miesto 1-krát, 5. miesto 3-krát, 6. miesto 3-krát. Z našich absolventov sa darí hlavne Ľubošovi 
Grznárovi, ktorí sa presadzuje v seniorskej kategórii a v minulom roku získal 3 medaile. 

 
 
 
 

                            Mgr. Mária Hečková 
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príloha č. 8 

 
Správa o športovej činnosti študentov ŠG Nitra za rok 2008 – moderná gymnastika 

 
 

V oddiely je zaregistrovaných 25 gymnastiek, ktoré sa zúčastňujú súťaží pod 
trénerským vedením tréneriek Bajová, Sukhomlinová, Kilianová, Gavrilová a 25 gymnastiek 
v prípravke, ktoré cvičia pod vedením trénerky  Hollej.   
     Na Majstrovstvách SR si tituly vo svojich kategóriách vybojovali: Michrinová 
Katarína, Dermeková Ivana, Mačalová Petra. 2. miesta obsadili Kilianová Xénia, Sýkorová 
Frederika, Michrinová Miriam a Vargová Katarína. Na 3. mieste sa umiestnila Andrea 
Szabová. 

Na M-SR v spoločných skladbách družstvo junioriek (I. Dermeková, R. Smilnická, A. 
Kilianová, V. Kuklišová, D. Kučerová a A. Ivaničková) obsadilo 2.miesto. Družstvo nášho 
klubu v zložení I. Dermeková, R. Smilnická, X. Kilanová, F. Sýkorová a V. Galová 
zvíťazilo v súťaži Slovenského pohára družstiev v kategórie A. 

Na veľkých medzinárodných podujatiach náš klub reprezentovali dve gymnastky. 
Ivana Dermeková v juniorskej kategórii sa zúčastnila  ME v Taliansku (obsadila 20. 
miesto), na Grand Prix vo Francúzku obsadila 8. miesto so švihadlom a 7. miesto s obručou. 
Petra Mačalová v seniorskej kategórii na Finále Grand Prix obsadila 8.miesto so stuhou aj 
8.miesto s obručou. V októbri sa v japonskom Tokiu uskutočnil svetový šampionát klubov v 
modernej gymnastike – AEON cup 2008 za účasti nášho klubu. Pod vedením trénerky 
Ľubov Kilianovej sa dievčatá Katka Vargová, Petra Máčalová a Ivana Dermeková 
umiestnili v silnej konkurencii olympijských víťaziek na 13. mieste 

   Poslednou súťažou v roku 2008 bol medzinárodný turnaj „Vianočná Nitra“, ktorý 
organizoval náš oddiel. V silnej medzinárodnej konkurencii (Rusko, Poľsko, Česko,  
Chorvátsko,  Slovensko)  naše gymnastky  v 7 kategóriách 6-krát zvíťazili - Frederika 
Sýkorová, Xénia Kilianová, Ivana Dermeková, Anastázia Kilianová , Katarína Michrínová 
a Petra Mačalová 

 Slovenský zväz modernej gymnastiky vo svojom hodnotení stavu gymnastiky na 
Slovensku vyhodnotil náš gymnastický oddiel za rok 2008 po stránke dosiahnutých výsledkov  
ako absolútne najlepší oddiel MG na Slovensku. 
 
        

 
 
 
 

Ľubov Kilianová 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 



Športový klub pri Športovom osemročnom gymnáziu Nitra 

 12 

           príloha č. 9 
 

 
Správa o športovej činnosti študentov ŠG Nitra za rok 2008 – karate 

 
 

Rok 2008 bol pre karate mimoriadne úspešný. Naši pretekári si úspešne počínali na 
domácich ale aj na medzinárodných turnajoch a čo je potešiteľné, tak niektorí sa začali 
presadzovať už aj medzi seniormi. Získali sme 16 medailí na M-SR, z toho 9 zlatých. 
Majstrami Slovenska sa stali: J. Borecký a M. Urík v kata a P. Tátošová, A. Prešinský, M. 
Maňovský, V. Viskup a L. Földešiová v kumite .    

Chlapci a dievčatá sa zúčastnili medzinárodných turnajov hlavne v okolitých štátoch a 
to v Maďarsku, Poľsku, Čechách, Chorvátsku, Nemecku, kde uspeli a získali 31 medailí. Na 
ME kadetov a juniorov v Terste sme mali troch našich pretekárov (Viskup, Szomor, Urík), 
ktorí nás potešili svojimi výsledkami. Matej Urík obsadil 3.miesto v disciplíne kata, kde 
v boji o bronz zdolal francúzskeho reprezentanta a Viktor Viskup si vybojoval titul Majstra 
Európy v kumite do 70 kg, kde vo vyrovnanom finálovom zápase zdolal pretekára Španielska 
v predlžení. Tieto výsledky zabezpečili chlapcom aj miesto v seniorskej reprezentácií SR. 

V marci sa konali M-SR seniorov. Naši mladí karatisti uspeli Peter Szomor a Matej 
Urík získali bronz, Adam Prešinský striebro a Viktor Viskup zlato. 

Vyvrcholením karate sezóny 2008 boli Majstrovstvá Sveta v Tokiu, na ktoré si 
zabezpečil nomináciu jeden náš pretekár. Viktor Viskup však vo svojom úvodnom 
seniorskom vystúpení na MS neuspel a vypadol v 1. kole. 

Posledný januárový víkend sa konajú ME - dorastencov a juniorov v Paríži. 
Nominovaní boli naši študenti Lenka Földešiová, Miriama Šošovicová, Matej Urík a Peter 
Szomor. 

V súčasnosti trénuje v našej skupine 18 karatistov z 5 klubov (Farmex Nitra, ŠK 
Kachi, Arkadia Galanta, Atlant Nitra, KK Močenok). 

 
     

 
 
 
                                                            Mgr. Klaudio Farmadín 
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príloha č. 10 
 
 

Správa o športovej činnosti študentov ŠG Nitra za rok 2008 – volejbal 
 
 

Rok 2008 bol pre náš volejbalový oddiel veľmi úspešný. V marci a v júli sa niektoré 
naše dievčatá zúčastnili kvalifikácie na ME junioriek (Čierna, Mézesová, Hrubinová, 
Janovcová, Salanciová E.). Bohužiaľ sa im nepodarilo kvalifikovať na záverečný turnaj.  

Počas kvalifikácií prebiehala extraliga žien, v ktorej naše volejbalistky postúpili až do 
finále a skončili na historicky najlepšom umiestnení - 2. mieste. Pravidelné účinkovanie 
družstva športového gymnázia v mládežníckych súťažiach vyvrcholilo postupom na finálový 
turnaj v kategórii junioriek. Tu naše volejbalistky nenašli premožiteľa a zaslúžene obhájili 
prvé miesto. Na tomto úspechu sa podieľali tieto hráčky:  Čierna, Lukáčová, Mézesová, sestry 
Salanciové, Jacková, Janovcová, Volfová, Crkoňová, Drobňáková, sestry Kubaliakové a 
Sabová.  

Ďalším úspechom bol postup našich dievčat na Majstrovstvá sveta stredných škôl, 
ktoré sa konali na Sardínii a konkurencii 36 krajín skončili na 15. mieste. V júni sme sa 
zúčastnili na Majstrovstvách Slovenska stredných škôl v Trnave pod názvom Gaudeamus. Aj 
tento turnaj sme vyhrali. Víťazstvom na turnaji v Trnave sme 30.6. ukončili sezónu 
2007/2008. Novú sezónu sme začali 4.8.2008. K dievčatám ročník narodenia 1992/93 
pribudlo 5 nových hráčok (Smataníková, Hudecová, Nikmonová, Herelová, Krišková) a 
naďalej sa pripravujú pod vedením Mareka Henčeka. Od novej sezóny 2008/2009 nastúpila 
do nášho oddielu nová trénerka PaedDr. Evy Brodyová, ktorá trénuje dievčatá ročník 
narodenia 1990/91 a hrá s nimi Extraligu žien.  

Po prvej časti v Extralige patrilo našim dievčatám 3. miesto, v juniorskej súťaži sme 
tiež na 3. mieste.  

Týmto výborným umiestnením sme úspešne zakončili rok 2008 a v ďalšom roku 
chceme nadviazať na predchádzajúce úspechy.  
  Na reprezentačnej úrovni sa naše dievčatá pripravujú pod vedením 
reprezentačného trénera Mareka Henčeka na kvalifikáciu ME kadetiek. 
 
 
 
 
          Mgr. Marek Henček 
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           príloha č. 11 
 
 
Správa o športovej činnosti študentov ŠG Nitra za rok 2008 – plážový volejbal 

 
 
 

Sekcia plážového volejbalu v roku 2008 odštartovala tretí rok činnosti na Športovom 
gymnáziu v Nitre.  

Napriek tomu že všetky hráčky boli v roku v mládežníckych kategóriách, podarilo sa 
im bodovať aj v kategórii dospelých v rámci série turnajov kategórie B a A. Na našu veľkú 
radosť si dievčatá počínali veľmi úspešne aj v sérii turnajov O2 Elite beach tour. Naše hráčky 
bodovali na všetkých 4 turnajoch série v Banskej Bystrici, Bardejove, Nových Zámkoch 
a v Nitre a kvalifikovali sa na finálový turnaj, ktorý bol zároveň M-SR seniorov v Bratislave,      
kde získali 3. miesto Terézia Hinzellerová a  Lenka Hradecká. Naša najúspešnejšia dvojica, 
Terézia Hinzellerová a Lenka Hradecká sa zúčastnili aj Medzinárodných majstrovstiev ČR do 
23 rokov v Brne, 25.8.2007, kde obsadili 3. miesto. Na M SR do 18 rokov sa na 2. mieste 
umiestnila dvojica V. Volfová a L. Mikolášová. 
 Výsledky z hľadiska histórie mládežníckeho plážového volejbalu v sezóne 2008, boli 
zatiaľ najlepšie aké sa podarilo dosiahnuť, hlavne 9. miesto na ME U-20 (Hradecká D.), je 
výsledkom z kategórie veľmi dobrých. Reprezentačný tréner p. Petr Šafář vo svojej 
hodnotiacej správe vyzdvihol kvalitu pripravenosti hráčok SCP pri ŠG v Nitre. 
 
 

 
 
Mgr. Ľuboš Červeň 
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           príloha č. 12 
 

Správa o športovej činnosti študentov ŠG Nitra za rok 2008 – krasokorčuľovanie 

                        

V sezóne 2008/2009  pôsobili krasokorčuliari v dvoch kluboch a to HK Nitra KRASO, 
kde trénovali pod vedením  trénera Ľuboša Remiša a KKM Nitra pod vedením trénerky 
Danuši Lakatošovej.  

Tréningový proces pozostával z kondičnej prípravy, ktorá prebiehala  v mesiacoch 
máj-august. Počas letných mesiacov sa niektorí pretekári zúčastnili viacerých sústredení napr. 
v Slovinsku, Nemecku a aj na Slovensku.  
Súťažné obdobie začalo už v septembri, kedy sa Karolína Sýkorová (reprezentantka SR) po 
nominácii Slovenským krasokorčuliarskym zväzom  zúčastnila na juniorskom GP v Madride. 
V konkurencii 36 pretekárok z 30 krajín celého sveta obsadila výborné 14.miesto. Ďalšou 
medzinárodnou súťažou bola Tirnavia Ice Cup, kde obsadila 2.miesto. V decembri Karolína 
Sýkorová reprezentovala SR na medzinárodnej súťaži NRW Trophy v Dortmunde 
(Nemecko). Za účasti 36 pretekárok z 11 krajín si vybojovala v kategórii junioriek vynikajúce 
5.miesto. 

Hlavné súťažné obdobie na Slovensku začalo v novembri 2008 a krasokorčuliari sa 
zúčastnili viacerých pretekov ako boli VC Prešova, Nitry, Košíc a Trenčína. Medzi najlepšie 
umiestnenia patria: K. Sýkorová  1. miesto ( VC Prešova , VC Nitry), L. Halásová 4. miesto, 
K. Babalová 5.miesto (VC Nitry). V kategórii umelecké korčuľovanie:  Barbora Ocelková   
2.miesto, Soňa Vlčková 3.miesto. 

 
 
 

 
                                                                                                         Ľuboš Remiš 
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príloha č. 13 
 
Správa o športovej činnosti študentov ŠG Nitra za rok 2008 – športový aerobik 

 

 

Tento školský rok  je pre športový aerobik a jeho rozvoj na športovom gymnáziu 
dôležitý, nakoľko sa podarilo utvoriť tréningovú skupinu (5 junioriek a 3 žiačky) pod 
vedením trénerky Natálie Solárovej. 
        Reprezentantka Ivana Khandlová patrí na Slovensku medzi juniorskú špičku, na M SR 
bola druhá, vďaka čomu sa prebojovala na Majstrovstvá sveta juniorov v Nemeckom ULME, 
kde sa v tvrdej konkurencii umiestnila na 36. mieste. Na medzinárodných pretekoch obsadila 
dvakrát  3. miesto na Pohári federácií a 7. miesto na Czech open. 

Príjemne prekvapila na M SR nádejná Linda Adlerová, ktorá na svojich prvých 
majstrovstvách vyhrala kategóriu mladších žiačok. Je žiačkou prímy v triede s rozšíreným 
vyučovaním FRJ. 

Všetky juniorky (Khandlová I., Kovalinková N., Halová A, Cintulová V., Pintová L.) 
sú členkami skupiny, ktorá súťaží v kategórii „stepy“. V Pohári federácií v jednom kole 
zvíťazili, v ďalšom obsadili 2. miesto. 
        V najbližšom polroku sa dievčatá sústredia hlavne na aprílové M SR a Pohár federácií, 
ktorý organizujeme v Nitre koncom mája. Na jeseň nás čaká kvalifikácia na ME, na ktoré by 
sa mala prebojovať aspoň jedna naša študentka. 

 
 
 
        Mgr. Natália Solárová 
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           príloha č. 14 
 

Správa o športovej činnosti študentov ŠG Nitra za rok 2008 - hádzaná 
 
 

Hádzanárky Univerzitného dámskeho hádzanárskeho klubu ŠG Nitra majú za sebou 
najúspešnejší rok vo svojej 7-ročnej histórii. 

Predzvesťou dobrých výsledkov bola úspešná účasť na najväčšom Slovenskom 
mládežníckom turnaji Bratislava Winter Cup-e, kde dievčatá zvíťazili v kategóriách starších 
žiačok aj starších dorasteniek a mladšie žiačky obsadili tretie miesto. Staršie dorastenky sa 
presadili aj v silnej medzinárodnej konfrontácii na 2. najväčšom európskom hádzanárskom 
festivale mládeže Prague handball cup, kde získali bronzové medaily. Staršie žiačky skončili 
vo štvrťfinále. Chuť si však napravili na májovom ITC Cupe v Kunoviciach, ktorý suverénne 
vyhrali. 

V domácich súťažiach zvíťazili mladšie aj staršie žiačky v majstrovstvách kraja 
a postúpili do finálového turnaja o majstra - SR. Tu sa nám podaril historický úspech, keď 
sme dokázali v obidvoch kategóriách zvíťaziť a získať unikátny „dabl“ titul M-SR mladších 
aj starších žiačok. Úspešné boli aj staršie dorastenky, ktoré obhájili strieborné umiestnenie po 
dlhodobej časti a vo Final "four" nestačili len na obhajcu titulu Partizánske. 

Dôkazom veľmi dobrej práce s mládežou je aj množstvo dievčat v reprezentačných 
výberoch. Vrcholom reprezentačnej sezóny boli MS do 18 rokov v Bratislave, na ktoré sa 
pripravovali aj naše hráčky - Adriana Medveďová, Patrícia Puškášová,  ktoré sa priamo 
podieľali na 7.mieste Slovenska. 
  Aj príprava na novú sezónu bola vydarená, keď si dievčatá dokonca mali možnosť 
zmerať si sily s reprezentačnými výbermi Japonska a Angoly a priniesla aj úspechy v podobe 
víťazstva starších žiačok na medzinárodnom turnaji v Karvinéj, kde skončili staršie 
dorastenky na druhom mieste. Napriek zraneniam viacerých hráčok, s ktorými sme sa museli 
vysporiadať v jesennej časti nového súťažného ročníka, dievčatá podávali vo väčšine zápasov 
1. ligy mladších aj starších dorasteniek veľmi dobré výkony a ašpirujú na postup do 
záverečného Final 4 v oboch kategóriách. Reálnu šancu  na postup do záverečného turnaja 
o M-SR majú aj staršie žiačky, ktoré sú po jeseni na 2. mieste, mladšie žiačky sú tretie.  
 
 
 
              Ing. Slavomír Varga   
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príloha č.15 
 
 
Správa o športovej činnosti študentov ŠG Nitra za rok 2008 – futbal 
 
 

          
        Všetci hráči počnúc začiatkom školského roku 2008/2009, prakticky od 

2.septembra sa   v rámci jednotlivých týždenných mikrocyklov a jednotlivých týždenných 
rozvrhov hodín vo  všetkých triedach zúčastňovali vždy v utorok a štvrtok, teda 2 x v týždni 
– prvé dve vyučovacie hodiny špeciálnej športovej prípravy zameranej na futbal. Jednotlivé 
hodiny športovej  prípravy prebiehali v priestoroch a na ihriskách FC Nitra a.s., pod vedením 
kvalifikovaných  trénerov FK FC Nitra a.s. Účasť jednotlivých hráčov na hodinách ŠP bola 
a je sledovaná a  vyhodnocovaná prostredníctvom triednych kníh, kde sú záznamy o náplni 
a prítomnosti  jednotlivých hráčov na hodinách ŠP. 
 

V priebehu jesennej časti hrali naše 4 dorastenecké družstvá svoje pravidelné súťaže 
v rámci SFZ s nasledovnými priebežnými umiestneniami : 
 
       U 19  I.liga SD     tréner: Cyril Stachura      -    3.miesto  16     11  1  4   40:20  34 bodov 
       U 18  II.liga SD   tréner:  Ján Ilavský           -    3.miesto  16     10  2  4   42:20  32 bodov 
       U 17  I.liga MD   tréner:  Tomáš Seko          -   7.miesto  16       7  5  4   28:17  26 bodov 
       U 16  II.liga MD  tréner:  Alfonz Višňovský -   3.miesto  16     10  1  5   32:18  31 bodov  
 

Pre upresnenie je potrebné spomenúť, že niektorí svojim vekom a výkonmi sú už 
členmi a hráčmi kategórie dospelých: 
 A muži – Corgoň liga   -  Ľuboš Kolár, Martin Boszorád,Matej Kopecký 
 B muži -  II.liga dosp.   - Roman Beitl, Lukáš Póša, Lukáš Zelenický 
 
        V priebehu uplynulej jesennej časti sme mali nasledovných reprezentantov v rámci SR : 
SR 19 /r.1990/ – Matej Kopecký, Lukáš Zelenický, Denis Jančovič, Miroslav Gajdoš, Matej  

Svítek, Arnold Šimonek 
SR 18 /r.1991/ - Kolmokov Marián, Ján Greguš, Matúš Paukner 
SR 17 /r.1992/ - Miroslav Mládenek, Anton Dano, Roland Cingel, Roman Pinter, Lukáš Szabó 
SR 16 /r.1993/ - Dávid Petráš, Patrik Adámek 
        
        Podľa hodnotenia jednotlivých trénerov sú v tzv. nosných dvoch prvoligových kategóriách 
družstiev  I. dorasteneckých líg najlepšie hodnotení nasledovní hráči / platí aj poradie 1.-5./ : 
 

      
 
 
 
 
 
V Nitre, 13.1.2009                                           Spracoval : Ing. Štefan STREČKA 
                                                                                              Sekretár mládeže FC Nitra a.s. 
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príloha č.16 
  

Správa o športovej činnosti študentov ŠG Nitra za rok 2008 – iné športy 
 
 

Študenti ŠG Nitra, hrajú prevažne v klube HK Nitra. V súťažiach extralige juniorov 
v sezóne 2007/2008 obsadili 4. miesto a v extralige dorastu skončili na 11. mieste. 
V reprezentačných celkoch boli zaradení hráči Grošaft M., Púš P., Bene M., Trávniček P., 
Kukla M. a Ecker M. 
V automobilovom športe v pretekoch na dráhe Filip Sládečka má za sebou úspešnú sezónu, na 
ME centrálnej zóny skončil v celkovom poradí na 3. mieste. Na popredných miestach sa 
umiestňoval aj Filip Ovečka na minikárach. 
 V zápasení Martin Chobot vybojoval dve bronzové medaily.  

V reprezentačných celkoch pôsobia aj boxeri Henrich Bagin (kadet) a Rastislav hruška 
(junior). Obaja získali medaile z M SR ako aj na medzinárodných turnajoch.  

Na cyklistických dráhach sa darilo aj Andrejovi Došekovi, ktorý v súčasnosti študuje 
v Nemecku.  

Spomedzi  tenistov spomenieme Michaelu Pochabovú, ktorá sa zúčastňuje 
medzinárodných turnajov, medzi tenisové nádeje patria Michaela Candráková (M SR 3.m, 
družstvo 1.m), Bruno Demeš a Matej Šmehyl. 
 
 

 
 

 


