
Športový klub pri Športovom osemročnom gymnáziu Nitra 

 1 

ZÁPISNICA 
 

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

11.2. 2008 
 

Prítomní: viď. priložená prezenčná listina – príloha č.15  
PROGRAM : 
1. Privítanie 
2. Správa o finančnom hospodárení klubu ŠK ŠOG Nitra, správa revíznej komisie 
3. Návrh rozpočtu na rok 2008 
4. Ocenenie najlepších športovcov školy, ocenenie dobrovoľných trénerov 
5. Správy o športových výsledkoch podľa jednotlivých druhov športu: 
 - atletika 
 - stolný tenis 
 - plávanie 
 - moderná gymnastika 
 - karate 
            - volejbal, plážový volejbal 
 - krasokorčuľovanie 
 - hádzaná 
 - hokej, futbal, tenis  
6. Diskusia 
7. 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. Klub bol 
založený  pri Športovom gymnáziu Nitra, aby zabezpečoval činnosť  študentov vo svojich 
oddieloch atletiky, modernej gymnastiky, plávania, volejbalu a stolného tenisu. Na základe 
dohody o spolupráci s klubmi v meste  škola zabezpečuje prípravu krasokorčuliarov, tenistov, 
karatistov, futbalistov, hokejistov a hádzanárok. 

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

Správu revíznej komisie predniesla členka revíznej komisie pani Marta Medříková – 
príloha č. 2 

 
Ad 3:  Navrhnutý členský príspevok člena ŠK na jeden rok 100.-Sk na žiaka a 100.-Sk na 
rodiča bol prítomnými rodičmi schválený. Návrh rozpočtu na rok 2008 predniesol              
Mgr. Jaroslav Maček – príloha č. 3 

 
Ad 4:  Hlavné poslanie Športového gymnázia Nitra je vychovávať reprezentantov Slovenskej 
republiky. Svedomitá práca množstva kmeňových a dobrovoľných trénerov priniesla úspechy, 
o ktorých vypovedá bohatá štatistika medailových umiestnení. Športovci našej školy získali 
spolu 341 medailí na majstrovstvách SR v dvanástich druhoch športu. Na medzinárodných 
súťažiach sa pýšime ziskom ďalších 97 medailových umiestnení.  

Výbor športového klubu sa rozhodol finančne podporiť 10 najlepších športovcov školy  
poukážkou na materiálne zabezpečenie v hodnote 5000,-Sk. - príloha č. 4 

O vysokú športovú úroveň školy sa pričinili nielen stáli zamestnanci – tréneri školy, 
ale aj množstvo dobrovoľných trénerov, ktorých mená ostávajú často nespomenuté. 
Dobrovoľní tréneri pripravujú našich žiakov školy  na vrcholné športové podujatia. My sme si 
dovolili pozvať medzi nás troch trénerov, ktorým sa chceme takto poďakovať a symbolicky 
ich odmeniť za to, že dlhoročne vykazujú kvalitnú prácu so žiakmi našej školy. 
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 Ing. Matej Gašaj – tréner úspešných atlétov - kladivárov súrodencov Lomnických, ale 
i ďalších nádejných športovcov napr. Tomáša Kružliaka – slovenského rekordéra v hode 
kladivom v žiackej kategórii. Ing. Miloš Gašaj bol vyhlásený za najlepšieho trénera mládeže 
v ankete Atlét roka 2007. 

Mgr. Klaudio Farmadín – tréner karate v klube Farmex Nitra. Viktora Viskupa 
priviedol k zisku 4. miesta na MS. 

Mgr. Róbert Končál – tréner najúspešnejšieho klubu na Slovensku ŠK Karate Kachi 
Nitra v sezóne 2006/2007, trénuje reprezentantov SR a žiakov našej školy (Peter Szomor, 
Matej Urik) 

 
Ad 5: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 predniesol Dr. Janko, PhD. – príloha č. 7 
Správu o činnosti oddielu mod. gymnastiky predniesla p. Kilianová – príloha č. 8 
Správu o činnosti volejbalového oddielu predniesla p. Tlstovičová – príloha č. 9 
Správu o činnosti oddielu plážového volejbalu predniesla p. Tlstovičová – príloha č.10 
Správu o činnosti karatistov predniesla Mgr. Levická – príloha č. 11 
Správu o činnosti krasokorčuliarov predniesol p. Remiš – príloha č. 12 
Správu o činnosti hádzanárok predniesol Ing. Varga – príloha č. 13 
Správu o činnosti hokejistov, futbalistov, tenistov a ostatných druhoch športov  
predniesla Mgr. Maniačková – príloha č. 14 
 

Ad 6: diskusia 
 
Ad 7: 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. Je nevyhnutné 
skvalitniť výber uchádzačov o štúdium, organizovať súťaže pre žiakov základných škôl, ale aj 
zlepšiť propagáciu našich športových výsledkov. 

Najlepší naši športovci sú i úspešní reprezentanti SR dosahujúci vynikajúcu výkonnosť 
nielen v rámci Slovenska, ale i dôležité umiestnenia na medzinárodnom poli. Reprezentačný 
dres malo česť si obliekať 88 športovcov školy, z toho je 23 atlétov, 10 karatistov, 10 
volejbalistiek, 4 plážové volejbalistky, 12 futbalistov, 9 moderných gymnastiek, 5 hokejistov, 
1 plavec, 6 stolní tenisti, 1 krasokorčuliar, 2 tenisti, 2 zo športového aerobiku, 1 cyklista, 1 
boxerista a 1 hádzanárka. 

Obhájenie zisku ocenenia „Škola roka“ v rámci celoslovenskej súťaže aktivít škôl 
v športovej činnosti v troch rôznych kategóriách  tiež vypovedá o vysokej kvalite, veď súťaže 
sa zúčastnilo vyše 700 slovenských škôl. 

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, 15.2. 2008 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Maniačková Zlata  Overili:  Mgr. Martin Illéš 
          PaedDr. Adlerová Katarína 
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           príloha č. 1 
 

Rozpočet za rok 2007 
 
 

PRÍJMY: plán skutočnosť 
1. vlastné finančné zdroje   
zostatok na účte k 1.1.07     412 977,51 412 977,51 
   
členské príspevky       65 000      73 300 
príspevok rodičov     250 000    265 150 
2%podiel na dani z príjmov     150 000    574 232 
sponzorstvo, nadácie       50 000    128 500 
príspevok šport. zväzov     150 000    553 457 
vratky, úrok     681 230,43 
spolu 1 077 978 2 688 846,94 
   
2. dotácie z MŠ SR   
zostatok na účte k 1.1.07        1 143        1 143 
   
športová príprava (prenájmy) 3 500 000 1 057 000 
MTZ    600 000               0 
zdravotné zabezpečenie    250 000               0 
vratky, úrok       55 808,74 
spolu 4 351 143 1 113 952 
   
Príjmy spolu  3 802 799 
   
VÝDAJE:   
doprava  100 000   767 212,80 
odmeny trénerom    40 000        9 000 
odmeny športovcom    70 000    105 000 
regenerácia, zdrav. zabezp.    80 000      19 890 
prenájom  200 000    381 000 
štartovné a poplatky zväzom    30 000        8 928 
MTZ  100 000    825 129 
iné  176 277 1 150 521,00 
spolu 796 277,00 3 266 680,23 

 
          
            
 
 
 
 
V Nitre 4.2. 2008     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 2007 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 
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príloha č. 3 

 
Návrh rozpočtu na rok 2008 

 
 

PRÍJMY: plán 
1. vlastné finančné zdroje  
zostatok na účte k 1.1.08 488 792,00 
  
členské príspevky      65 000 
príspevok rodičov    250 000 
2%podiel na dani z príjmov    200 000 
sponzorstvo, nadácie      50 000 
príspevok šport. zväzov    150 000 
iné           300 
spolu 1 204 092 
  
2. dotácie z MŠ SR  
zostatok na účte k 1.1.08      47 327 
  
športová príprava (prenájmy) 1 100 000 
MTZ    100 000 
zdravotné zabezpečenie    250 000 
vratky, úrok           200 
spolu 1 497 527 
  
Príjmy spolu 2 701 619 
  
VÝDAJE:  
doprava    300 000 
odmeny trénerom      40 000 
odmeny športovcom      70 000 
regenerácia, zdrav. zabezp.      80 000 
prenájom    200 000 
štartovné a poplatky zväzom      30 000 
MTZ    100 000 
iné 1 850 000 
spolu 2 670 000 

 
          
            
 
 
 
 
V Nitre 4.2. 2008     Mgr. Jaroslav Maček 
          predseda ŠK ŠOG 
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                    príloha č. 4 
 

TOP ŠPORTOVCOV ŠG ZA ROK 2007  
 
 

Čierna Dominika, 2.A   volejbal 
• reprezentantka SR, kapitánka juniorskej reprezentácie 
• majsterka SR kategórii kadetiek a junioriek 
• trénerka : Zuzana Tlstovičová 

 
Gajdošík Marek, 2.A  futbal 

• reprezentant SR do 18 rokov, hráč FC Nitra 
• majster SR v kategórii mladších dorastencov 
• najlepší strelec ligovej súťaže 

 
Horváth Maroš, oktáva  plávanie 

• reprezentant SR v diaľkovom plávaní a v plávaní 
• ME juniorov: 22.miesto - 5 000m vs 
• majstrovstvá SR juniorov: 2 x 1.miesto, 2 x 2.miesto, 3 x 3.miesto 
• majstrovstvá SR seniorov: 2 x 1.miesto, 2 x 2. miesto, 3 x 3.miesto 
• medzinárodné majstrovstvá Čiech 1. a 3. miesto 
• tréner: Dr. Ivan Janko, PhD. 

 
Khándlová Ivana, 2.A  športový aerobik 

• reprezentantka SR 
• ME juniorov: 21. miesto 
• svetový pohár: 20. miesto 
• majstrovstvá SR juniorov: 1. a 2. miesto 
• trénerka: Mgr. Natália Solárová 

 
Kr čmár Matúš, 3.A  atletika 

• reprezentant SR 
• MS do 17 rokov: 35. miesto – 400m a 38. miesto – 200m 
• EYOF (Európske hry mládeže): 18. miesto – 200m 
• EP družstiev: 2.miesto – 400m 
• M SR: 3 x 1. miesto, 4 x 2.miesto, 1x 3. miesto 
• tréner: Mgr. Martin Illéš 

 
Máčalová Petra, sexta  moderná gymnastika 

• reprezentantka SR 
• majsterka SR 
• účastníčka ME v Baku a MS v Grécku 
• trénerky: Ľubov Kilianová a Tatiana Sukhomlinová 

 
Mančušková Adriana, 3.A atletika 

• reprezentantka SR 
• MS do 17 rokov: 19. miesto – skok do diaľky 
• EYOF (Európske hry mládeže): 16. miesto – skok do diaľky 
• EP družstiev: 3.miesto – skok do diaľky 
• M SR: 3 x 1. miesto, 1 x 2.miesto 
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• tréner: Mgr. Maroš Salva 
 
Medříková Jana, oktáva stolný tenis 

• reprezentantka SR 
• MS juniorov: 9.-16. m. – mix, 17.-32. m. – štvorhra 
• ME juniorov: 5. m. –mix, 9.-16.m – štvorhra, 17.-32.m – dvojhra 
• účastníčka ME a MS seniorov 
• M SR: 4 x 1.miesto, 5 x 2.miesto, 6 x 3.miesto 
• Medzinárodné majstrovstvá juniorov Portugalska a Rakúska: 1. m. 
• Svetový okruh Francúzsko: 2. miesto 
• tréner: Ing. Anton Kutiš 

 
Pochabová Michaela, oktáva  tenis 

• reprezentanka SR, 636. miesto vo svetovom rebríčku žien, 2. miesto v ročníku 
• M SR: 4x 1. miesto 
• Castel Gandolfo (dot. 10 000USD)  Taliansko        1.miesto 
• Kedierzyn Kozle (dot. 10 000USD) Poľsko            3. miesto 
• Bratislava (dot. 10 000USD)            SR                  3. miesto 
• Káhira (dot. 10 000USD)                 Egypt              3. miesto 
• Sarajevo (dot. 10 000USD)              BIH                 osemfinále 
• Bielefeld (dot. 10 000USD)             Nemecko         osemfinále 
• tréner: Vladimír Polák 

 
Viskup Viktor, 3.A  karate 

• reprezentant SR 
• MS kadetov a juniorov: 4. miesto 
• účastník ME kadetov a juniorov 
• majster SR 
• Budapešť open a Slovenia open: 1. miesto 
• medz. turnaj Koblenzcz v BRH : 2.a 3. miesto 
• tréner: Mgr. Klaudio Farmadín 
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           príloha č. 5 
 

Správa o športovej činnosti študentov ŠG Nitra za rok 2007 - atletika 
 

Rok 2007 bol pre atletiku na Športovom gymnáziu v Nitre opäť veľmi úspešný. Stali 
sme sa už po štvrtý raz po sebe najúspešnejším mládežníckym atletickým oddielom na 
Slovensku. Zo štyroch možných kolektívnych mládežníckych titulov atléti nášho gymnázia 
získali tri. Stali sme sa majstrami Slovenska v súťaži starších žiakov a takisto sme vyhrali aj 
súťaž družstiev dorastencov a dorasteniek, čím si obidve družstvá zabezpečili právo účasti na 
Európskom pohári družstiev juniorov a junioriek pre rok 2008. Týmto úspechom sme 
nadviazali na úspechy z minulých rokov. Tento rok úspešne reprezentovali našu republiku 
a našu školu naše juniorské celky na Európskom pohári juniorov a junioriek – chlapci 
v nemeckom Cottbuse a dievčatá vo Fínskom Tampere. Na tomto podujatí chlapci v 1.lige 
skončili na 5.mieste a dievčatá v 2.lige na 3.mieste a cieľom do ďalšej sezóny je toto 
umiestnenie z tohto roku ešte vylepšiť a pokúsiť sa o postup do najvyššej skupiny EP. Taktiež 
sa naše mladé družstvá presadili aj v súťaži dospelých, keď dievčatá v súťaži žien obsadili na 
MSR 3.miesto a chlapci v súťaži družstiev mužov 4. miesto. Po školskej línii sme sa stali 
Majstrami SR v súťaži družstiev stredných škôl a postúpili sme na medzinárodnú súťaž Jean 
Humbert Cup, ktorá je neoficiálnymi majstrovstvami Európy stredných škôl a tam sme si 
počínali tiež dobre, keď naša škola obsadila pekné 5. miesto. Našu školu reprezentovali 
menovite: Páleník Dušan, Mančušková Adriana, Blažová Denisa, Kendra Daniel, Bradáčová 
Dominika, Višňovská Veronika, Kušnírová Nikoleta a Ivanková Monika. Keď budeme 
hodnotiť individuálne vystúpenia našich žiakov, tak najväčším úspechom pre školu, ale aj pre 
slovenskú atletiku a šport vôbec bolo výborné 3.miesto v novom osobnom rekorde nášho 
bývalého žiaka Marcela Lomnického na Majstrovstvách Európy do 23 rokov v Maďarskom 
Debrecéne. Vrátane Marcela bolo 11 atlétov z nášho oddielu na vrcholnom podujatí, čo je 
najviac v celej histórii nitrianskej atletiky. 

 
Tento a aj ďalšie úspechy si možno ani nevieme dostatočne oceniť. Predpokladom 

všetkých úspechov bola hlavne svedomitá práca trénerov, zodpovedný prístup pretekárov, 
ktorí sa museli na vrcholné podujatia pripravovať nielen cez školský rok, ale aj cez prázdniny 
a víkendy.  

 V súčasnej dobe pracujeme so 131 atlétmi, ktorí sú rozdelení do ôsmich tréningových 
skupín. So žiakmi pracujú tréneri : Mgr. Illéš ako šéftréner a tréner behov, PaedDr. Adlerová 
tiež ako trénerka behov, Mgr. Kulichová ako trénerka prekážok, Mgr. Oravec ako tréner 
vrhov, Mgr. Reviľak tréner prímy, sekundy, tercie, Mgr. Sľúková vedie skupinu zameranú na 
skok o žrdi, Mgr. Spišiak ako tréner chôdze, Mgr. Salva ako tréner skokov a Mgr. Žňava ako 
tréner prímy. 

V nadväznosti na úspech družstiev sa prejavilo aj množstvo medailí v súťaží 
jednotlivcov. Našim žiakom sa podarilo získať spolu 107 individuálnych medailí. Z toho bolo 
27 titulov majstrov Slovenska. 

  
Pre rok 2007 do reprezentačných celkov bolo zaradených 23 atlétov ŠG.    Študenti 

našej školy vrátane našich absolventov, ktorí sa zúčastnili v roku 2007 vrcholného podujatia 
sú Marcel Lomnický na ME23 (Debrecén) v hode kladivom (3. miesto),  Nikola Lomnická na 
ME juniorov (Hengelo) v hode kladivom(10.miesto). Matúš Krčmár na MS17 (Ostrava) 
v behu na 200m a 400m (38. a 35. miesto) Adriana Mančušková na MS17 (Ostrava) v skoku 
do diaľky (19. miesto) Peter Šmondrk na MS17 (Ostrava) v hode kladivom (27. miesto) 
Dušan Páleník na MS17 (Ostrava) v behu na 800m (35. miesto) Ľubomír Bennár na ME 
juniorov (Hengelo) v behu na 110m cez prekážky (20. miesto) Barbora Strnadová na ME 
juniorov (Hengelo) chôdza na 10000m (DQ) Róbert Löbb na ME juniorov (Hengelo) vo vrhu 
guľou (27. miesto). Po školskej línii sa Európskych hier mládeže - EYOF v Srbsku zúčastnili 
a našu školu reprezentovali: Matúš Krčmár a Adriana Mančušková. Na Európskom pohári 
v chôdzi sme mali tiež zastúpenie prostredníctvom Barbory Strnadovej.  
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 Čo sa týka víťazstiev našich tímov v súťaži družstiev, treba spomenúť tých žiakov, 
ktorí majú na tomto úspechu najväčšiu zásluhu: 
v súťaži družstiev st. žiakov – Danáč, Holica, Bojda, Brieška, Kružliak, Bartoň, Chobot, 
Doleš, Malakan, Šilák, Sýkora Patrik, Kiko, 
v súťaži družstiev žiačok –Lacinová, Kendrová, Szabóová, Bradáčová, Jandová, Deglovičová, 
Matušková,   
v súťaži družstiev dorastencov – Kendra, Páleník Dušan, Krčmár, Tvrdoň, Páleník Andrej, 
Sládečka, Toman, Šmondrk, Baško, Lukáčik, Sýkora Tomáš, Remjar, Tvrdoň, Mydlík, 
Medzay,     
v súťaži družstiev dorasteniek - Višňovská, Čičmancová, Kušnírová, Kondeová, Hrnčárová, 
Lacinová, Petrovičová T., Ivanková, Bradáčová D., Mancušková, Navrátilová, Kendrová, 
Hevéšiová, Urcikánová, Očenášová, Zverinová, Domanová, 
         Na Európskom pohári družstiev juniorov v Nemecku našu školu reprezentovali – 
Bennár, Páleník D., Páleník A., Krčmár, Löbb, Darnady, Toman, Sládečka, Medzay, Mydlík, 
Tomašek, Kováč, Duchoň a na Európskom pohári družstiev junioriek vo Fínsku 
reprezentovali – Valentínyová, Mančušková Višňovská, Kondeová, Bradáčová N., 
Čičmancová, Ivanková, Buchová, Strnadová, Hrnčárová, Karasová, Kušnírová, Bradáčová D.,   
  Z individuálnych úspechov ešte vyberáme tých najlepších, ktorým sa podarilo získať 
medaily na Majstrovstvách Slovenska : Krčmár 7x, Kendrová – 6x, Bradáčová D. – 5x, 
Karasová 5x, Sýkora Patrik – 5x, Szaboová – 5x, Kružliak – 4x, Višňovská 3x, Kendra – 3x, 
Bojda – 3x,  
         Najlepší naši atléti boli nominovaní na medzištátne stretnutie, kde reprezentovali 
Slovensko: 

-na medzištátnom stretnutí dorastencov Čechy – Maďarsko – Slovensko to boli: 
Páleník D., Bradáčová, Višňovská, Kušnírová a  Lacinová, Mancušková, Blažová, Kružliak, 
Brieška, Krčmár, Kondeová,   

-na medzištátnom stretnutí starších žiakov - Čechy Morava Slovensko – 
Bradáčová, Lacinová, Szaboová, Bojda, Brieška, Kružliak, Holica, Sýkora, Kendrová,    

Na krajskej úrovni sa naši najmladší atléti zúčastňujú súťaže mladších žiakov 
a z mnohých z nich vyrastajú talentovaní atléti. Menovite- ml. žiačky: Jandová, Káčeríková, 
Tokolyová  a u chlapcov : ml. žiaci: Šoky, Šuba, Forro, Konšiak,    

V nasledujúcej atletickej sezóne nás čaká mnoho významných podujatí, ktorých sa 
naši atléti veríme, zúčastnia – Európsky pohár družstiev, Majstrovstvá sveta juniorov, 
medzištátne stretnutia dorastu a žiactva, Olympijské hry. Čo sa týka zmien v našom oddiely 
je, že sme opäť nadviazali úspešnú spoluprácu s atletickým oddielom Stavbár Nitra a v roku 
2008 budeme vystupovať spoločne pod názvom Športové gymnázium Stavbár Nitra.  

Poďakovanie patrí vedeniu školy, pánovi riaditeľovi a pani zástupkyni za ich pomoc 
a podporu pre náš atletický oddiel, ktorý by bez ich pomoci nebol na takej vysokej úrovni na 
akej v súčasnosti je. 

Veríme, že vysoko nasadený trend našej nitrianskej atletiky sa nám podarí 
v nastávajúcej sezóne udržať a pokúsime sa byť ešte o čosi lepší. 
 
 
 
                                                    Správu vypracoval:            Mgr. Martin Illéš 
                                                                                          vedúci atletickej sekcie 
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             príloha č. 6 
 
Správa o výsledkoch a činnosti stolnotenisového oddielu ŠK ŠOG Nitra rok 2007 
 

Rok 2007 bol z hľadiska zisku medailového umiestnenia veľmi úspešným. 
Na Majstrovstvách Slovenskej republiky sme získali 20 medailí a to 4 zlaté, 6 strieborných 
a 10 bronzových. V súťažiach jednotlivcov to boli: 
Jana Medříková 1zlatá  3 strieborné 3bronzové 
Lucia Kokavcová 1  1  1 
Silvia Selická 1    1 
Pavol Mego   1  1 
Zuzana Suletyová     1 
Janko Tomáš     1 
V súťaži družstiev: 1zlatá  1strieborná 2bronzové 
 
Hrali sme 10 dlhodobých súťaží riadených slovenským a krajským zväzom. 
V Extralige žien sme skončili na  3.m Medříková, Suletyová, Kasanová 
I. liga žien 3.m. Kokavcová, Selická, Jurdová 
I. liga dorastenky 2.m. Medříková, Suletyová 
II. liga dorastenci 1.m. s postupom do I.ligy   
 Mego, Tomáš, Šimunek, Kokavec 
III. liga muži 1.m. s postupom do 2.ligy  Tomáš, Mego, 

Šimunek,  Medřík 
I. liga ml. žiačok 1.m. Majsterky SR –Kokavcová, Selická 
 

V reprezentácií Slovenska bola Jana Medříková v družstve junioriek a žien, v širšom 
výbere Zuzana Suletyová -juniorky a Lucia Kokavcová -kadetky. 

Najúspešnejšou hráčkou oddielu je Jana Medříková, ktorá rok 2007 začínala ako 
10.hráčka európskeho rebríčka, na základe čoho sa prebojovala na turnaj TOP 12 junioriek 
Európy v Lotyšskej Rige. Ďalej sa zúčastnila Medzinárodných turnajov :Rakúska-
3.m.štvorhra,1.m.družstvá, MMJ Slovenska-1.m.družstvá, Svetového okruhu vo Francúzsku-
2.m.družstvá, 5m.-štvorhra., Dunajský pohár-1.m. do 21.rokov. 
Ja víťazkou Slovenského pohára junioriek 2007. 

Na Majstrovstvách Európy juniorov v Bratislave vybojovala 5.m. v mixe a na 
Majstrovstvách sveta juniorov v San Francisku 9.m. v mixe. Bola nominovaná aj na majst. 
Európy dospelých v Belehrade aj MS v Záhrebe. 

Hráči reprezentovali aj naše gymnázium na súťaži stredných škôl : dievčatá: 
Medříková, Suletyová, Kasanová  a  chlapci Mego, Tomáš, Šimunek, Bezúr, kde  obe 
družstvá získali tituly Majstrov Slovenskej republiky stredných škôl. Družstvo Mucha, 
Gajdošík, Selický na MS základných škôl skončili druhý. 

Od začiatku škol. roka pribudol do oddielu tréner Oto Mackovič a preto sa budeme 
snažiť pripraviť hráčov v tomto roku k získaniu ešte lepších športových výsledkov. 
 
Správa- ŠK UKF Nitra 

V oddiely UKF Nitra boli v roku 2007 štyria študenti gymnázia. K najúspešnejším 
patria Matej Mucha  a Tomáš Bezúr. 

Matej Mucha je reprezentant SR kadetov a na Majstrovstvách SR získal 1 zlatú 
a 2bronzové medaily. Na medzinárodnom Satelitnom turnaji kadetov získal 1 zlatú 
a 1striebornú medailu. Zúčastnil sa ME kadetov v Bratislave. 
Tomáš Bezúr na majst. SR juniorov vybojoval 2 bronzové medaily. Je víťazom Slovenského 
pohára juniorov 2007.Zúčastnil sa ME juniorov v Bratislave. 
 

Marta Medříková 
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                    príloha č. 7 
 

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

Výsledky roku 2007 patria nielen v krátkej histórii plávania ŠG, ale aj v celej 
plaveckej histórii v Nitre k najúspešnejším rokom. Plavci Grznár, Horváth, Veis, Políčeková, 
Ďurčeková, Lenčéš, Cseyteyová, Hillová a Lenčéšová úspešne reprezentovali nielen školu, ale 
aj mesto Nitra na krajských, celoslovenských a niektorých medzinárodných podujatiach. 
Absolutórium si zaslúžia najmä výkony Maroša Horvátha, ktorý v najťažších plaveckých 
disciplínach 5 000m a 1 500m mal na Slovensku len minimálnu konkurenciu. Jeho účasť na 
majstrovstvách Európy juniorov v Miláne, ale aj víťazstvo a medailové umiestnenia na 
Medzinárodných majstrovstvách Českej republiky juniorov v Pardubiciach a Plumlove 
nemajú v histórii nitrianskeho plávania obdobu. Slovenskou plaveckou federáciou bol 
vyhlásený za najúspešnejšieho plavca Slovenskej republiky pre rok 2007.  
 V mládežníckych kategóriách nás najúspešnejšie reprezentoval Denis Lenčéš, ktorý na 
M SR starších žiakov sa na najvyšší stupeň víťazov postavil celkom 6-krát a ďalšie medailové 
miesta obsadil celkom 8-krát. 
 V medailovej žatve na M SR žiakov Denisovi najlepšie sekundovala jeho sestra Eliška 
Lenčéšová, ktorá spolu získala 14 medailí. Pekné úspechy dosiahla aj Katarína Cseyteyová, 
ktorá svoj výkonnostný vzostup potvrdila štyrmi medailovými umiestneniami. Dagmar 
Hillová sa počas roka značne zlepšovala a na M SR obsadila celkom 6-krát nepopulárne 4. 
miesto. Natália Políčeková zaznamenala po návrate z Trnavy nečakaný výkonnostný vzostup 
a znovu sa zaradila medzi plaveckú elitu. 

                       
 

 
príloha č. 8 

 
Správa o športovej činnosti študentov ŠG Nitra za rok 2007 – moderná gymnastika 

 
 
       V oddiely je zaregistrovaných 30 gymnastiek, ktoré sa zúčastňujú súťaží pod trénerským 
vedením tréneriek Bajová, Sukhomlinová, Gavrilová, Kilianová a 18 gymnastiek v prípravke, 
ktoré cvičia pod vedením trénerky p. Hollej.   
     
      Moderné gymnastky dosiahli v kalendárnom roku 2007 nasledovné výsledky: 
 

   Na Majstrovstvách SR sa umiestnili : 
     
V kat. ml. nádeje:  1. Kilianová Xénia 
 
V kat. st. nádeje:    2.Kuklišová Veronika 
 
V kat. kadetky:      4.Fırdısová Michaela 
                               6. Michrínová Katarína 
 
V kat. dorastenky:  1. Szabová Andrea 
                                3. Michrínová Miriam 
 
V kat. juniorky:      1. Compelová Zuzana  
                                5. Smilnická Renáta 
                                9. Kilianová Anastázia  
                               10. Dermeková Ivana 
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V kat. seniorky:      1. Mičíková Michala –  piaty krát za sebou sa stala majsterkou SR 
                                2. Vargová Katarína 
                                6. Kiková Hanka 
                                7. Bojdová Elena                                  
                                 
Na M-SR v spoločných skladbách sme dosiahli tieto umiestnenia: 
 
V kat. nádeje:      1. miesto ( Kuklišová V., Gromová I., Kilianová X., Ivaničková A.) 
V kat. OCM (oblastných center mládeže):      1.miesto  (Smilnická R., Kuklišová V.) 
 
V súťaži Slovenského pohára družstiev  v kategórie A sme obsadili 2.miesto . 
 
Reprezentantky nášho oddielu sa zúčastnili  aj medzinárodných súťaží. 
Juniorka Zuzana Compelová bola na 5. mieste na medzinárodnom turnaji v Innsbrucku a 

Ivana Dermeková 3.vo Varšave na „ Palac Mlodziežy CUP“. Tieto dve juniorky v rámci 
reprezentačného družstva sa zúčastnili ME v Baku v spoločných skladbách, kde obsadili 13. 
miesto. 

Seniorky Michala Mičiková a Katarína Vargová na medzinárodnej súťaží „Dunajský 
pohár“ obsadili vo veľkej konkurencii 7. a 8. miesta. 

Seniorské  reprezentantky Mičiková Michala, Mačalová Petra a Vargová Katarína 
v rámci súťaží družstiev sa zúčastnili na ME v Baku  a na MS v Patrase. 

                                                      
    Poslednou súťažou v roku 2007 bol medzinárodný turnaj „Vianočná Nitra“,  ktorý 
organizoval náš oddiel. V silnej medzinárodnej konkurencii (Rusko, Poľsko, Česko, 
Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko, Slovensko)  naše gymnastky  v 7 kategóriách 7-krát stáli 
na stupňoch víťazov - v kategórii prípravka zvíťazila Frederika Sýkorová, v kategórii mladšie 
nádeje sa umiestnila na 3.mieste Xénia Kilianová, v kategórii juniorky na 2.mieste Renáta 
Smilnická, na 3.mieste Ivana Dermeková, v kategórii kadetky na 3.mieste Michaela 
Fördöšová a v kategórii dorastenky zvíťazila Andrea Szabová a na 3. mieste sa umiestnila 
Eliška Kudláčková. 
     
 Touto cestou chceme poďakovať vedeniu Spojenej školy, sponzorom a rodičom, ktorí  sa 
podieľali  na príprave a organizácii súťaže.   

        
   Slovenský zväz modernej gymnastiky vo svojom hodnotení stavu gymnastiky na Slovensku 
vyhodnotil náš gymnastický oddiel za rok 2007 (už 5. rok za sebou) po stránke dosiahnutých 
výsledkov  ako absolútne najlepší oddiel MG na Slovensku zo 14 aktívnych oddielov.   

 
 
Ľubov Kilianová 
      trénerka 
 
 
           príloha č. 9 
 

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

 
Rok 2007 bol pre náš volejbalový oddiel veľmi úspešný. Na začiatku kalendárneho 

roka sa niektoré z našich volejbalistiek premiérovo predstavili na kvalifikácii o postup na 
majstrovstvá Európy kadetiek a aj keď družstvo Slovenska obsadilo tretie, nepostupové 
miesto, týmto pekným umiestnením spomedzi šiestich družstiev získali pre ďalšiu generáciu 
volejbalistiek výhodnejšiu pozíciu pre žrebovanie do kvalifikácie v roku 2009. Z družstva ŠG 
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bojovali o účasť na ME pod vedením trénerky Tlstovičovej tieto hráčky: Čierna, Salanciová, 
Mézesová, Janovcová a Jacková.  
 

Medzitým prebiehala extraliga žien, v ktorej naše volejbalistky opäť zabezpečili účasť 
v ďalšom ročníku tejto najvyššej slovenskej súťaže. Pravidelné účinkovanie družstva 
športového gymnázia v mládežníckych súťažiach vyvrcholilo postupom na finálové turnaje 
v kategórii kadetiek a junioriek. Tu naše volejbalistky nenašli premožiteľa a zaslúžene sa 
môžu pýšiť dvoma titulmi majsteriek Slovenska. Na tomto dvojnásobnom úspechu sa 
podieľali tieto hráčky: v kategórii kadetiek – Čierna, Hradecká, Srncová, Čuňočková, 
Mézesová, sestry Salanciové, Jacková, Dobošová, Janovcová a na turnaji junioriek okrem 
vyššie menovaných ešte Hinzellerová, Povrazníková, Petranová a Fábryová.  
 

Ďalším úspechom bolo víťazstvo na Majstrovstvách Slovenska stredných škôl 
v Trnave pod názvom Gaudeamus. Týmto turnajom sme v júni ukončili sezónu 2006/2007 
a od augusta sme sa začali pripravovať na ďalší súťažný ročník. Volejbalový oddiel 
športového gymnázia sa rozrástol o novú generáciu mladých hráčok, ktoré hrajú pod vedením 
trénera Henčeka v 1.lige junioriek. Práve z týchto hráčok ročníka nar. 92/93 by mali vyrásť 
členky reprezentačného družstva kadetiek, ktoré čaká v januári 2009 prvá kvalifikácia na ME. 
Družstvo odohralo počas letnej prípravy niekoľko mládežníckych turnajov, z ktorých dva 
vyhrali.  
 

Staršie dievčatá, pod vedením trénerky Tlstovičovej, zatiaľ úspešne vystupujú 
v extralige žien, kde sa im podarilo postúpiť do šesťčlennej skupiny a tým pádom získali aj 
výhodnejšiu pozíciu do zápasov play-off. Týmto výborným umiestnením sme úspešne 
zakončili rok 2007 a v ďalšom roku chceme nadviazať na predchádzajúce úspechy. Medzi 
úspechy tohto ambiciózneho kolektívu v letnej príprave možno spomenúť víťazstvo na 
medzinárodnom turnaji v Českej republike, kde dievčatá porazili družstvá z ČR, SLO a SVK.  
 

Na reprezentačnej medzinárodnej scéne je zase veľkým a historickým úspechom 
víťazstvo slovenskej juniorskej reprezentácie na medzinárodnom turnaji v poľskej Lodži, kde 
v septembri porazili dievčatá svoje rovesníčky z POL, BLR a vo finálovom zápase aj 
reprezentáciu Nemecka. O tento úspech sa z veľkej časti pričinili Čierna, Salanciová, 
Janovcová, Hrubinová, Radosová, Mézesová, Srncová.  
 
Za tieto úspechy chceme poďakovať aj vedeniu školy za poskytovanie výborného zázemia 
a podpory.   

 
          Zuzana Tlstovičová 

 
 
           príloha č. 10 
 
Správa o športovej činnosti študentov ŠG Nitra za rok 2007 – plážový volejbal 

 
Sekcia plážového volejbalu v roku 2007 odštartovala druhý rok činnosti na Športovom 

gymnáziu v Nitre. Po celkom úspešnej „štartovacej“ sezóne sme začali prípravu s cieľom 
uspieť v kategóriách do 18 a 20 rokov v rámci M-SR, v kategórii seniorov získať umiestnenie 
do 5. miesta a hlavne presadiť sa do nominácie v reprezentačných kategóriách do 19, 20 a 21 
rokov. 

Športovú prípravu sme začali v priestoroch ŠG Nitra a UKF Nitra, špeciálnu prípravu 
sme realizovali krátkodobými trojdňovými výjazdmi do haly na plážový volejbal v Slavkove 
u Brna. Od mesiaca máj sme pokračovali v príprave na plážových ihriskách vybudovaných 
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v areáli ŠG Nitra, čo nám zabezpečilo výborné podmienky na prípravu rozbiehajúcej sa 
sezóny.  
Do prípravy sa zapojili nasledovné hráčky : 
 

1. Miroslava Švaralová 
2. Viktória Mézesová 
3. Lenka Dobošová 
4. Michaela Mečiarová 
5. Patrícia Révayová 
6. Ivana Povrazníková 
7. Daniela Hradecká 
8. Terézia Hinzellerová 
9. Lenka Hradecká 
10. Petra Pavlíčková 
11. Petra Přidalová 
 
Všetkým hráčkam sa podarilo presadiť sa vo svojich vekových kategóriách v rámci M-SR. 

 
Kategória U-18 : 
 
M-SR sa uskutočnili v na novovybudovaných ihriskách ŠG v Nitre, 27.6.2007 
 
2. miesto – Miroslava Švaralová, Viktória Mézesová 
4. miesto – Michaela Mečiarová, Lenka Dobošová 
 
Kategória U-20 : 
 
M-SR v Nitre, 19.7.2007 
 
1. miesto – Terézia Hinzellerová, Lenka Hradecká 
2. miesto – Patrícia Révayová, Ivana Povrazníková 
4. miesto – Miroslava Švaralová, Viktória Mézesová 
 

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 Šport pro Elite beach tour. Naše 
hráčky bodovali na všetkých 4 turnajoch série v Žiline, Bardejove, Piešťanoch a v Nitre 
a kvalifikovali sa na finálový turnaj, ktorý bol zároveň M-SR seniorov v Bratislave,              
5.-6.8.2007. 
3. miesto : Terézia Hinzellerová, Lenka Hradecká 
5. miesto : Petra Pavlíčková, Petra Přidalová 
9. miesto : Ivana Povrazníková, Patrícia Révayová 
 
 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. 
 Sezónu teda hodnotíme ako veľmi úspešnú, dosiahnuté výsledky sa odrazili aj 
v nomináciách na reprezentačné podujatia. 
 
MS U-19, Poľsko, Myslowice, 12.-15.7.2007 
Révayová, Povrazníková – 25.miesto 
 
ME U-20, Holandsko, Scheveningen,  
Hinzellerová, Hradecká L. – 9.miesto 
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MS U-21, Taliansko, Modena, 5.-8.9.2007 
Pavlíčková, Přidalová – 29. miesto 
 
ME U-23, Cyprus, Paralimini, 16.-19.8.2007 
Hinzellerová, Hradecká L. – 19. miesto 
 
 Výsledky z hľadiska histórie mládežníckeho plážového volejbalu v sezóne 2007, boli 
zatiaľ najlepšie aké sa podarilo dosiahnuť, hlavne 9. miesto na ME U-20, je výsledkom 
z kategórie veľmi dobrých. Reprezentačný tréner p. Petr Šafář vo svojej hodnotiacej správe 
vyzdvihol kvalitu pripravenosti hráčok SCP pri ŠG v Nitre a vyslovil poďakovanie za 
odvedenú prácu hráčkam aj trénerom a zvlášť vedeniu ŠG Nitra za podporu a vytvorené 
podmienky, k čomu sa pripájame aj my. 
 Veríme, že v nastávajúcej sezóne odvedieme ešte kvalitnejšiu prácu, ktorá nás privedie 
k ešte lepším výsledkom. 
 
 
Mgr. Ľuboš Červeň 

 
            

príloha č.11 
 

Správa o športovej činnosti študentov ŠG Nitra za rok 2007 – karate 
 
    V septembri roka 2007 nastúpili na ŠG traja karatisti a  to dvaja na 8-ročnú formu a jedna 
na 4-ročnú formu štúdia. Traja úspešný karatisti ukončili športové  gymnázium tento rok. 
Jeden žiak osemročného gymnázia prestúpil na iné gymnázium. Spolu ich je teraz štrnásť. 
Tréningy mali doobeda a to štyri krát do týždňa v škole a druhú fázu absolvovali vo svojich 
materských kluboch. V škole žiakov trénuje Mgr. Mária Bočkayová Levická, v karate klube 
Kachi Mgr. Róbert Končál a Mgr. Klaudio Farmadín v KK Farmex. Žiaci mali zabezpečenú 
regeneráciu  v šklskom regeneračnom centre, ktorú nevyužívajú v potrebnom množstve.   
      V októbri niektorí karatisti absolvovali regeneračno-kondičné sústredenie v Tatrách 
v Podbanskom. V tomto čase boli žiaci Viskup, Urik a Szomor na MS v Turecku (Izmir).  
Počas školského roka sa karatisti zúčastnili rôznych súťaží. 
Výsledky za rok 2007 : 
 
Ivana Višňovská zápasila v kategórii juniorky –60kg, má 3.kyu 

• reprezentantka SR 
• účastníčka ME kadetov a juniorov (Turecko – Izmir, 9. – 11.2.2007) 
- ukončila študium na ŠG 

 
Filip Prešinský zápasil v kategórii junirov i seniorov –80kg a má 2.kyu 

• reprezentant SR 
• 3.m na Majstrovstvách  Slovenska seniorov Sabinov, vo svojej váhe aj v BRH 

(24.3.2007) 
• účastník na ME seniorov 2007 Bratislava ako člen družstva 

      - ukončil študium na ŠG 
 
Ilir Kabashi  zápasí v kategórii, ml. žiak +40kg, STV 4.kyu 

• 1.m Slovenský pohár 3. kolo Bratislava (24.2.2007) 
• 1.m. Slovenský pohár Trnava (31.3.2007) 
• 1.m. Galanta cup (28.4.2007) 
• 2.m. Majstrovstvá Slovenska žiakov Košice (12.5.2007) 
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• 3.m. na Majstrovstvách Slovenska družstiev, člen teamu Farmex NR (2.6.2007) 
• 1.m. Európsky pohár mládeže Bratislava (16.6.2007) 
- prestúpil 

 
Viktor Viskup  zápasí za starší dorast –70kg, má 3.kyu 

• reprezentant SR 
• účastník ME kadetov a juniorov (Turecko– Izmir, 9. – 11.2.2007) 
• 2.m. Superpohár st. dorast Žilina (10.3.2007) 
• 1.m. Majstrovstvá stredoslovenského kraja Žilina (17.3.2007) 
• 2.m. a 3.m – v BRH  Koblencz (Nemecko), (14.4.2007) 
• 1.m. Galanta cup (28.4.2007) 
• 1.m. Gičin cup Košice (26.5.2007) 
• 1.m. na Majstrovstvách Slovenska družstiev, člen teamu Farmex NR (2.6.2007) 
• 1.m. Európsky pohár mládeže Bratislava (16.6.2007) 
• 1.m. Slovenia open (8.9.2007) 
• 1.m. SP Galanta I. kolo (15.9.2007) 
• 1.m. Budapest open (22.9.2007) 
• 4.m. MS Istanbul (20.10.2007) 
• 1.m. Ostrava open (27.10.2007) 
• 2.m. Vianočný turnaj – medzinárodný turnaj (1.12.2007) 
• 1.m. MSR Sabinov (8.12.2007) – nominácia na ME (Taliansko) 
- návrh na TOP športovca č.1 

 
Peter Szomor je v kategórii starší dorast –75kg, má 2.kyu 

• reprezentant SR 
• účastník ME kadetov a juniorov (Turecko– Izmir, 9. – 11.2.2007) 
• 2.m. a 2.m – v BRH Koblencz (Nemecko), (14.4.2007) 
• 1.m. Galanta cup (28.4.2007) 
• 1.m. Gičin cup Košice (26.5.2007) 
• 2.m. na Majstrovstvách Slovenska družstiev, člen teamu Kachi NR (2.6.2007) 
• 2.m. Európsky pohár mládeže Bratislava (16.6.2007) 
• 1.m. SP Galanta I. kolo (15.9.2007) 
• 3.m. Budapest open (22.9.2007) 
• účastník MS Istanbul (20.10.2007) 
• 1.m. Memorial cup Slavonsky Brod (10.11.2007) 
• 1.m. MSR  Sabinov (8.12.2007) – nominácia na ME (Taliansko) 

      - návrh na TOP športovca č.2 
 

Lenka Szomorová je v kategórii juniorky – 53kg, má 5.kyu 
• reprezentantka SR 
• účastníčka ME kadetov a juniorov (Turecko– Izmir, 9. – 11.2.2007) 
• 3.m. Galanta cup (28.4.2007) –60kg 
• 1.m. Gičin cup Košice (26.5.2007) 
• 1.m. SP Galanta I. kolo (15.9.2007) 
• 3.m. SP Trenčín II. kolo (17.11.2007) 
• 3.m. MSR  Sabinov (8.12.2007) 

 
Lenka Földesiová zápasí v kategórii staršie žiačky –40kg, ml. dorastenky -45kg, má 2. kyu 

• reprezentantka SR 
• 1.m. Slovenský pohár Trnava (31.3.2007) 
• 2.m. Európsky pohár mládeže Bratislava (16.6.2007) 
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• 3.m. SP Galanta I. kolo (15.9.2007) 
• 1.m. Grand Prix Plzeň (30.9.2007) 
• 1.m. Grand Prix Ostrava (27.10.2007) 
• 2.m. Budapest open (23.9.2007) 
• 1.m. Kachikan cup Nitra (25.11.2007) 
• 1.m. MSR Sabinov (8.12.2007) 

 
Adam Prešinský zápasí v kat. St. dorast  –70kg, STV 2.kyu 

• je v širšej reprezentácii SR 
• 3.m. SP + Superpohár Žilina (10.3.2007) 
• 1.m. na Majstrovstvách Slovenska družstiev, člen teamu Farmex NR (2.6.2007) 
• 3.m. Grand Prix Ostrava (27.10.2007) 
• 3.m. SP Trenčín II. kolo (17.11.2007) 
• 3.m. MRS Sabinov (8.12.2007) 

 
Matej Urik  súťaží v kata a má 2.kyu 

•  reprezentant SR 
• 2.m. Grand Prix Chroatia (20.1.2007) 
• 3.m. Majstrovstvá Slovenska seniorov Sabinov (24.3.2007) 
• 1.m. Koblencz (Nemecko), (14.4.2007) 
• 1.m. Galanta cup (28.4.2007) 
• 1.m. Gičin cup Košice (26.5.2007) 
• 3.m. Európsky pohár mládeže Bratislava (16.6.2007) 
• 1.m turnaj Slovenia open St. Peter pri Gorici (8.9.2007) 
• účastník MS Istanbul (20.10.2007) 
• 1.m. SP Galanta I. kolo (15.9.2007) 
• 1.m. SP Trenčín II. kolo (17.11.2007) 
• 1.m. Kachikan cup Nitra (25.11.2007) 
• 1.m. MSR Sabinov (8.12.2007) – nominácia na ME (Taliansko) 

 
Martin Kubica , zápasí v kategórii st. dorastenci –60kg, STV 3.kyu 

• je v širšej reprezentácii SR 
• 1.m. SP Galanta I. kolo (15.9.2007) 
• 2.m. SP Trenčín II. kolo (17.11.2007) 
• 2.m Kachikan cup Nitra (25.11.2007) 
 

René Adler, st.dorastenec –60kg, STV 3. kyu 
• je v širšej reprezentácii SR 
• 1.m. kraj ZsZk Komárno (október 07) 
• 3.m. Memorial cup Croatia (10.11.2007) 
• 2.m. SP Trenčín II. kolo (17.11.2007) 
• 3.m. MSR Sabinov (8.12.2007) 

 
Miriama Šošovicová, ml+st. dorastenka –50kg, STV 3.kyu 

• je v širšej reprezentácii SR 
• 2.m. SP Galanta I. kolo (15.9.2007) 
• 2.m. Budapest open (23.9.2007) 
• 1.m. Grand Prix Ostrava (27.10.2007) 
• 2.m. SP Trenčín II. kolo (17.11.2007) 
• 2.m Kachikan cup Nitra (25.11.2007) 
• 2.m. MSR Sabinov (8.12.2007) 
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Ivan Vasilovský zápasí v kat. St. dorast  –75kg, STV 3. kyu 

• 3.m. Superpohár st. dorast Žilina (10.3.2007) 
• 2.m. SP Trenčín II. kolo (17.11.2007) -80kg 

 
Michal Borovský, starší žiak +40kg, STV 2.kyu 

• 3.m Slovenský pohár 3. kolo Bratislava (24.2.2007) 
• 2.m. na Majstrovstvách Slovenska družstiev, člen teamu Kachi NR (2.6.2007) 
• 1.m. kraj ZsZk Komárno (október 07) 

 
Martin Ma ňovský, ml. žiak  + 40kg, STV 3.kyu 

• 2.m. SP I.kolo Prešov (13.10.2007) 
 
Ján Borecký, ml. žiak kata, STV 1.kyu 

• 1.m. SP I.kolo Prešov (13.10.2007) 
• 1.m. tatami team kupa Budapešt (10.11.2007) 
• 2.m Kachikan cup Nitra (25.11.2007) 
 

Jakub Kmeťko, st. dorastenec +75kg, STV 6.kyu, žiak SPŠP 
• 1.m. na Majstrovstvách Slovenska družstiev, člen teamu Farmex NR (2.6.2007) 
• 3.m. Gičin cup Košice (26.5.2007) 
• 3.m. Grand Prix Ostrava (27.10.2007) 

 
     Školský rok 2007 hodnotím zo športového hľadiska ako úspešný. V roku 2007 bolo medzi 
karatistami 10 reprezentantov. Žiaci chodia aj na reprezentačné sústredenia, ktoré sa konajú 
priebežne počas sezóny. 
  
Ďakujem vedeniu školy za podporu a vytvorenie kvalitných podmienok, ktoré bezpochybne 
vplývajú na gradáciu karatistov. 

 
 
dňa: 11.12.2007                                                           trénerka  Mária Bočkayová Levická 

 
 
 
          príloha č. 12 
 

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

 
    Krasokorčuľovanie už niekoľko rokov neodmysliteľne patrí k športom, ktorým sa študenti 
športového gymnázia venujú. Nová sezóna priniesla niektoré organizačné zmeny. Študenti trénujú 
v dvoch kluboch. Na miesto trénera v klube HK Nitra KRASO nastúpil p. Ľ. Remiš a v klube KK 
Nitra p. D. Lakatošová. K študentom športového gymnázia sa od nového školského roka priradila 
Karolína Sýkorová, ktorá prestúpila z Trnavy na ŠG do triedy Tercia A. Týmto krasokorčuľovanie 
v Nitre získalo ďalšiu posilu, ktorá sa snaží úspešne reprezentovať ŠG, ale aj svoj nový klub HK Nitra 
KRASO.  
    Zoznam študentov, ktorí počas roka 2007 navštevovali športové gymnázium a boli zároveň 
pretekármi krasokorčuľovania  : 
1, Klub HK Nitra KRASO -   Barbora Ocelková, Róberta Sachsová, Soňa Vlčková, Karolína 
Sýkorová, Kristína Ďurišová 
2, Krasoklub mesta Nitra - Katarína Babalová, Lujza Halásová, Róberta Moravčíková, Linda 
Fúsková 
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      Keďže tento šport vyžaduje všeobecnú fyzickú pripravenosť každého jedinca, aj športová príprava 
pozostáva z rôznych typov tréningov, ktoré sú počas školského roka zaraďované spolu s tréningom na 
ľade do cvičebného procesu. 
Celý tréningový proces je smerovaný k čo najlepšiemu zvládnutiu súťažného obdobia, či po 
technickej, ale aj fyzickej stránke.  
Športová príprava pretekárov spočívala z VTP, baletu, cvičenia na fit-loptách a stacionárnych 
bicykloch. V rámci regenerácie pretekári využili masérske služby poskytované s priestoroch  
športového gymnázia. 
Počas letnej prípravy na sezónu 2007-2008 pretekári absolvovali sústredenia v Čechách v Kravařoch 
a vo Zvolene. Keďže až do júla nebola k dispozícii ľadová plocha v Nitre, kluby využili možnosť 
trénovať na prenajatých plochách na zimných štadiónoch v Nových Zámkoch a Leviciach. Od mesiaca 
august sa už trénovalo aj na domácom ľade. 
 
K úspechom pretekárov v sezóne 2006-2007 patrí  ich účasť na týchto dôležitých pretekoch 

• Spoločné Majstrovstvá Slovenska a Česka seniorov v Liberci : Katarína Babalová  
      3. miesto, 
• Majstrovstvá Slovenska a Česka juniorov v Liberci : Lujza Halásová 2. miesto, Taras Rajec 

1. miesto 
• Majstrovstvá Slovenska staršieho žiactva v Trnave : Barbora Ocelková 2. miesto, 
• Majstrovstvá Slovenska mladšieho žiactva v Trnave : Kristína Ďurišová 10. miesto, Linda 

Fúsková 13. miesto, 
    Nové súťažné obdobie 2007-2008 začalo v októbri, kedy sa pretekárky zúčastnili na 
medzinárodných pretekoch Grand Prixe SNP v Banskej Bystrici. V kategórii junioriek obsadila Lujza 
Halásová  3. miesto. V kategórii novices  Karolína Sýkorová  2.miesto. Preteky pokračovali 
domácimi súťažami v Prešove,  na ktorých si pretekárky svojimi výkonmi zabezpečili veľmi pekné 
umiestnenia. V kategórii senioriek obsadila Katarína  Babalová  3.miesto, v kategórii junioriek bola 
Lujza Halásová na prvom mieste, Barbora Ocelková na 2.mieste. V kategórii starších žiačok 
obsadila Karolína Sýkorová 1.miesto. Na Veľkej cene  v Bratislavy bola opäť Karolína Sýkorová 
prvá, Lujza Halásová druhá a Barbora Ocelková tretia vo svojich kategóriách. Koncom novembra sa 
konali preteky v Nitre, kde pretekárky nesklamali a vybojovali si tiež medailové miesta, Lujza 
Halásová striebro, Katarína Babalová bronz , Karolína Sýkorová zlato, každá vo svojej  kategórii .     
Okrem domácich súťaží sa pretekárka Karolína Sýkorová zúčastňovala aj medzinárodných súťaží, 
kde medzi najlepšie umiestnenia patrí 1. miesto na preteku Santa Claus Cup v Budapešti. 
Do konca sezóny zostáva pretekárkam absolvovať ešte niekoľko dôležitých pretekov a po predbežnom 
umiestnení v celkovom rebríčku Slovenského pohára sa väčšina z nich zúčastní aj Majstrovstiev 
Slovenska vo svojich kategóriách. Svojimi dobrými výkonmi samozrejme zabezpečia aj lepšie 
umiestnenie svojich klubov v celkovom poradí.    
 
                                                                                                       Vypracoval : Ľuboš Remiš 

 
 
 

          príloha č. 13 
 

Správa o športovej činnosti študentov ŠG Nitra za rok 2007 - hádzaná 
 
 

Uplynulý rok môžme smelo hodnotiť ako doteraz najúpešnejší aj napriek romu ,že 
očakávaná dostavba ŠH  už mešká viac ako rok a tak sme nútení stále trénovať 
v neregulérnych tréningových podmienkach ,alebo cestovať na tréningy a prípravné zápasy na 
palubovky súperov. Toto však neuberá na eláne a systematickej tréningovej práci, ktorá 
prináša čoraz väčšie úspechy . 

V uplynulej sezóne zvíťazili družstvá mladších aj starších žiačok v Majstrovstvách 
kraja, čo je výsledok, aký sa jednému klubu nepodarili už veľmi dlho. Na Majstrovstvách 
Slovenska boli úspešnejšie staršie žiačky, ktoré skončili na 3. mieste a mladšie žiačky obsadili 
5 .priečku. 
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Najpríjemnejším prekvapením bolo účinkovanie družstva mladších dorasteniek v 1. 
lige, ktorému chýbal k zisku titulu jediný bod . 

Výkony viacerých hráčok zaujali aj trénerov reprezentácie starších kadetiek – a tak 
Patrícia Puškášová a Adriana Medveďová sa podieľali na cennom 7. mieste na ME kadetiek 
v Bratislave. Okrem nich boli v záverečnej fáze prípravy aj Martina Tulipánová a Jasmínka 
Vargová, ktorá je súčasne v reprezentácii mladších kadetiek. Spolu s ňou sú tam ešte 
Dominika Tvrdoňová, Kristína Kisová a Stanislava Ratkovská. Nitra je tak po Partizánskom, 
klubom s druhým najvyšším počtom reprezentantiek v kategórii kadetiek . 

Asistentom trénera reprezentačného družstva SR mladších kadetiek je Slavo Varga .  
Kvalitná práca s mládežou v našom klube bola ohodnotená aj v rámci hodnotenie 

kvality útvarov talentovanej mládeže v kategórii žiačok, kde sme spomedzi 13 hodnotených 
ÚTM skončili na 2. mieste za Michalovcami. 

Aj nový súťažný ročník odštartovali naše družstvá veľmi dobre, keď staršie 
dorastenky sú pred nekompletnou jesennou časťou na 1. mieste pred Partizánskym a Senicou, 
staršie žiačky na 2. mieste s horším skóre za Šaľou, ale  s výbornou východiskovou pozíciou 
do odvety a rovnako majú šancu vyhrať MK a postúpiť na M-SR aj mladšie žiačky z tretieho 
miesta, so stratou 2 bodov . 
 
Veríme, že skvalitnením tréningových podmienok i podmienok na regeneráciu bude naša 
výkonnosť naďalej stúpať. 
 
 
     Slavo Varga ,vedúci tréner UTM    

 
príloha č.14 
  

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

V sezóne 2006/2007 pôsobili žiaci ŠG v klube HKm Nitra. Súťažný cyklus bol 
zahájený v septembri 2006 a končil v marci 2007 konečným umiestnením v súťaži extraligy 
dorastu na 6. mieste a extraligy juniorov na konečnom 9. mieste. V mesiaci apríl pokračoval 
RTC prechodným obdobím so zameraním na zvýšený objem pohybových hier a regenerácie 
síl. V mesiaci máj bola zahájená letná príprava ktorá skončila 30.6. 2007 výstupnými testami. 
V mesiaci júl boli tri týždne voľna pred nástupom na PSO od 24.7.07 do 31.8. 2007. Od 
1.9.2007 bolo zahájené súťažné obdobie pre sezónu 2007/2008. Momentálne prebieha 
súťažné obdobie ktoré bude končiť v marci 2008. 

 
Reprezentanti SR: 
 
Grošaft Maroš  U18 
Bene Matej  U16 
Varga Branislav U18 
Šimo Andrej  U18 
 
 

Mgr. Július Beňuš 
 
 

 


