
ZÁPIS k zasadnutiu sekcie MG 31.03.2022  
 
Prítomní: Motolíková I., Sukhomlinová T., Selecká D., Dimová A., Kiková H., Stražay Ľ., 
Kilianová Ľ., Babjaková L.,  
Ospravedlnení: Darnadiova M., 
Neospravedlnení:  
 

Kontrola úloh zo zápisu sekcie z 10.2.2022 počas programu sekcie 

Plán prípravy reprezentačných úsekov – pripravila A. Dimová a taktiež zapracovala 

pripomienky členiek sekcie, plán prípravy je prílohou tohto zápisu 

U: RK, TMK -  stanoviť limity zaradenia gymnastiek do jednotlivých úsekov  

Limity je potrebné nastaviť na dvoch úrovniach – smerom ku zaradeniu gymnastiek do úsekov 

a limity ako kandidátov na medzinárodné štarty, sledované s medzinárodnou výkonnosťou – 

vízia ME, MS. Týka sa gymnastiek RD, JS, SS.  

Plnenie limitov bude nastavené na zaradenie gymnastiek do jednotlivých úsekov k 1.1.2023, 

návrh na zaradenie gymnastiek do jednotlivých úsekov bude k 1.9.2022.  

 

Medzinárodné súťaže  

Nová príležitosť WC Baku 23.-24.4., zúčastní sa Seniorská spoločná skladba a podľa pravidiel 

FIG jedna seniorka – Nina Dzurošková. Táto súťaž sa zaraďuje do termínovej listiny. 

GP Holon  13-14.4 – zrušené 

20.-22.4 Gdyna – zaradená do termínovej listiny – Seniorky, juniorky, SS + ponuka na kluby  

Nominácia – Manová, Šaranová, Dzurošková, Žatková, Seniorská spoločná skladba + účasť 

z klubov.  

1 T k juniorkám, 1 T k seniorkám, 2 R, 2 T k SS.  

U: Stražay – odkomunikovať prípadnú účasť klubov 

U: Stražay – komunikácia s organizátorom, prihláška  

U: Stražay – možnosti dopravy, vlak, auto, lietadlo – vyberie sa najekonomickejšia 

28.4-1.5. Bukurešť 

15.-19.6 Majstrovstvá Európy – dve rozhodkyne – jednotlivkyne I. Motolíková, Spločné 

skladby D. Selecká  

Prihláška s počtami bola zaslaná, ďalší záujemcovia – trénerky, choreografovia a ďalší členovia 

realizačného tímu môžu požiadať o ďalšiu akreditáciu cez pána Stražaya.  

 

 

 



1.kolo SPMG  

Rozhodkyne na súťaž boli schválené RK. 

U: RK zaslať podklad na úhradu odmien rozhodkýň podľa ekonomickej smernice 9/10. strana 

Na súťaž už boli pripravené rozhodcovské knižky – L. Babjaková – zaslať faktúru na preplatenie 

nákladov s tým spojených.  

2. kolo SPMG  

V rovnakom termíne sa koná aj Spring TART Cup v Brne, dobrá príležitosť na porovnanie 

v medzinárodnej konkurencii pre juniorky. 

U: Stražay – požiadať organizátora TJ Rapid o zaradenie kategórie A junioriek na nedeľu, aby 

sa mohli zúčastniť súťaže v Brne.  

Odporúčanie pre Juniorky A, aby sa zúčastnili súťaže v Brne.  

U: Dimová – odkomunikovať s pani Ruščinovou zmeny objednávky CGŠ v Malinove za mesiac 

apríl vzhľadom na zmeny v termínovej listine  

U: Dimová – úprava tréningov vzhľadom na zmeny v termínovej listine súťaží 

 

SRGO – aj naďalej chýba organizátor, predbežná kalkulácia je už pripravená 

Testovanie gymnastiek v termíne 12.-14.8.2022 miesto CGŠ Malinovo / L. Ján – trénerky 

Sukhomlínova T., Kilianová, členky seniorskej SS 2020 a prizvaných klubov.  

 

C program 

- Tabuľky na rozhodovanie zverejnené na stránke SGF  

- Úprava dĺžky hudby v klasifikačnom programe  

- Úlohy zo zápisu z 10.2. splnené 

 

TMK – úlohy zo zápisu 10.2. splnené  

Školenie trénerov v ČR – podporujeme vzdelávanie trénerov na medzinárodnej úrovni. Je 

potrebné pripraviť zmluvu o spolupráci športových odborníkov s gymnastickým zväzom v ČR, 

aby získané vzdelanie platilo aj v SR. 

U: Zmluva o spolupráci športových odborníkov   

 

Regenerácia  

N. Nováková – dohodnuté hodiny pre gymnastky RD/RV – v stredy 18:30-19:30, dva týždne 

termín platil, ďalšie dva týždne nie. Šuchter – masáže podľa dohodnutého rozvrhu platia 

U: preveriť zmluvu s N. Novákovou – koľko hodín máme zazmluvnených  



Hospodárenie 

Sekcia MG nedisponuje aktuálnou tabuľkou rozpočtu s čerpaním, z viacerých dôvodov, najmä 

personálnych zmien na pozícii ekonómky SGF.  

 

Ostatné 

U: Stražay -  Aktualizovať zoznam rozhodkýň – 41 národných a 6 medzinárodných rozhodkýň 

U: Stražay - požiadať pani Ruščinovú o kontrolu s informačným systémom 

Sekcia schvaľuje príspevok pre gymnastky, ktoré majú víziu účasti na MD na podporný 

materiál vo výške 600 € pri doložení daňového dokladu.  

Ukrajinské gymnastky – môžu súťažiť na klubovej úrovni (nemôžu sa súťažne zúčastniť 

jednotlivých kôl SPMG a Majstrovských súťaží). Preto nie je potrebná registrácia do 

informačného systému.  

Zapísala : D. Selecká 

Bratislava, 31.3.2022 

 


