
ZÁPIS k zasadnutiu sekcie MG 26.5.2022  
 
Prítomní: Motolíková I., Sukhomlinová T., Selecká D., Dimová A., Kiková H., Stražay Ľ., Rohlíčková S., 
Olvecká I., Vilček Ľ., Brandnerová E., Darnadiová M.,  
Ospravedlnení: Babjaková L., 
Neospravedlnení:  
 
Program  

1. Stav reprezentácie a prípravy na ME 
2. Čestný člen SGF 
3. Zmluva so streamovacou stanicou 
4. Rokovací poriadok 
5. Úlohy komisií  
6. Rôzne 

 

K bodu 1.  

Stav prípravy na ME – letenky, poistenie, cesta zabezpečené.  

od 1.6. do ME zabezpečené priestory na trénovanie reprezentácie v priestoroch v Malinove  

K bodu 2. 

Ocenenie Zora Luhová – čestný člen SGF, ocenenie odovzdáme až počas jesenných podujatí 

z osobných dôvodov pani Luhovej. 

K bodu 3. 

Zmluva so streamovacou stanicou – radi by sme využili na nové podujatie, ktoré bolo navrhnuté na 

jesennú časť za účasti viacerých klubov – Súťaž Slovenských klubov – osloviť a prilákať známe mená 

zo zahraničia. Termín 26.-27.11.2022 

A. Dimová osloví gymnastky / trénerky z Bulharska 

K bodu 4. 

Z VV SGF – rokovací poriadok  

K bodu 5.  

Juniorská spoločná skladba 2023 (JSS) – veríme, že viac informácií ohľadom plánovanej sezóny 

junioriek na rok 2023 budeme mať po ME. Momentálne nie je termín, ani usporiadateľ MS junioriek 

2023. Zároveň podľa aktuálne platných podmienok kvalifikácie na MS junioriek sme sa nekvalifikovali 

z MS 2019.  

Z toho zatiaľ vyplýva, že sezóna junioriek na rok 2023 bude v spoločných skladbách (aktuálny stav 

k 26.5.2022) 

L. Selecká zatiaľ jediná poslala životopis ohľadne záujmu podieľať sa na príprave JSS  

Prvý tréning k JSS pre gymnastky r.n. 2010 – 2008 bude 27.-28.6.2022 v priestoroch ŠH na Junáckej  

Príprava JSS by mala začať od augusta 2022  

Testovanie 13.-14.8.2022-organizačné zabezpečenie TJ Sokol BA  

U: S. Rohlíčková – prezistiť voľné kapacity ubytovania v LJ, možno sa posunie termín testovania na 

víkend 20.-21.8.2022, ak nebude k dispozícii priestor v LJ v plánovanom termíne.  



Zaradenie gymnastiek do úsekov RV2, JSS. Ubytovanie, doprava atď. bude v réžii jednotlivých 

gymnastiek.  

Komisia rozvojového športu – do budúcna nastavíme model objednávania súťaží pod hlavičkou SGF, 

pričom objednávka súťaže sa vytvorí vopred.  

- Vyvrcholenie A, B, programu už je uzavreté na C program posledná súťaž – všetko 

zabezpečené 

- formát pohybových skladieb bez vrcholnej súťaže  

Metodická komisia  

- kontaktovať p. Šiškovú a p. Ruščinovú ohľadom získania akreditačného programu na školenie 

trénerov 

- H. Kiková zašle podklady T. Sukhomlínovej  

Komisia klubov a oddielov  

- Spracovať a zaslať formulár klubov MG na SR – prehľad členov a kontakty na jednotlivých 

členov klubov 

- Zistiť záujem klubov o školenie a licencie trénera najnižšieho stupňa  

Rozhodcovská komisia  

- Informovať nové FIG rozhodkyne ohľadne povinnosti rozhodovať 3 FIG súťaže na udržanie si 

licencie – zároveň je to možnosť, ako pri ďalších skúškach zvýšiť svoju úroveň, v záujme 

jednotlivých rozhodkýň  

- U: stanoviť termín školenia rozhodkýň ku spoločným skladbám 

Ekonomická komisia  

- Spracované podklady – plán a čerpanie, oficiálne čerpanie zo SGF k dispozícii iba do marca 

- Zostatok financií cca 30 tisíc – nízky rozpočet na rok 2022 a dve vrcholné podujatia v jednom 

roku (ME, MS) 

- Z tohto dôvodu je potrebné nastaviť model spolufinancovania po ME do konca roka  

- V prvom rade je potrebné vyriešiť priestory na trénovanie reprezentácie, následne, keď 

budeme vedieť koľko sa na to minie financií, nastaviť model spolufinancovania klubmi.  

- Do 15.6. zabezpečené priestory v Malinove, po ME do MS – viaceré možnosti, ešte nie je 

vybratý finálny model  

K bodu 6. 

- Testovanie všetkých gymnastiek na zaradenie do úsekov na rok 2023 v januári 2023 

 

  


