
ZÁPIS k zasadnutiu sekcie MG 20.6.2022 
 
Prítomní: Motolíková I., Sukhomlinová T., Selecká D., Dimová A., Kiková H., Stražay Ľ., Rohlíčková S., 
Olvecká I., Vilček Ľ., Darnadiová M., Babjaková L., Švedová M., Motolíková T., Kilianová Ľ., 
Ospravedlnení: Brandnerová E., 
Neospravedlnení:  
 
Program  

1. Zahájenie 
2. Správa komisií 
3. Reprezentácia Štruktúra RD, príprava RD, súťaže RD, financie RD 
4. Testovanie RV Liptovský Ján Stav prípravy, financie, technické zabezpečenie 
5. A program, B program, C program návrh na sezónu 2023 
6. Akreditačné školiace stredisko  
7. Rozhodovanie umelecké skladby  
8. Klubové súťaže MG kategórie  
9. Rozpočet MG júl - december 
10. Ostatné 
11. Záver 

 

K bodu 2.  

1. Komisia reprezentácie a medzinárodných vzťahov  

Zhodnotenie I. Motolíková – zvýšiť obtiažnosť zostáv, odcvičiť na súťaži, to čo je v zostave postavené. 

Je potrebné pridať medzinárodné súťaže.  

Seniorská kategória jednotlivkýň – atakovať hranicu 30 bodov, pridať v známke artistiky 

a predvedenia. 

Juniorská kategória jednotlivkýň – zvýšiť obtiažnosť, zapracovať na artistike.  

Jednotlivkyne na ME predviedli reprezentatívny výkon, treba pracovať ďalej.  

Oficiálne výsledky postupu na MS ešte nemáme, predpokladáme, že sa jedna jednotlivkyňa 

prebojovala.  

Spoločná skladba – obruče, bez veľkých chýb, stuhy lopty – veľké chyby.  

Dimová A. – Žatková pridať na E. Juniorky bez veľkých chýb, pridať dynamiku. Timková, prvý deň bez 

veľkých chýb, druhý už s veľkými chybami a zaváhaniami – pridať obťažnosť a dynamiku. 

Spoločná skladba – v zostave s obručami ešte bol priestor na zvýšenie D známky. Stuhy lopty – veľké 

chyby – potrebné pracovať s gymnastkami.  

Timková A., nebola nominovaná sekciou MG na ME.  

Limity na zaradenie do úsekov ostávajú nezmenené.  

2. Komisia vrcholového športu – Príprava výber JSS.  

L. Selecká prejavila záujem, nebude však pokračovať v príprave. Záujem prejavila zatiaľ M. Šagová.  

28.6.2022 výber junioriek do spoločnej skladby 2023. Šagová, Selecká, Dimová, Motolíková v ŠH na 

Junáckej. Pre všetky gymnastky roč. narodenia 2010-2008, zatiaľ prihlásených 13 gymnastiek z 5 

klubov (do termínu sekcie).  

U: Stražay Ľ., zaslať pripomienku k testovaniu T: 21.6.2022 



3. Komisia rozvojového športu, Zhodnotenie SPMG, Umelecké skladby 

Zhodnotenie SPMG Babjaková L. – výkonnosť gymnastiek je oproti predchádzajúcemu roku lepšia. 

Prebojovalo sa 48 gymnastike (súťažilo 47). Súťaž prebehla bez problémov.  

Apel na rozhodkyne zvyšovať svoj záujem vzdelávať sa v rozhodovaní. Potrebné zaškoliť viac do 

artistiky.  

Návrh na kategóriu B light program – pre deti lepšej výkonnosti (preveriť počet detí, či je dôležité 

kategórie ešte rozdeľovať).  

Umelecké skladby – prezistiť záujem klubov, priblížiť myšlienku vzniku. Rozhodovanie umeleckých 

skladieb je zadefinované v klasifikačnom poriadku. Vzhľadom na záujem klubov prezistiť, či je 

potrebné vypracovať bližší proces rozhodovania.  

Na to, aby sa súťaž v umeleckých skladbách považovala za súťaž, musia byť minimálne 3 v kategórii. 

4. Komisia rozhodcov  

6.-7.8. termín školenia rozhodkýň k spoločným skladbám, z dôvodu, aby pred klubovými 

sústredeniami prešli rozhodkyne školením.  

U: Stražay L., zaslať pozvánku  

Z C programu vzišiel záujem školenia rozhodkýň pred súťažou, v takom prípade, je potrebná zmena 

systému súťaží.  

5. Metodická komisia 

Dokumenty pripravené – zistiť možnosti distribúcie a tlače. Dopracovať rozdelenie kategórii I., II., III., 

podľa zákona. Dokumenty budú najmä v elektronickom formáte. Terminologické záležitosti aj fyzicky. 

V spolupráci aj s ČR. 

T: do 1.7.2022 zaslať zoznam publikácii  

6. Komisia ekonomiky a marketingu  

Finančné zhodnotenie, v rozpočte na vykrytie aktivit MG do konca roka chýba približne 60  

Od 11.7.2022 začína príprava reprezentácie v Malinove do MS.  

Od MS bude platiť nový režim.  

K bodu 3.  

Vilček Ľ. informoval o potrebe novej štruktúry RD z dôvodu efektívneho využívania financií určených 

pre RD.  V rozpočte sekcie MG nie je dostatočný objem financií pre prípravu RD seniorky spoločná 

skladba, RD juniorky spoločná skladba, RD seniorky individuálne skladby a RD juniorky individuálne 

skladby. V prípade pokračovania nastaveného modelu,  sekcia MG dokáže vykryť prípravu RD a to bez 

juniorskej spoločnej skladby, len do začiatku októbra.   

Informoval o nepomere vo financovaní RD. Seniorská spoločná skladba čerpá z prostriedkov rozpočtu 

sekcie približne 80% sumy určenej pre RD. Seniorky a juniorky individuálnych skladieb majú 

preplácané len časť nákladov pri výjazdoch na súťaže.  

Vilček Ľ. upozornil na vysoké náklady za mzdu reprezentačnej trénerky a za baletnú prípravu, ktoré 

využíva len spoločná skladba senioriek.  Na VV SGF 28.6. navrhne ukončenie pracovnej zmluvy 



s reprezentačnou trénerkou a trénerkou baletu s výpoveďou od 1.7.2022. Pre reprezentačnú 

trénerku spoločných skladieb budú sekciou navrhnuté nové platobné podmienky v závislosti na výške 

rozpočtu. Pre baletnú prípravu bude navrhnutá hodinová sadzba.  

Po informáciách o ukončení reprezentačnej činnosti piatich členiek seniorskej spoločnej skladby, 

navrhla reprezentačná trénerka stretnutie s rodičmi.  

Vilček Ľ. požiadal sekciu MG o vyjadrenie o ďalšom pokračovaní seniorskej spoločnej skladby.  

U: Vilček kontaktovať členov sekcie MG po stretnutí s rodičmi, najneskôr do 24.6. 

Juniorky zaradené v RD – pracujú na plnení limitov. 28.6. sa uskutoční kontrolný tréning junioriek 

s výberom do RD juniorskej spoločnej skladby.  

Seniorky – Žatková plní limity – pracovať ďalej – ostáva zaradená v RD 

- Timková – návrh na vyradenie z RD pri nesplnení limitov v auguste 

- Dzurošková – prezistiť zdravotný stav 

Spoločná skladba – dlhodobý koncept – odkomunikovať s trénermi dôvod predvedenia na ME. 

Stanoviť ciel, ktorý je potrebné splniť. 

Postup na MS – po oficiálnych výsledkoch v prípade, že postupuje jedna seniorka - Žatková áno.  

Majstrovstvá sveta sú prvou kvalifikáciou na olympiádu.  

Spoločné skladby sa musia umiestniť do 24 miesta, aby sa kvalifikovali na MS na budúci rok.  

V prípade, že sa SS bude pripravovať na MS, je potrebné odkomunikovať podmienky financovania, 

cieľ 24 miesto a následne čo po splnení cieľa. 

Stretnutie s rodičmi 22.6.2022 

U: Stražay L. – vyčísliť náklady na súťaž v Cluj 

Je potrebné nastaviť spolufinancovanie spoločných skladieb aj do budúcna – priestor na tréningy + 

výjazdy.  

U: Aktualizovať limity pre spoločné skladby.  

K bodu 4.  

Testovanie v LJ – Rohlíčková S. – má informácie o trénerkách, ktoré prejavili záujem. Koberce 

v spolupráci s LJ zabezpečené.  

U: Stražay L.- pripomienka k prihláške na testovanie v LJ  

K bodu 5. 

U: spojiť sa s klubmi – prehodnotiť program C  

K bodu 6.  

Získať financovanie na tlač materiálov – zaslať marketing na schválenie 

K bodu 7.  



Umelecké skladby – prezistiť záujem klubov, priblížiť myšlienku vzniku. Rozhodovanie umeleckých 

skladieb je zadefinované v klasifikačnom poriadku. Vzhľadom na záujem klubov prezistiť, či je 

potrebné vypracovať bližší proces rozhodovania.  

Na to, aby sa súťaž v umeleckých skladbách považovala za súťaž, musia byť minimálne 3 v kategórii. 

Záver 

U: Vilček – termín stretnutia sekcie, úlohy komisií  

 

 

 

 

 

  

  
Zapísala  : Dominika Selecká, Overil : Ľuboš Vilček 


