Slovenská gymnastická federácia, Junácka 6, Bratislava
Sekcia žien
Hodnotiaca správa
Sekcie žien za rok 2017 - 2021
1. Zloženie sekcie do 29.4.2017
Predseda
Komisia rozhodcovská:

Stanislav Kútik
Monika Šišková

Komisia výkonnostného športu a reprezentácie:

Katarína Krekáňová

Komisia športovo technická:
Komisia trénersko-metodická:

Anna Bullová
Lenka Lehotová

2. Zloženie sekcie od 23.6.2017
Predseda sekcie:
Komisia výkonnostného športu a reprezentácie:
Komisia rozhodcovská:
Komisia športovo - technická:
Komisia trénersko-metodická:
Komisia mládeže
Komisia RGCTM
3. Zasadnutia sekcie
2017
5 zasadnutí
2018
5 zasadnutí
2019
7 zasadnutí
2020
9 zasadnutí
2021
9 zasadnutí

Stanislav Kútik
Katarína Krekáňová
Zuzana Cerovská
Anna Bullová
Jana Luptáková
Adriana Korpová
Lenka Lehotová do februára 2020 MD
Nikola Hradoukin od februára 2020

z toho 7 cez videokonferenciu
všetky cez videokonferenciu

Sekcia žien na zasadnutiach riešila domáce súťaže, nominácie na SP, EYOF, ME, MS a na ďalšie
medzinárodné preteky, prípravu talentovanej mládeže, testovanie pre zaradenie do úsekov, riešila
materiálne zabezpečenie prípravy na MEJ, ME a MS a pripravovala základné dokumenty pre
jednotlivé roky. Účasť na zasadnutiach bola skoro 100%
4. Vzdelávanie
Vzdelávanie trénerov a rozhodcov sa uskutočňovalo na pravidelných každoročných
seminároch na začiatku každého roka. Sekcia žien prehodnotila efektívnosť vzdelávania
a prišla k záveru, že je potrebné zmeniť systém vzdelávania. Preto sme vypracovali nový
systém vzdelávania, kde sme nechali formu seminárov na začiatku roka so zameraním na
všeobecné vzdelávanie a pridali sme vzdelávanie trénerov v kluboch v ich telocvičniach. Prvé
kroky sme urobili na jeseň 2019 v rámci sústredení RGCTM s tým, že v roku 2020 túto formu
vzdelávania rozbehneme naplno. Žiaľ prišla pandémia a naše plány sa nedali realizovať
naplno. Museli sme hľadať iné formy vzdelávania a jednou z nich bolo vytvorenie
gymnastického okienka vedené K.Krekáňovou cez videokonferenciu, ktoré malo veľmi
pozitívny ohlas od trénerov.
Ďalšou formou vzdelávania bolo zakúpenie licencie Gymneo Tv, ktorú dostalo desať klubov.
Pod vedením S.Kútika kolektív autorov vypracoval metodickú príručku prípravy 6 – 7
ročných dievčat, ktorá je tesne pred vytlačením.

5. Plnenie cieľov:

Plnenie cieľov za rok 2017
➢ Účasť na EYOF 2017 s cieľom - umiestnením v prvej tretine a postaviť družstvo do 16.
miesta
Cieľ bol splnený družstvo obsadilo 15.miesto v zložení CH.Bunce, K.Takáčová
a K.Pýchová , Ch.Bunce vo finále jednotlivkýň 22. miesto
➢ Účasť na ME žien 2017 s umiestnením do 16. miesta na náradí
Cieľ nesplnený B.Mokošová sa na jednotlivých náradiach neumiestnila do 16. miesta (28.,
42., 28.). Vo finále jednotlivkýň vo štvorboji sa umiestnila na peknom 17. mieste.
➢ Účasť na MS s umiestnením v prvej tretine, účasť dvoch pretekárok
cieľ splnený, B.Mokošová obsadila veľmi pekné 31. miesto. Druhá pretekárka sa
nekvalifikovala na MS

Plnenie cieľov za rok 2018
➢ Účasť na kvalifikácii YOG s cieľom postúpiť na YOG do Buenos Aires
Cieľ nesplnený K.Pýchová obsadila 31. miesto
➢ Účasť na MEJ s cieľom postaviť družstvo
Cieľ nesplnený v príprave sa zranili dve pretekárky a tým sa rozpadlo družstvo. Štartovali len dve
jednotlivkyne K.Pýchová 53. miesto a E.Ušáková 72. miesto
➢ Účasť na ME žien 2018 s cieľom postaviť družstvo s umiestnením do 16. miesta a na náradí
umiestnenie do 16. miesta
Cieľ čiastočne splnený – družstvo štartovalo, ale sa umiestnilo na 19. mieste a jednotlivkyne sa
neumiestnili na náradí do 16. miesta
➢ Účasť na MS žien 2018 s cieľom postaviť družstvo s umiestnením do 24. miesta
Cieľ čiastočne splnený – družstvo štartovalo, ale sa umiestnilo na 35. mieste.
➢ Personálne posilniť existujúce RGCTM o ďalšieho trénera
Cieľ nesplnený žiadne RGCTM sa o trénera neposilnilo

Plnenie cieľov za rok 2019
➢ Účasť na MS žien 2019 s umiestnením, ktoré zaručuje postup na OH 2020 v Tokiu
Hlavný cieľ splnený – B.Mokošová si 63. miestom vybojovala účasť na OH 2020 v Tokiu
➢ Účasť na ME 2019 s cieľom postúpiť na EH v Minsku a umiestnením v prvej polovici
štartového poľa
Cieľ čiastočne splnený – CH.Bunce postúpila na EH, ale pretekárky CH.Bunce

a K.Pýchová sa neumiestnili v prvej polovici štartového poľa
➢ Účasť na MSJ 2019 s umiestnením v prvej polovici štartového poľa
Cieľ nesplnený v príprave sa zranili dve pretekárky a tým sa výber zúžil len na jednu.
S.Surmanová obsadila 70. miesto
➢ Účasť na EYOF 2019 s umiestnením v prvej tretine, postaviť družstvo do 16. miesta
Cieľ nesplnený v príprave sa zranili dve kľúčové pretekárky Gondová a Palinkášová a tým sa
rozpadlo družstvo. Štartovala len S.Surmanová na 47. mieste
➢ Účasť na EH 2019
Cieľ splnený – CH.Bunce 23. miesto
➢ Personálne posilniť existujúce RGCTM o ďalšieho trénera
Cieľ splnený RGCTM v Detve a v B.Bystrici sa posilnili o druhého trénera = dvaja noví tréneri

Plnenie cieľov za rok 2020
➢ Účasť na OH v Tokiu
Cieľ nesplnený – z dôvodu preloženia OH na rok 2021, cieľ sa prekladá na rok 2021

➢ Účasť na MEJ 2020 - jednotlivkyňa s umiestnením v prvej polovici štartového poľa, postaviť
družstvo
Cieľ nesplnený – MEJ sa nezúčastnila ani jedna juniorka z dôvodu Covid 19 a zranení pretekárok
➢ Účasť na ME 2020 s cieľom umiestnenia do 30. miesta na náradí a postaviť družstvo
s umiestnením do 16. miesta
Cieľ splnený – B.Mokošová postúpila do finále na bradlách a získala bronzovú medailu
Cieľ nesplnený – družstvo neštartovalo z dôvodu Covid 19 a zranení pretekárok
➢ Personálne posilniť existujúce RGCTM o ďalšieho trénera
Cieľ splnený RGCTM v Trnave sa posilnilo o druhého trénera – N. Hradovkina

Plnenie cieľov za rok 2021
➢ Účasť na OH v Tokiu
Cieľ splnený – B.Mokošová sa zúčastnila OH v Tokiu, kde obsadila 52. miesto
➢ Účasť na ME 2021 s cieľom umiestnenia do 24. miesta vo štvorboji a do 20. miesta na
náradí
Cieľ splnený – B.Mokošová postúpila do finále 24, kde obsadila 18. miesto a na bradlách
19.miesto
➢ Účasť na MS 2021 jednotlivkýň s umiestnením v prvej polovice štartujúcich
Cieľ splnený – B.Mokošová obsadila na bradlách 17. miesto a na kladine 38. miesto
➢ Personálne posilniť existujúce RGCTM o ďalšieho trénera/balet
Cieľ nesplnený – pre zložitú pandemickú situáciu sme toto neriešili
6. Komisia rozhodkýň 2017 - 2021:
Predsedkyňa:
Zuzana Cerovská
Členky:
Soňa Kremnická
Dagmar Strmenská
Olympijský cyklus 2017 – 2020 priniesol zmenu pravidiel športovej gymnastiky žien, preto sa
v roku 2017 museli vyškoliť nové rozhodkyne. Školenia prebiehali v 4 stupňoch. Prvý
medzinárodný stupeň prebiehal v Ľubľane (SLO). V dňoch od 15. - 19.2.2017 úspešne
absolvovali kurz 4 medzinárodné rozhodkyne. Tri získali 3. kategóriu a jedna 4. kategóriu.
Soňa Kremnická 3. kat.
Zuzana Galátová 3. kat.
Zuzana Cerovská 3. kat.
Viera Kotuličová 4. kat.
Následne prebiehali školenia na národnej úrovni. 16 rozhodkýň absolvovalo školenie
najvyššieho stupňa v Brne a Prahe (ČR). M.Šišková zaškolila v Bratislave 38 rozhodkýň 3.
stupňa. Posledný, 4. kurz, pod vedením Z.Cerovskej a S.Kremnickej sa uskutočnil v Detve.
Bolo na ňom vyškolených 14 rozhodkýň 2. stupňa.
Celkový počet rozhodkýň sa oproti minulému cyklu zvýšil. Odbornosť rozhodkýň výrazne
zvýšilo školenie v Čechách. Celkovo sme mali vyškolených 72 rozhodkýň na OH cyklus 2017
– 2021.
7. Reprezentační tréneri:
2017 – 2019
K.Krekáňová – reprezentačná trénerka
S.Kútik – asistent reprezentačnej trénerky
2020 prvý polrok
K.Krekáňová – reprezentačná trénerka
N.Hradovkin – asistent reprezentačnej trénerky
2020 druhý polrok N.Hradovkin – reprezentačný tréner
K.Krekáňová – asistentka reprezentačného trénera

2021

N.Hradovkin – reprezentačný tréner
K.Krekáňová – asistentka reprezentačného trénera

8. Záver
Veľké poďakovanie všetkým trénerkám, trénerom, rozhodkyniam, rozhodcom, funkcionárom
v kluboch, vedeniu a sekretariátu SGF za odvedenú prácu v posledných rokoch, ktoré boli
výnimočné, ťažké a komplikované.
Novému vedeniu Sekcie žien prajem veľa chuti v práci, veľa úspechov v napredovaní
a skvalitňovaní slovenskej gymnastiky.
Vypracoval: Stanislav Kútik
Dňa:
16.2.2022

