
Volebné obdobie 2017 – 2022 – moderná gymnastika 

 

Zhrnutie volebného obdobia rokov 2017-2022, ktoré bolo netradičné svojou dĺžkou ale aj 

zmenami na pozícii predsedu sekcie MG (2017 Darina Kubeková, 2017-2018 Silvia 

Rohlíčková, 2019-2021 Hana Kiková), zmeny sa rovnako tak týkali aj pozície reprezentačného 

trénera (2017-2019 Tatiana Motolíková, 2019-2021 Adela Dimová). Vďaka navýšeniu 

rozpočtu sekcie MG od roku 2017 o takmer o 100% sa priamoúmerne navýšila aj činnosť sekcie 

MG a to, žiaľ, pri takmer rovnakej kapacite pár ľudí podieľajúcich sa na zabezpečení jej 

činnosti.  

Vzdelávanie 2017-2021 

Rozhodcovská komisia v spolupráci s ostatnými členmi sekcie usporiadala pre svoju trénerskú 

a rozhodcovskú komunitu usporiadala niekoľko formátov vzdelávania (školenia, semináre, 

workshopy, preškolenia) za účasti aj zahraničných lektorov a odborníkov:  

Školenie rozhodkýň v Hornom Smokovci    3.-5.2.2017 

Školenie rozhodkýň v Bratislave      28.-29.1.2017 

Seminár k spoločným skladbám, Bratislava    26.9.2017 

Zasadnutie, Liptovský Mikuláš     2.2.2018 

Seminár k zasadnutiu, Bratislava     10.2.2018 

Seminár k zasadnutiu, Prešov     16.2.2018 

Seminár k zasadnutiu, Nitra      22.2.2018 

Seminár k zasadnutiu, LM       3.2.2018 

Skúšky rozhodkýň, Prešov      jeseň 2018 

Seminár sekcie MG, Senec      2.-3.2.2019  

Prednáška výživa a šport, Bratislava     8.3.2019  

Odborný seminár s Marianou Vasilevou    24.-25.8.19 

pravidlá MG a choreografia, Lipt. Ján    

Odborný seminár s Alexandrom Gatsukovom    24.-25.8.19  

baletná príprava, Lipt. Ján   

Workshop s Nataliou Kuzminou – pravidlá MG, Nitra   28.11.2019 

Sympózium Moskva (RUS)      25.-26.1.20 

Seminár MG, Lipt. Ján      21.-23.8.20 

Preškolenie rozhodkýň, Lipt. Ján     23.8.2020 



 

Významná je aj účasť Ivany Motolíkovej na medzinárodnom školení vo Francúzskom Thiais 

v 2018 a účasť slovenskej delegácie v zložení Motolíková, Kiková, Dimová na svetovom 

sympóziu FIG v Moskve. Predsedníčka rozhodcovskej komisie Ivana Motolíková spracovávala 

priebežne niekoľko edukačných materiálov k rozhodovaniu z poznatkov načerpaných počas 

porád a rozhodovania na ME a MS. 

Významné umiestnenia na medzinárodných podujatiach 2017-2021 

V spolupráci osobných tréneriek, reprezentačných tréneriek a rozhodkýň sa sekcii MG 

podarilo vybojovať niekoľko úspešnejších umiestnení na medzinárodných podujatiach 

formátu ME, MEJ, MS: 

ME senioriek a juniorských spoločných skladieb, Budapešť (HUN), 17.-21.5.2017:  

juniorská spoločná skladba v zložení: Kristína Semanová, Michaela Mozolíková, Tereza 

Sľuková, Sára Račková, Natália Majzlíková pod vedením Tatiany a Ivany Motolíkových sa 

umiestnila na krásnom 13. mieste z celkového počtu 27 družstiev 

Letná univerziáda, Taipei (TWN), 19.-30.8.2017:  

Xénia Kilianová, 15. miesto z 38 pretekárok 

ME junioriek, Guadalajara (ESP) 1.-3.6.2018:  

Petra Horváthová (kužele 45. / 73 pretekárok)  

MS senioriek, Sofia (BUL) 7.-16.9.2018:  

Xénia Kilianová (kužele 46. / 110 pretekárok) 

MS junioriek, Moskva (RUS) 19.-21.7.2019:  

Petra Horváthová (švihadlo 27. miesto, lopta 27. miesto, kužele 26. miesto / 61 pretekárok) 

 

ME junioriek a senioriek, Varna (BUL) 9.-13.6.2021:  

juniorská spoločná skladba v zložení: Kováčová Ella, Komorníková Alexandra, Balleková 

Katarína, Mičencová Alexandra, Šaranová Tereza, Žatková Michaela pod vedením tréneriek 

Adely Dimovej, Michaely Darnadiovej a Uliany Volkovej sa umiestnila na krásnom 12. mieste 

so zostavou s 5 loptami z 20 družstiev, choreografia Natalia Stsiapanava. 

 

Práca s mládežou 2017-2021 

V rokoch 2017-2018 prebiehali tréningy RGCTM s 15-20 členkami v ŠH Mladosť  

pod vedením tréneriek Motolíkovej I. a Motolíkovej T. (asistentky Podlucká M., Krajčovičová 

S., Selecká L. + Darnadiová M. 2018). Už v roku 2017 sme badali potrebu zvýšiť úroveň a 



efektivitu práce s reprezentačnými úsekmi vytvorením  minimálne dvoch RGCTM 

s profesionálnymi trénerkami mládeže. V rokoch 2019 (druhá polovica)-2020 sekcia MG 

nezamestnávala trénera RGCTM a v septembri 2019 vytvorila reprezentačné výbery nádejí. Pri 

výberoch sa prestriedalo niekoľko trénerov (Tatiana Sukhomlinová, Sanija Krajčovičová, 

Anastasia Sakal, Michaela Darnadiová, Lubov Kilianová a Xénia Kilianová). Pracovať sme 

začali v dvoch centrách: reprezentačný výber nádejí pre západné Slovensko v Malinove a v 

Liptovskom Mikuláši. Centrum na východnom Slovensku však kvôli nízkej zaradenosti 

gymnastiek do výberu na základe plnenia limitov ukončilo svoju činnosť. Zabezpečenie 

špecifickej formy rozvoja a podpory modernej gymnastiky  

na východnom Slovensku je jednou z výziev a priorít sekcie MG. Do aktivít sa snažíme zapájať 

čo najväčší počet mládeže, v roku 2020 bolo v úsekoch MG zaradených viac ako 40 gymnastiek 

z celého Slovenska. Neustále však narážame na problém s ľudskými kapacitami z radov 

trénerov, nejde nám totiž iba o kvantitu ale aj o zabezpečenie a zvyšovanie kvality tréningovej 

prípravy.  

 

Práca s juniorkami a seniorkami 2017-2021 

Okrem výberu nádejí pracovala sekcia MG s výberom a reprezentačným družstvom junioriek 

a senioriek programu jednotlivkýň. K roku 2021 sa nám spoločným úsilím podarilo udržať 14 

senioriek v programe A a 6 senioriek v programe B (spolu 20 gymnastiek v seniorskej 

kategórii) a 17 junioriek v programe A a 14 junioriek v programe B (spolu 31 gymnastiek 

v juniorskej kategórii) pričom obe sumárne čísla (20+31=51!!!) považujem  

za výnimočný úspech. Bez členskej základne s potenciálom, ktorou je bezpochyby aj juniorská 

kategória, a bez vybudovania konkurencie v juniorskej a seniorskej kategórii  

už v domácom prostredí sa nebude môcť moderná gymnastika na Slovensku rozvíjať smerom 

k úspechom na medzinárodnej scéne. Za pozitívum považujem zmobilizovanie tímu seniorskej 

spoločnej skladby pod vedením tréneriek Dimová, Volková, Nesterová v roku 2019 a 2020, 

Dimová a Darnadiová 2021, pričom choreografie skladby pripravujú zahraničné profesionálne 

choreografky: Natalia Stsiapanava či Kamelia Dunavska.  

 

Domáce významné podujatia 2017-2021 

Dunajský pohár, Bratislava (SVK), 2017,  účasť 4 štátov  

Dunajský pohár, Bratislava (SVK), 2018,  účasť 6 štátov  



Christmas Nitra, Nitra (SVK), 22.-24.11.2019: účasť 25 štátov (Singapur, Kórea, Indonézia, 

ďalej Izrael, Turecko, Rusko, Kanada a iné európske krajiny). Hosťami podujatia boli 

významné osobnosti z medzinárodnej ale aj z domácej scény: 

• Natalia Kuzmina - prezidentka technickej komisie modernej gymnastiky FIG, hosť 

• Liubou Charkashyna - predsedníčka komisie športovcov FIG a bronzová medailistka z 

OH 2012, Michal Martikán - slovenský vodný slalomár, víťaz dvoch OH a 16-násobný 

majster sveta, 

• Žaneta Surmajová - generálna riaditeľka legislatívno-právnej sekcie MŠVVaŠ SR 

• Dušan Tittel - poslanec NR SR 

• Marián Kéry – poslanec NR SR a podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 

• Maryna Semenyuk - hlavná rozhodkyňa FIG Christmas Nitra 

 

Iné dôležité momenty 2017-2021 

• Príchod Adely Dimovej na pozíciu reprezentačnej trénerky SR v roku 2019. 

• Petra Horváthová zaradená do Juniorského olympijského tímu (JOT) Slovenského 

olympijského a športového výboru (SOŠV) a do programu podpory športovcov 

Národného športového centra (NŠC) v rokoch 2019-2020. 

• Členky sekcie MG od roku 2020 začali výkonnosť všetkých gymnastiek zaradených do 

úsekov MG  prostredníctvom plnenia limitov. Ich zaznamenávanie prebieha počas 

kontrolných pretekov, domácich súťaží s finančnou podporou SGF a medzinárodných 

podujatí, na ktoré bola gymnastka nominovaná federáciou. Plnenie limitov je pritom 

jedným zo základných predpokladov zaradenia do/zotrvania gymnastky v úseku MG 

a k nominácii na významné medzinárodné podujatia. Zároveň už v roku 2021 začala 

sekcia plánovať konzultácie s programátorom „skóringového“ systému KSIS 

o implementácii vyhodnocovania plnenia limitov priamo k výsledkovej listine každého 

podujatia.  

• Prenájom ŠH v Malinove, tzv. Centrum gymnastických športov od septembra 2020 

• Uliana Volková – nová posila baletnej prípravy úsekov MG od 2020 

• Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti členiek RD: Nina Nováková – zabezpečenie 

fyzioterapie od 2020, zabezpečenie masáží od 2021 

• Rekordný záujem o skúšky medzinárodných rozhodkýň, ktoré sa konajú v marci 2022 

(v roku 2021 prihlásených 8 záujemkýň) 

• Zabezpečenie účasti na viac ako 40 zahraničných výjazdoch a podujatiach MG 



• Každoročne viac ako 20 domácich podujatí, národnej aj medzinárodnej účasti 

organizované klubmi MG, mnohé s niekoľkoročnou tradíciou 

• Viac vo výročných správach sekcie MG  

 

 

 

Hana Kiková 

 

 


