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Hodnotenie činnosti sekcie modernej gymnastiky za rok 2017 
 
Predsedníčka:  Silvia Rohlíčková 

Členky:  Tatiana Motolíková   

   Ivana Motolíková     

   Dominika Selecká 

   Lucia Vašková 

   Ildikó Korinková 

 

Zasadnutia sekcie sa konali pri súťažiach: 

9.6 pri MSR v Bratislave 

20.8.  pri SPMG v Liptovskom Jáne 

23.9. pri MSR junioriek a DP 

2.12. pri MSR dvojíc, trojíc a spoločných skladieb 

9.12.  sa konalo celoslovenské stretnutie zástupcov klubov MG. 

 

 Vzhľadom k novému olympijskému cyklu a tým pádom aj k zmene/úprave pravidiel MG 

sekcia MG zorganizovala školenie rozhodkýň a tréneriek MG. Školenie sa konalo v Hornom 

Smokovci v termíne 3.-5.2.2017 a zúčastnilo sa ho 58 členiek SGF a 4 členiek ČSMG. Školenie 

viedla jediná slovenská medzinárodná rozhodkyňa Ivana Motolíková.  

 

 Ďalej prebehlo 28.-29.1.2017 v Bratislave školenie rozhodkýň najnižšie stupňa. Čím sa 

nám zvýšil počet rozhodkýň o 9 novo vyškolených k 35 rozhodkyniam, čiže celkovo máme 44 

rozhodkýň MG. 

 

 26.9.2017 sa konal seminár k spoločným skladbám v Dome športu v Bratislave. 

 

 V roku 2018 sme zorganizovali 4 Majstrovstvá Slovenska sezónne podľa potrieb k ME 

a MS: 

1.-2.4. MSR senioriek 

10.6. MSR nádejí a dorasteniek 

23.9. MSR junioriek spolu s Dunajským pohárom 

2.12. MSR dvojíc, trojíc a spoločných skladieb 

 

 29.ročník Dunajského pohára sme výnimočne z organizačných dôvodov a aj vzhľadom 

k pridruženiu sa modernej gymnastiky od roku 2018 do SGF. Napriek tomu sme mali 41 

účastníčok z Rumunska, Rakúska, Česka a Slovenska. 

 

 Majstrovstvám Slovenska predchádzali samozrejme kolá SPMG, ktorých organizátormi 

boli: GK Iskra Košice, KMG Charm Prešov, KMG Danubia Bratislava a ŠK Liptovský Mikuláš. 
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 Medzi najvyššie a zároveň aj najvydarenejšou súťažou boli Majstrovstvá Európy 

senioriek a juniorských spoločných skladieb, ktoré sa konali 17.-21.5.2018 v neďalekej 

Budapešti. 

Naša 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. Seniorky Xénia 

Kilianová(43.m), Natália Poliaková a Karolína Rašková obsadili ako družstvo SR 19.miesto z 25 

tímov. 

 

 Sklamaním a poučením sa z nie najšťastnejšieho rozhodnutia boli Majstrovstvá sveta 

senioriek v septembri v talianskom Pesare, kde štartovala za Slovensko Alexandra Čechová, 

ktorá bohužiaľ predviedla neuspokojivé všetky 4 zostavy. Výsledok – 82.miesto z 90. 

 

 Naša jednotka Xénia Kilianová sa na žiadosť svojej trénerky a matky Ľubov Kilianovej 

zúčastnila s časovo sa prekrývajúcou Letnou svetovou univerziádou v Taipei, kde nás úspešne 

reprezentovala a dosiahla krásne 15-miesto z 38. Jana Duchnovská, ktorá sa tiež zúčastnila LSU 

skončila na 32.mieste z 38. 

Ďalšia naša seniorka Natália Poliaková sa bohužiaľ na prelome júla a augusta zranila natoľko, 

že jej liečba a rekonvalescencia trvala až do polovice decembra. 

 Začiatkom februára sa konal výber gymnastiek r.n.2006-2008 do RGCTM v Bratislave. 

Vybraných bolo 15 gymnastiek z Ba, LM a KE. Bohužiaľ sa nezúčastnili gymnastky z Nitry, ktoré 

sú výkonnostne na dobrej úrovni a tým pádom neboli zaradené. V priebehu roka sa na základe 

dochádzky a výkonnosti niektoré gymnastky pomenili. Tréningy prebiehali v ŠH Mladosť 

v Bratislave pod vedením tréneriek Tatiany a Ivany Motolíkovej a pomocných tréneriek Lucii 

Seleckej, Marianny Podluckej, Saniji Krajčovičovej. 

 

 Smerom k registrácii musím skonštatovať, že máme v MG stále problémy 

s prestupujúcimi gymnastkami. Ďalej so stále väčším nárastom členov v C programe, čiže 

Základnom programe. Čo by nás na jednej strane mohlo tešiť, ale vzhľadom k znižovaniu počtu 

členov A a B programe je to neuspokojivá situácia.  

 

         

 

 

 

        Silvia Rohlíčková 

 

Bratislava 24.1.2018   

 

 

 


