
Výročná správa Slovenskej gymnastickej federácie za rok 2018 

SGF|  2018  28 28 

Hodnotenie činnosti sekcie modernej gymnastiky   

Vedúca sekcie:  Silvia Rohlíčková 

Členky:  Tatiana Motolíková   

   Ivana Motolíková     

   Dominika Selecká 

   Lucia Vašková 

   Ildikó Korinková 

 

Zasadnutia sekcie sa konali: 

2.2.  pri sústredení a SPMG v Liptovskom Jáne 

8.6.   pri MSR v Bratislave 

18.8.  pri sústredení reprezentácie 

3.11.  pri MSR dvojíc, trojíc a spoločných skladieb 

1.12.   sa konalo celoslovenské stretnutie zástupcov klubov MG v Liptovskom  

   Mikuláši. 

     Začiatkom roka sa Tatiana a Ivana Motolíkové zúčastnili semináru k úpravám pravidiel 

2017-2020 v Prahe a naša jediná slovenská medzinárodná rozhodkyňa Ivana Motolíková sa 

zúčastnila školenia vo Francúzskom Thiais. Informácie, ktoré získala, následne odovzdala 

členkám na zasadnutí v Liptovskom Mikuláši. Zúčastnené členky ďalej distribuovali poznatky 

vo svojich  mestách. Konalo sa celkovo 5 seminárov k úprave pravidiel: 

2.2.  - Liptovský Mikuláš – TJ Slávia STU Bratislava 

10.2.   - Bratislava – TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady 

16.2.   - Prešov – KMG Charm Prešov a GK Iskra Košice 

22.2.   - Nitra – ŠK ŠOG Nitra 

3.2.   - Liptovský Mikuláš – ŠK Liptovský Mikuláš 

 

      Na jeseň sa konali skúšky rozhodkýň v Prešove. Z celkovo 10 absolventiek získalo trénerskú 

triedu R1 šesť úspešných absolventiek. Čím sa nám zvýšil celkový počt rozhodkýň MG na 54. 

 V roku 2018 sme zorganizovali 4 Majstrovstvá Slovenska: 

 

28.-29.4. MSR junioriek a senioriek- TJ Slávia STU Bratislava 

9.6.  MSR nádejí a dorasteniek – ŠK Juventa Bratilava 

27.10.  MSR základného programu – KMG Charm Prešov 

1.12.  MSR dvojíc, trojíc a spoločných skladieb – ŠK Liptovský Mikuláš 

 

 Organizáciou 30. ročníka Dunajského pohára spojeného s Majstrovstvami Slovenska 

junioriek a senioriek sa zhostila TJ Sláva STU Bratislava. Účastníkmi boli pretekárky zo 6 štátov 
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Česka, Maďarska, Rakúska, Srbska, Nemecka a Slovenska a spolu súťažilo 70 senioriek, 

junioriek a prejunioriek. 

    Majstrovstvám Slovenska predchádzali kolá SPMG, ktorých organizátormi boli: TJ Slávia 

STU Bratislava, ŠK Juventa Bratislava, ŠK Liptovský Mikuláš, Argo Prievidza a TJ Sokol Bratislava 

I. Vinohrady.  

   Prvýkrát sme mali v tomto roku kvalifikáciu Západ a kvalifikáciu Východ pre základný 

program, ktorých organizátormi boli KMG Charm Prešov a TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady. 

   Všetci organizátori majstrovských súťaží odviedli brilantnú prácu a týmto im ďakujem. 

Apelujem však na vedenie SGF, aby do budúcna boli spracované a zverejnené všetky potrebné 

informácie napr. formou smerníc smerom k financovaniu a podpory majstrovských súťaží zo 

strany SGF. Dva roky sme sa mali zjednotiť ako MG smerom k SGF, no vo viacerých situáciách 

sme nemali potrebné podklady a vo veľa situáciách to ani nie je možné vzhľadom na 

rôznorodosť športových odvetví SGF. 

 Majtrovstvá Európy sa konali 1.-3.6.2018 v  Guadalajara v Španielsku. Účastníčkami boli 2 

juniorky Petra Horváthová (ŠK ŠOG Nitra) a Ingrid Valková (TJ Slávia STU Bratislava). Celkovo 

zo 40 štátov a 73 gymnastiek sa naše juniorky umiestnili: 

 

Petra Horváthová: 

Obruč  53.miesto 11,700 (D-5,6/E- 6,1) 

Lopta  48.miesto 12,300 (D-6,9/E-5,4) 

Kužele  45.miesto 11,950 (D-6,55/E-5,4) 

Stuha  46.miesto 11,550 (D-6,75/E-4,8) 

 

Ingrid Valková: 

Obruč  65.miesto   9,400 (D-4.5 /E-5,2/-0,3) 

Lopta  49.miesto 12,150 (D-6,4/E-5,8/-0,05) 

Kužele  53.miesto 11,150 (D-5,95/E-5,2) 

Stuha  51.miesto 11,250 (D-5,85/E-5,4) 

 Majstrovstvá Sveta boli na jeseň 7.-16.9.2018 v bulharskej Sofii. Nominovali sa 3 seniorky: 

Xénia Kilianová(ŠK ŠOG Nitra), Kristína Semanová(TJ Slávia STU Bratislava) a Jana Duchnovská 

(GK Iskra Košice). Rozdelením zostáv 4 + 4 + 2 sme sa zaradili do súťaže družstiev. 

Družstvo:   32.miesto, 120,25b 

(z 38 hodnotených družstiev. Celkovo účasť 60 štátov.) 

Xénia Kilianová  -OBRUČ 14,400  77.(150.) 

      -LOPTA   13,650  90.(149) 

    -KUŽELE  12,600  75.(110) 

    -STUHA 13,850  46.(110) 
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Kristína Semanová -OBRUČ   12,800  105. 

      -LOPTA   10,900  134. 

    -KUŽELE  11,550  90. 

    -STUHA     8,200  106. 

Jana Duchnovská  -OBRUČ     9,550  142. 

      -LOPTA   12,750  106. 

    

 Za najlepší výsledkov z MS považujem 46.miesto Xénie Kiliánovej so stuhou. 

 Ďalšia naša seniorka Natália Poliaková sa bohužiaľ sa začiatkom roka 2018 vrátila na Ukrajinu 

a do konca roka trénovala tam, bez ambície zúčastniť sa kvalifikácii a reprezentovať SR.   

 Za veľké mínus v tomto roku považujem účasť našich reprezentantiek na vrcholných 

podujatiach bez medzinárodnej rozhodkyne. Vzhľadom k tomu, že MG SGF disponuje len 

jedinou, v prípade jej absencie nemáme náhradu. Napriek výzvam sa nám doposiaľ žiadnu 

slovenskú rozhodkyňu nepodarilo namotivovať na účasť na skúšky na medzinárodnú 

rozhodkyňu s brevetom. Pri aktuálnych podmienkach SGF niet divu. Nakoľko na podujatiach 

sa od rána do večera narobia a nemajú čas ani na kultúru, čo by im možno čiastočne 

obmäkčilo rozhodnúť sa. Nakoľko bez odmeny sa ťažko lákajú noví rozhodcovia...  

 Zväzové centrum prípravy mládeže sa sústreďuje v bratislavskej Mladosti prípadne na 

sústredeniach v Tatrách pod vedením Tatiany a Ivany Motolíkových. Ako pomocné trénerky 

evidujeme Luciu Seleckú, Mariannu Podluckú, Saniju Krajčovičovú a Michaelu Darnadiovú. 

Zaradenie pretekárok sa prispôsobuje aktuálnej výkonnosti, výsledkom a dochádzke. 

Zaradených je neustále do 20 nádejí (2006-2009) okrem ďalších 7 pretekárok, ktoré sú vedené 

ako juniorská spoločná spoločná skladba. 

 Počas minulého roku sa začala príprava juniorskej spoločnej skladby s predpokladanou 

účasťou na ME a MS 2019. Zaradené boli pretekárky: Michaela Billíková, Paulína Cvečková, 

Michaela Žatková, Nina Dzurošková, Tereza Polónyová, Ingrid Valková, Saskia Kissová 

a Barbora Hajdučíková. V príprave začali so skladbou s 5 stuhami. V septembri však prišlo 

schválenie aj druhej skladby pre juniorské spoločné skladby a to 5 obručí, čo výrazne 

spomalilo prípravu. Pod vedením Tatiany Motolíkovej sa skladba predstavila na jeseň na 

niekoľkých pohárových súťažiach a tiež na MSR. V príprave sa pokračovalo až do konca roka 

2018 a začiatkom roka 2019 sa má rozhodnúť, či sa družstvo zúčastní aj ME alebo až MS. 

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

gymnastkami. Za rok 2018 evidujeme 38 prestupov. 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.  
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 Na záver by som by som chcela poďakovať členkám sekcie – p.Motolíkovej, p. Korinkovej, sl. 

Motolíkovej, sl. Seleckej a sl. Vaškovej za veľmi dobrú spoluprácu počas mojej 2-ročnej funkcie 

ako vedúcej sekcie MG SGF.  

 

         

 

          

Bratislava 6.3.2019     Mgr.art. Silvia Rohlíčková 

         

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


