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Hodnotenie činnosti sekcie modernej gymnastiky   
 

1. ZLOŽENIE SEKCIE MG 

Hana Kiková   predseda sekcie 

Adela Dimová   komisia výkonnostného športu 

Ivana Motolíková  rozhodcovská komisia 

    členky komisie: Lenka Koteková, Silvia Rohličková 

Miriama Michrinová  komisia rozvojového športu  

    členky komisie: Lucia Babjaková, Tatiana Janovjaková 

Tatiana Sukhomlinová trénersko-metodická komisia 

    členky komisie: Ildikó Korinková, Ľubov Kilianová 

Daniela Thinschmidtová vyhodnotenie úspešnosti a angažovanosti klubov  

 

Počet zasadnutí: 9 

15.2.2020   Liptovský Mikuláš 

21.2.2020   zasadnutie C program 

24.4.2020   online 

21.5.2020   online 

12.6.2020   online + kluby MG 

19.10.2020   online 

12.11.2020   online 

13.11.2020   zasadnutie C program 

6.12.2020   online + kluby MG 

2. ČINNOSŤ SEKCIE MODERNEJ GYMNASTIKY 

DOMÁCE SÚŤAŽE 

Sekcia modernej gymnastiky v spolupráci s klubmi modernej gymnastiky usporiadala v 

roku 2020:  

1. kolo Slovenského pohára JIPAST; 15.-16.2.2020, Lipt. 

Mikuláš 

Valentínsky víkend 15.-16.2.2020 strávili moderné gymnastky v 

Liptovskom Mikuláši, kde sa konalo 1. kolo Slovenského pohára. 

Víťazkou seniorskej A kategórie sa stala Petra Horváthová (ŠK 

ŠOG Nitra), v juniorkách A programu zvíťazila Nina Dzurošková 

(ŠK Liptovský Mikuláš).  
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2 kolá kontrolných pretekov k nominácii na ME 2020; 8.8. / 

15.8. / Malinovo 

Kontrolné preteky boli otvorené pre všetky gymnastky 

juniorskej a seniorskej kategórie. Na pretekoch sa zúčastnilo 6 

junioriek, 2 seniorky a seniorská spoločná skladba. Posledné 

plánované kontrolné preteky sa 24.10. nariadením Vlády SR neuskutočnili.  

ZAHRANIČNÉ SÚŤAŽE 

VV SGF na návrh sekcie MG nominoval gymnastky reprezentačného družstva v roku 

2020 na 5 zahraničných súťaží nasledovne: 

Moscow International a Moscow GP; 7.-8.2.2020, RUS 

Juniorkám Michaele Žatkovej (TJ Sokol Bratislava) a Nine 

Dzuroškovej (ŠK Liptovský Mikuláš) sa na Moscow International 

nepodarilo prebojovať do prvej polovice výsledkovej listiny. O 

najlepší výsledok sa pritom postarala juniorka Nina Dzurošková, 

ktorá v zostave s loptou a s kuželami vybojovala 25. miesto zo 41 pretekárok. Na 

Moscow GP reprezentovala Kristína Semanová (TJ Slavia STU Bratislava) so ziskom 33. 

miesta z celkového počtu pretekárok 38.  

 

Gracia Fair Cup; 23.-25.2.2020, HUN  

Najvyššou známkou 14,200 sa za zostavu s kuželami môže 

pochváliť Michaela Žatková, za ňou skončila v 4-boji Tereza 

Šillerová a Liana Vilčeková (obe ŠK ŠOG Nitra), menej sa 

tentokrát darilo Nine Dzuroškovej. Seniorka Kristína Semanová 

vynikala so zostavou s obručou (16,550). Seniorská spoločná skladba v zložení Račková 

(GK Iskra Košice), Mullerová (KMG Laser Bardejov), Majzlíková (ŠK ŠOG Nitra), Bašistová 

(KMG Charm Prešov), Gurtlerová, Illiková (obe Argo Bratislava) nabrala prvé skúsenosti 

na medzinárodnom podujatí.  

Tart Cup a Brno GP; 6.-8.3.2020, CZE  

Slovensko reprezentovali 2 juniorské družstvá: tím SVK2 v 

zložení Šillerová, Vilčeková vybojoval 13. miesto (101,800) a tím 

SVK1 v zložení Dzurošková, Žatková skončil na 16. mieste 

(96,100). Semanová Kristína skončila v seniorskej kategórii, žiaľ, 

až na 19. mieste.  
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Majstrovstvá Európy – zrušenie účasti 

Po niekoľkodňovej diskusii vzhľadom k na jeseň roku 2020 aktuálnej epidemiologickej 

situácii na Slovensku, na Ukrajine a v Európy a opatreniam, ktoré bránili v príprave na 

významné športové podujatia (zatvorenie športovísk od 26.11. na dobu neurčitú) 

rozhodla sekcia MG a Slovenská gymnastická federácia, že sa reprezentácia Slovenska 

nezúčastní Majstrovstiev Európy 2020, ktoré sa konali v termíne 26.-29.11.2020 v Kyjeve 

(UKR).  

 

Presunuté a napokon zrušené domáce podujatia 

Vzhľadom k meniacim sa proti pandemickým opatreniam sekcia MG intenzívne 

pracovala na neustálom aktualizovaní termínovej listiny sústredení a súťaží. Súťaže 

pôvodne plánované v 1. polovici roka (SPMG 2, MSR A, MSR B, oblastné kvalifikácie C 

programu) boli v prvom kroku presunuté do 2. polovice roka 2020. Podobne reagovala aj 

medzinárodná gymnastická federácia, ktorá významné podujatia presunula na 2. polrok, 

o rok, prípadne podujatia úplne zrušila. Prioritou SGF a sekcie MG bolo zachrániť 

majstrovstvá Slovenska v juniorskej a seniorskej kategórii. Nakoľko sa epidemiologická 

situácia nezlepšovala a opatrenia pre usporiadanie súťaží boli nevyhovujúce (zatvorené 

športoviská väčšiny klubov a pretekárky bez možnosti pripravovať sa a trénovať), sekcia 

MG súťaže vrátane M SR napokon zrušila.   

SÚSTREDENIA VÝBEROV SR 

Na začiatku tohto roka si gymnastická federácia určila ako 

jednu zo svojich priorít budovanie infraštruktúry, ktorá je 

potrebná na prípravu vrcholových športovcov a účastníkov 

najrôznejších súťaží. Trinásteho júla sme zahájili prvé 

reprezentačné sústredenie moderných gymnastiek v prostredí 

Centra gymnastických športov v Malinove. Obrovská vďaka rodičom dobrovoľníkom, 

ktorí manuálnou prácou podporili túto myšlienku zriadenia centra pre gymnastické 

športy ale aj všetkým ostatným, ktorí nám držia a držali palce! Dňa 9.9. sme slávnostne 

otvorili CGŠ v areáli Elfo Clubu v Malinove. Program začal tlačovou konferenciou pre 

pozvaných hostí a média, ktorej sa za MG zúčastnila Petra Horváthová a pokračoval 

športovým programom, v rámci ktorého okrem Petry vystúpila seniorská spoločná 

skladba.  

Seniorská spoločná skladba: 

Počet sústredení: 18 + marec, apríl, máj online  

Počet dní:  110 dní + 42 dní online 

Lokalita:  Malinovo, Nitra, Liptovský Ján 
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Juniorská spoločná skladba:  

Počet sústredení: 11 + online  

Počet dní:  45 dní + 10 dní online 

Lokalita:  Malinovo, Liptovský Ján 

 

Jednotlivkyne reprezentácia:  

Počet sústredení: 11 + marec, apríl, máj online 

Počet dní:  45 dní + 42 dní online 

Lokalita:  Malinovo, Nitra, Liptovský Ján 

 

Reprezentačné výbery: 

Počet sústredení: 14 (ZS+VS) + marec, apríl, máj  

                           online 

Počet dní:  19 dní + 11 dní online 

Lokalita:  Malinovo, Nitra, Liptovský Ján,  

     Liptovský Mikuláš 

Počas sústredení pripravila sekcia MG pod vedením Ivany Motolíkovej (TJ Slavia STU 

Bratislava) a Tatiany Sukhomlinovej (ŠK Liptovský Mikuláš) kontrolné tréningy ročníkov 

2008/2009/2010 za prítomnosti osobných trénerov, obsahom ktorých bola aj 

konzultácia náplne zostáv.  

Po stopke v mesiacoch marec-jún, ktorú zabezpečila pandémia koronavírusu sme letnú 

prípravu využili na 100%! 13 gymnastiek zaradených do reprezentačného družstva (3 

seniorky, 4 juniorky, 6 gymnastiek seniorskej spoločnej skladby), 28 gymnastiek 

narodených v rokoch 2006-2007-2008, 8 junioriek a senioriek na kontrolných pretekoch 

k ME 2020 využili tréningové priestory Centra gymnastických športov v Malinove počas 

10 akcií, ktoré prebiehali v júli a auguste 2020! Od 17.8. sa strediskom modernej 

gymnastiky stala telocvičňa hotela Alexandra v Liptovskom Jáne. Sústredení sa postupne 

zúčastnilo 14 junioriek, 16 členiek reprezentačného družstva v kategórii senioriek 

a junioriek v individuálnom programe aj programe spoločných skladieb, 38 gymnastiek 

ročníka 2009/2010 a to pod vedením dokopy 12 trénerov!  

TESTOVANIA 

Sekcia MG počas leta zorganizovala 2 testovania: 

18.7. sme v Malinove privítali 30 gymnastiek, z ktorých sme aj 

vďaka hodnoteniu 21 rozhodkýň a osobných trénerov vytvorili 

užší výber k juniorskej spoločnej skladbe a vytipovali sme 

gymnastky k programu jednotlivkýň. Videoukážky k testovaniu 

vytvorené trénerkami Ivanou Motolíkovou, Annou Nesterovou 
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(ŠK ŠOG Nitra) a Adelou Dimovou (SGF) sme už v apríli distribuovali klubom.  

26.-28.8. sme v Liptovskom Jáne testovali ročníky 2009/2010. 

Na sústredenie sa prihlásilo a o členstvo v reprezentačnom 

výbere prejavilo záujem 38 gymnastiek z celého Slovenska. O 

celý priebeh a vyhodnotenie testovania sa staral tím tréneriek 

Sukhomlinová, Sakal (KMG Laser Delta Bardejov), Krajčovičová, Selecká L. (obe TJ Sokol 

Bratislava Vinohrady), Volkova (SGF). 

Sekcia MG vypracovala systém zaraďovania gymnastiek do reprezentačných úsekov, 

ktorý sa skladá z testovania všeobecnej pripravenosti, špecializácie, účasti na 

sústredeniach a súťažiach a výsledkov gymnastiek. Vzhľadom k opatreniam, ktoré 

pretrvávajú aj v roku 2021 nebolo možné tieto plány naplniť a sekcia musela reagovať 

operatívne.  

ŽIVOT ONLINE 

Na základe sledovania vývoja situácie koronavírusu u nás doma a vo svete rozhodlo 

vedenie SGF dňa 9.3.2020 o prísnom zákaze účasti na sústredeniach/akciách pre osoby, 

ktoré majú zvýšenú teplotu, dýchacie problémy či nádchu. Neskôr Vláda SR nariadila 

úplný zákaz zhromažďovania sa a telocvične sa zatvorili. Sekcia 

MG tak začala žiť online a v koordinácii s Adelou Dimovou a 

ďalšími trénerkami sme pripravili plán online tréningov a 

cvičení pre všetky gymnastky zaradené v reprezentačnom 

družstve alebo vo výberoch. Príprava na ME, ktoré európska 

gymnastická federácia presunula na jeseň 2020, začala v tomto 

období z prostredia obývačky či detskej izby...  

Online medzinárodné tréningy, máj-jún 2020 

"Stratili" sme športové haly a telocvične ale nestratili sme 

skutočných priateľov. V máji a v júni sa nám vďaka nim podarilo 

pre naše gymnastky pripraviť sériu online medzinárodných 

tréningov s hviezdami medzinárodnej modernej gymnastiky. 

Svoje sily si porovnali reprezentačné družstvá Slovenska a 

Nórska (s Elizabeth Paisievou, niekoľkonásobnou bronzovou medailistkou z 

majstrovstiev sveta a Európy a vynikajúcou gymnastkou svetového rázu Stelou 

Sultanovou), Kanady (s Anastasiyou Shiharevou, reprezentantkou svetoznámej Deriugina 

školy na Ukrajine a trénerkou pôsobiacou v Kanade s gymnastkami z Toronta 

a Vancouveru) a Azerbajdžanu (so zverenkyňami Mariany Vasilevy – Arzu Jalilovou 

a Siyanou Vasilevou, obe niekoľkonásobné medailistky z majstrovstiev Európy a sveta).  

3. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE SÚSTREDENÍ ÚSEKOV  

Hlavný reprezentačný tréner: Adela Dimova 
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Asistent reprezentačného trénera JS a koordinátor JS/SS: Michaela Darnadiová (ŠK 

Juventa Bratislava) 

Ďalší tréneri zodpovední za RD: Uliana Volkova (baletná príprava), Anna Nesterova 

(asistent reprezentačného trénera SS). 

Ďalej sa na práci s RD okrem osobných trénerov: Motolíková I., Motolíková T. (obe TJ 

Slavia STU Bratislava), Kilianová Ľ. (ŠK ŠOG Nitra), Sukhomlinová T., Selecká D. (TJ Sokol 

Bratislava) podieľa z pozície medzinárodnej rozhodkyne Ivana Motolíková. 

Koordinátor RV1: Ivana Motolíková + trénerky Sanija Krajčovičová, Lucia Selecká, 

Anastasia Sakal + osobní tréneri 

Koordinátor RV2: Tatiana Sukhomlinová + trénerky Sanija Krajčovičová, Lucia Selecká, 

Anastasia Sakal + osobní tréneri 

Rozhodcovské zabezpečenie RD+RV: Ivana Motolíková, Lenka Koteková, Silvia 

Rohličková + prizývané rozhodkyne podľa potreby 

Fyzioterapia RD: Nina Nováková 

Nová posila – Uliana Volková, baletná príprava 

Ulyana vyštudovala Štátnu univerzitu umenia a kultúry v 

Petrohrade (RUS), kde neskôr pracovala ako baletná tanečnica. 

Niekoľko rokov pôsobila v Temirtau (KAZ) ako vedúca divadla 

Arabesque Dance, neskôr sa stala choreografom Centra 

olympijských nádejí v Karagande (KAZ). Od januára 2020 sa pod krídlami SGF stará o 

baletnú prípravu reprezentačných úsekov moderných gymnastiek.  

Nová posila – Nina Nováková, fyzioterapia 

Sekcia MG nadviazala spoluprácu s fyzioterapeutkou Ninou 

Novákovou. S jej mottom ŠPORTOVEC NIE JE PACIENT postupne 

pracujeme na nedoliečených zraneniach a na prevencii nových 

zranení tak, aby sme mohli neustále navyšovať tréningové 

hodiny a zvyšovať obťažnosť zostáv bez utrpenia organizmu.  

OH 2020 – Ivana Motolíková 

Hoci OH 2020 v Tokiu v 2021 sú tiež koronavírusom ohrozeným 

podujatím, dostali sa nám skvelé správy o nominácii 2 

slovenských rozhodcov na toto prestížne podujatie. Za modernú 

gymnastiku bola na OH nominovaná rozhodkyňa IVANA 

MOTOLÍKOVÁ! Srdečne gratulujeme, je to veľká česť.  

Choreografia - Natalia Stsiepanava, august 2020 

V dňoch 1.-5.8.2020 zavítala na Slovensko po 2. krát trénerka 

a choreografka Natalia Stsiapanava, ktorá už v septembri 2019 

pripravovala 2 skladby pre seniorskú  

spoločnú skladbu. Program juniorských spoločných skladieb určil na túto sezónu zostavy 

s 5       stuhami a 5 loptami. Sústredenia sa zúčastnilo 10 gymnastiek.  
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4. VZDELÁVANIE  

Sekcia MG ponúkla svojim členom niekoľko foriem vzdelávania online alebo offline 

formou zamerané na rôzne oblasti: 

Sympózium Moskva; 25.-26.1.2020, Moskva RUS 

V Moskve sa posledný januárový víkend konalo Svetové 

sympózium modernej gymnastiky, ktoré sa stretlo s obrovskou 

priazňou 84 špecialistov zo 45 federácii z celého sveta. 

Diskutovalo sa smerovanie a budúcnosť modernej gymnastiky a 

pracovalo sa na kompozícii nových pravidiel pre olympijský cyklus 2021-2024. Slovensko 

reprezentovali: Hana Kiková, predsedníčka sekcie modernej gymnastiky SGF; Ivana 

Motolíková, predsedníčka rozhodcovskej komisie sekcie modernej gymnastiky SGF; 

Adela Dimova, reprezentačná trénerka modernej gymnastiky SR. 

Seminár MG; 21.-23.8.2020, Liptovský Ján 

Prednášková miestnosť semináru MG, ktorý sa konal 21.-23.8. 

v Liptovskom Jáne, praskala vo švíkoch. Tešil nás obrovský 

záujem a rekordný počet účastníkov: 62 tréneriek, rozhodkýň a 

funkcionárov, 15 gymnastiek (junioriek a senioriek 

reprezentačného družstva), 7 prednášajúcich/lektorov. Napriek tomu, že cestovanie 

bolo značne obmedzené podarilo sa nám zabezpečiť zahraničného lektora a praktické 

ukážky manipulácie s náčiním prednášala tak počas semináru modernej gymnastiky v 

Liptovskom Jáne jedna z najúspešnejších gymnastiek Maďarska Dóra Vass. Asistovali jej 

členky reprezentačného družstva SR. V súvislosti so zmenami, ktoré priniesol zákon o 

športe, bol novelizovaný aj zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových 

podujatí, ktorý sa dotýka každého organizátora podujatia a toto školenie hlavného 

usporiadateľa viedol p. Anton Hamran. Atilla Molnár zároveň „zaškolil“ osoby, ktoré 

počas súťaže dokážu obsluhovať platformu KSIS. 

Preškolenie rozhodkýň; 23.8.2020, Liptovský Ján 

Na predĺženie aktívnej trénerskej licencie a k možnosti 

rozhodovať na nastávajúcich súťažiach s finančnou podporou 

SGF 2020/2021 (A, B aj C program – SPMG, MSR, kvalifikácie) 

bolo nevyhnutné absolvovať seminár v plnom rozsahu (sobota 

22.8.2020 – nedeľa 23.8.2020). Seminár bol zakončený skúškami rozhodkýň. 

Gratulujeme novým rozhodkyniam R2:  Darnadiová, Iváková, Šimonová (všetky ŠK 

Juventa Bratislava), Šagová (TJ Sokol Bratislava), Olejárová T. a rozhodkyniam R1 

Olejárová S. (obe KMG Danubia Bratislava), Kilianová X. (ŠK ŠOG Nitra) a Kekercheni 

(Aurora International). 
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Antidoping a FIG akadémie, jún 2020 

Slovenská gymnastická federácia a sekcia MG v spolupráci s 

Antidopingovou agentúrou SR zorganizovali v pondelok 29. 

júna 2020 prvé oficiálne on-line vzdelávanie  pre našich členov 

na tému Úvod do problematiky antidopingu. Seminár bol 

určený aj pre mladšie vekové kategórie, rok narodenia 2008 

a staršie. Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 

(SADA) spustila tiež projekt e-learningového vzdelávania. Športovci a všetci tréneri 

pracujúci s reprezentačnými úsekmi MG sa v ňom dozvedeli ako funguje 

antidopingový systém, aké sú práva a povinnosti športovcov pri dopingovej kontrole a 

najmä za čo sú zodpovední. Vzdelávanie prebehlo 17.6.2020. Trénerky RD a RV 

absolvovali niekoľko FIG vzdelávacích webinárov na témy: dôležitosť spánku 

a odpočinku, úspešné plánovanie, monitorovanie tréningu a iné.  

 

Online kurzy členiek RD a RV 

Členky reprezentačného družstva absolvovali ďalšie online 

kurzy: kvíz WADA PLAY TRUE,  kvíz SADA Spoločne proti 

dopingu 2020, dotazník MOV - ATHLETE365 SURVEY.  

 

5. ČO INÉ SA UDIALO 

TOP ŠPORTOVCI 

Podpora NŠC 

Športovci sú do podpory zaradení na základe svojej výkonnosti 

na svetových súťažiach. Pre rok 2021 bola za modernú 

gymnastiku v decembri 2020 vybraná Petra Horváthová, 

zverenkyňa trénerky Ľubov Kilianovej.  

Oceňovanie najúspešnejších športovcov SGF 2019, 15.1.2020 

Začiatkom roka 2020 ocenila SGF najúspešnejších športovcov 

2019, medzi nimi za modernú gymnastiku aj juniorku Petra 

Horváthová a seniorku Kristína Semanová. Dievčatám srdečne 

gratulujem. 

Ukončenie športovej kariéry 

Svoju aktívnu športovú kariéru ukončila začiatkom roka 

dlhoročná reprezentantka a viacnásobná majsterka Slovenska 

v juniorskej aj seniorskej kategórii, účastníčka niekoľkých 

sezón Svetových pohárov, majstrovstiev Európy, sveta či 



Výročná správa Slovenskej gymnastickej federácie za rok 2020 

SGF|  2020   42 

univerziády Xénia Kilianová. Xénia sa s gymnastikou nelúči, už v auguste 2020 úspešne 

absolvovala rozhodcovské skúšky a získala základnú rozhodcovskú triedu 1. kategórie. 

Svoju kariéru ukončila aj ocenená najúspešnejšia moderná gymnastka roka 2019. 

Kristína Semanová. Obom gymnastkám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a do 

ďalšieho života im prajeme veľa úspechov. 

PROAKTIVITY 

Projekty: „Dáme to“ a „Ukáž sa!: 

Do projekt nadácie SOŠV na podporu športových odborníkov 

"Dáme to!" sa zapojili aj trénerky MG, ktoré napriek náročnej 

situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu hľadali cestu, ako 

pomáhať tým, ktorí si svoj život bez športu a aktívneho pohybu 

nevedia predstaviť. Za modernú gymnastiku gratulujeme oceneným Anne Nesterovej a 

Katke Vicovej (TJ Sokol Bratislava). Do projektu nadácie SOŠV „Ukáž sa“ sa prihlásilo cez 

400 uchádzačov. Katke Ballekovej (KMG Danubia Bratislava), členke reprezentačnej 

juniorskej spoločnej skladby, sa podarilo prebojovať medzi 35 finalistov, ktorým nadácia 

pridelila finančnú podporu.  

 

Ružový október, 15.10.2020 

Sekcia MG sa zapojila do aktivít občianskeho združenia Nie 

rakovine a symboliku ružovej stuhy k ružovému októbru, ktorý 

sa nesie v znamení boja proti rakovine prsníka, podporila v 

rukách moderných gymnastiek.  

Koncom roka 6.12.2020 sa uskutočnilo každoročné stretnutie zástupcov klubov 

a trénerov online.  

ZÁVER 

Hoci sa rok 2020 niesol v znamení koronavírusu činnosť sekcie MG bola mimoriadne 

pestrá. Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácie počas roka 2020 sa sekcii podarilo 

zabezpečiť nemalé množstvo aktivít, akcií a podujatí. Neustále sme hľadali alternatívy 

a možnosti, ako zostať aktívni a ako využiť nepriaznivú situáciu vo svoj prospech a to na 

športovú prípravu, z ktorej, keď už nie v roku 2020, by sme vedeli ťažiť v roku 2021. 

Sekcii sa podarilo pripraviť podmienky na trénovanie snáď pre najväčší reprezentačný 

tím zložený z 10 junioriek ašpirantiek do reprezentačného družstva juniorskej skladby, 6 

senioriek členiek seniorskej spoločnej skladby, 4 junioriek a 3 senioriek reprezentačného 

družstva a ďalších 30 gymnastiek ročníkov 2008/2009/2010 s počtom tréningových 

jednotiek na základe zaradenia do úseku. Materiálne zabezpečenie a podpora 

reprezentačného družstva boli samozrejmosťou. Napriek tomu, že sme posilnili 

zdravotnú starostlivosť o gymnastky v tejto oblasti vnímame stále veľké rezervy a to 
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nielen na úrovni sekcie MG, ale aj na klubovej úrovni. Komisia rozvojového programu 

inovovala súťažný program kategórie C (prispôsobenie pravidiel pravidlám FIG, nový 

systém voľných a povinných zostáv a tieto zmeny sa stretli s pozitívnymi reakciami. 

Zintenzívneli sme komunikáciu s verejnosťou na sociálnych sieťach aj na webe 

pravidelným publikovaním udalostí z diania sekcie MG a práce trénerov. Kluby MG na 

Slovensku bojovali so situáciou zatvorených telocviční statočne a v časoch, kedy boli 

opatrenia voľnejšie dokázali usporiadať niekoľko menších klubových súťaží, ktoré 

potešili gymnastky všetkých vekových kategórií, trénerov a rodičov podporili 

a motivovali do ďalšej práce. Udržanie členskej základne bolo tvrdým orieškom 

a vyžadovalo si veľa energie a kreativity v online priestore. Aj za túto mravenčiu činnosť 

by som chcela odovzdať klubom jedno veľké ĎAKUJEM!  

 

 

 

Mgr. Hana Kiková, PhD., predsedníčka sekcie MG 

 


