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VYHODNOTENIE JESENNÝCH SÚŤAŽÍ MG 

 
 
 
 

1. 39th FIG RHYTMIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS SOFIA 14.9. – 18.9.2022 

Organizátor: FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE 

Počet krajín: 34 

Počet gymnastiek: 89 

Výsledky: https://www.gymnastics.sport/site/events/results.php?idEvent=16058#filter 
 

Na majstrovstvá sveta odcestovala výprava SVK v zložení Ivana Motolíková ako rozhodkyňa, 

Dominika Selecká ako trénerka a zároveň delegátka a seniorka Michaela Žatková. Napriek 

skromnej výprave, všetci zúčastnení vzorne reprezentovali Slovensko, či už na poli diplomacie 

alebo priamo na gymnastickom koberci. V svetovej konkurencii Michaela Žatková predviedla 

kvalitný výkon a konečným 49 miestom dokázala kvalitu MG na Slovensku. Jej vystúpenie, 

poznačené absenciou Slovenska na vrcholových medzinárodných súťažiach v posledných 

rokoch , odzrkadľuje momentálnu vybavenosť zázemia tohto športu na Slovensku. Je veľký 

predpoklad, že pri zlepšených tréningových podmienkach, má slovenská moderná 

gymnastika potenciál neustále napredovať. Žatkovej výkonv a umiestnenie patrí jednoznačne 

k najlepšiemu výsledku za rok 2022 v rámci Slovenskej gymnastickej federácie. 

Vďaka patrí celej výprave Slovenska, ktorá s minimálnymi nákladmi na podujatie, priniesla na 

Slovensko skvelý výsledok. 
 

 
2. PRINCESS CUP 2022 25.9.2022 

Organizátor: KMG ARGO PRIEVIDZA 

Počet krajín: 3 

Počet gymnastiek: 108 

Výsledky: http://ksis.eu/resultx.php?id_prop=3920 
 

 

Tradičná súťaž PRINCESS CUP v Prievidzi, sa vrátila do termínovej listiny MG po troch rokoch. 

Na súťaži sa predviedli gymnastky v individuálnych zostavách v kategóriách C,B,A. Najväčšie 

zastúpenie gymnastiek bolo v kategóriách C programu. 

Organizačne bola súťaž výborne pripravená a počas súťaže sa nevyskytli žiadne technické ani 

organizačné problémy. Organizátor zabezpečil dostatočný počet rozhodkýň a to aj vďaka 

dvom termínom školení a skúšok rozhodkýň MG. Pre viaceré rozhodkyne to bola ich prvá 

súťaž a pri menších problémoch v rozhodovaní im dokázali poradiť a pomôcť ich skúsenejšie 

kolegyne. 

Súťaž PRINCESS CUP sa tak stáva súťažou, kde nie len gymnastky majú možnosť zažiť svoju 

súťažnú premiéru, ale aj naše rozhodkyne majú možnosť praxe. 

Problémom pri rozšírení súťaže o ďalší súťažný deň, je obmedzený čas prenájmu športovej 

haly. Preto aj pre napriek veľkému záujmu, nie je možné navýšiť počet súťažiacich 

https://www.gymnastics.sport/site/events/results.php?idEvent=16058&filter
http://ksis.eu/resultx.php?id_prop=3920


z kapacitných dôvodov. Bude úlohou sekcie MG, pomôcť organizátorovi dojednať termín 

a možnosti prenájmu na dva súťažné dni. 

 
3. GRAND PRIX BRNO A TART CUP BRNO 15.10. – 16.10.2022 

Organizátor: TART BRNO 

Počet krajín: 19 

RD SVK: 2 

Rozhodkyne SVK: 2 

Trénerky: 2 

Výsledky: http://ksis.eu/resultx.php?id_prop=3886 
 

Seniorka Michaela Žatková a juniorka Adriana Fučelová, sa zúčastnili GP a TART CUP Brno. Pri 

nominácií a vybavovaní súťažných podmienok výrazne pomohli kontakty a vzťahy Ivany 

Motolíkovej. Na výkone Žatkovej sa už prejavila únava z náročnej sezóny, no napriek tomu 

Miška zacvičila svoj štandard a umiestnila sa na 14 priečke. Pre juniorku Fučelovú to boli prvé 

preteky takéhoto významu. Po počiatočnej nervozite sa dokázala sa rýchlo adaptovať 

a prispôsobiť tlaku a svojimi kvalitnými výkonmi si zabezpečila postup do finále v dvoch 

náčiniach. Obruč a stuha, kde sa najlepšie umiestnila na 5. mieste v zostave so stuhou. 

Gratulujeme! 

 
4. CHARM CUP 2022 22.10. – 23.10. 

Organizátor: KMG CHARM PREŚOV 

Počet krajín: 2 

Počet gymnastiek individuálne zostavy: 185 

Počet spoločné skladby, dvojice a trojice: 34 

Výsledky: http://ksis.eu/resultx.php?id_prop=4024 
 

 

V roku 2022 dokázal KMG CHARM PREŠOV zorganizovať viaceré súťaže v MG, čo má určite 

vplyv na kvalitu súťaže. Súťaž prebieha v príjemnom športovom prostredí a stáva sa tak aj 

atraktívnou pre divákov. Technické zabezpečenie, výzdoba haly a celková organizácia je na 

vysokej úrovni a aj napriek vysokému počtu prihlásených gymnastiek, bol časový 

harmonogram dodržaný. Organizátorovi sa podarilo do programu zaradiť aj kategórie 

dvojice, trojice a spoločné skladby, čím umožnil hlavne slovenským klubom súťažne sa 

predstaviť v týchto kategóriách, pred nadchádzajúcimi Majstrovstvami Slovenska spoločných 

skladieb, dvojíc a trojíc. Súťaž bola prenášaná online a tak aj široká verejnosť mala možnosť 

sledovať súťaž v priamom prenose. Na základe kvalít a skúsenosti organizátora, bude KMG 

CHARM PREŠOV opätovne oslovený sekciou MG organizovaním finále SLP MG respektíve 

Majstrovstvami Slovenska. 

 
5. LASER CUP BARDEJOV 28.10. – 30.10. 

Organizátor: LASER BARDEJOV 

Počet krajín: 5 

Počet Gymnastiek individuálne zostavy: 170 

Počet gymnastiek spoločné skladby, dvojice a trojice: 25 

Výsledky: 

http://ksis.eu/resultx.php?id_prop=3886
http://ksis.eu/resultx.php?id_prop=4024


V rekonštruovanej hale v Bardejove, organizátor zabezpečil súťaž s vysokým počtom 

prihlásených. Priama konfrontácia s kvalitnými gymnastkami z okolitých štátov, zvyšuje 

úroveň a skúsenosti zúčastnených slovenských klubov. Pekná výzdoba, atraktívny sprievodný 

program a hodnotné ocenenia, robia túto súťaž zaujímavou pre kluby MG zo Slovenska aj 

zahraničia. Po Covidovej prestávke organizátor dokázal zvýšiť úroveň súťaže oproti 

predchádzajúcim ročníkom, čomu okrem skúseného tímu dobrovoľníkov, prispela aj veľmi 

pekná a vynovená hala. 

 
6. XXX. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE O POHÁR LIPTOVA – MEMORIÁL VLASTY FIALOVEJ 

12.11. – 13.11. 2022 

Organizátor: ŠK LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Počet krajín: 4 

Počet gymnastiek individuálne zostavy: 134 

Počet spoločné skladby, dvojice a trojice: 28 

Výsledky: http://ksis.eu/resultx.php?id_prop=4132 
 

V priestoroch športovej haly Liptov aréna, ktorá ako jedná z mála spĺňa prísne kritéria na 

organizáciu významných športových podujatí, sa konal už 30. ročník medzinárodnej súťaže. 

Kvalitné a početné zastúpenie má už tradične súťaž v B. kategóriách. Súťaž bola kombinovaná 

pre gymnastky individuálnych zostáv a pre gymnastky cvičiace prevažne v dvojiciach 

a trojiciach. Súťaž bola vysielaná online, čo už je v modernej gymnastike štandardom 

a umožňuje zvýšiť záujem a sledovanosť MG. Sekcia MG plánujem využiť skúsenosti 

organizátora, pre sústredenia a kontrolne preteky pre RD. Dobrá poloha, možnosti 

ubytovania a tréningových priestorov v blízkom Liptovskom Jáne a skúsenosti ŠK Liptovský 

Mikuláš, dávajú možnosť v blízkej budúcnosti usporiadať vrcholové alebo FIG súťaže v MG. 

 
7. 22nd CHALLENGE TOURNAMENT FIG LJUBLJANA SLOVINSKO 

Organizátor: KRG Narodnij dom Ljubljana 

Gymnastky individuálne zostavy RD: 4 

Rozhodkyne SVK: 2 

Trénerky SVK: 3 

Výsledky: http://ksis.eu/resultx.php?id_prop=3296 
 

 

Challenge Fig súťaž v Ljubljane, býva tradične obsadená konkurenciou, pri ktorej je možnosť 

porovnávať a nastavovať kritéria RD. Zúčastnené gymnastky dokázali splniť na súťaži kritéria 

nza rok 2022. Gymnastky RD dokázali v konkurencii zaujať. Obzvlášť sa darilo Nine 

Dzuroškovej, ktorá vybojovala so 108,1b celkovo druhé miesto. 
 
 

Výsledky RD družstva: Seniorky: Džurošková 2 miesto 108,1 b. 

Juniorky: Fučelová 6 miesto 93,984 b. 

Benkovicová 8 miesto 90,2 b. 
Manová 9 miesto 89,267 b. 

http://ksis.eu/resultx.php?id_prop=4132
http://ksis.eu/resultx.php?id_prop=3296


8. 23th INTERNATIONAL TOURNAMENT CHRISTMAS NITRA 25.11. – 27.11. 

Organizátor: ŠK ŠOG NITRA 

Počet krajín: 12 

Počet gymnastiek individuálne zostavy: 243 

Počet spoločné skladby, dvojice, trojice: 47 

Výsledky: http://ksis.eu/resultx.php?id_prop=3973 
 

Správa delegáta: 

Názov súťaže: CHRISTMAS NITRA 2022 - 23th INTERNATIONAL TOURNAMENT 

Dátum: 25.-27.11.2022 

Organizátor: ŠK ŠOG Nitra, S.A. Modergym 
 
 

Riaditeľka pretekov: Zuzana Vilčeková 

Hlavná rozhodkyňa: Ľubov Kilianová 

Počet štartujúcich: 225 v kategórii jednotlivkýň, 182 v kategórii spoločných skladieb 

Delegát SGF: Monika Vargová 

Počet divákov: cca 1000 
 
 

Organizácia: 

Keďže tento  ročník  bol  už  23.  v rade,  organizácia  bola  na  vysokej  úrovni  porovnateľnej k 

organizácii FIG súťaží. Zastúpenie štátov mimo EÚ bolo toho dôkazom. Krajiny ako Singapur, Estónsko, 

Moldavsko a Litva sú raritou na slovenských pohárových súťažiach. Ich účasť pridala súťaži na 

výnimočnosti. Veľká Británia, Rakúsko, Slovinsko, Česká republika,  Bosna  a Hercegovina,  Poľsko a v 

neposlednom rade takmer všetky aktívne kluby zo všetkých kútov Slovenska sa každoročne vracajú na 

túto súťaž, čo svedčí o jej profesionálnej organizácií. Klubom bolo ponúknuté zo strany organizátora 

ubytovanie,  strava  a preprava  z letiska  do  hotela  a z hotela  do   telocvične.  Všetky  rozhodkyne   a 

trénerky mali k dispozícií nonstop občerstvenie. V prípade problému, boli organizátori nápomocní. 

Zachytila som raz technické problémy s hudbou, ktoré boli odstránené po pár minútach, čo sa občas 

stáva aj na väčších  podujatiach.  V telocvični  bolo  priemerne 20ˈC,  čo  bolo  dostatočné  vzhľadom  k 

energetickej kríze. 

 
Úroveň rozhodovania: 

Hlavná rozhodkyňa mala k dispozícií dostatočný počet vyškolených rozhodkýň. 4 rozhodkyne 

zo zahraničia mali brevet licenciu, ku ktorým sa pridalo 5 našich slovenských. Hlavná rozhodkyňa 

nominovala rozhodkyne do panelov na základe kvalifikácií, čo svedčí o objektivite súťaže. Počas celého 

víkendu neprišlo k žiadnym pripomienkam k výsledným známkam zo strany zúčastnených klubov. 

http://ksis.eu/resultx.php?id_prop=3973
http://ksis.eu/result.php?id_prop=3973


 

Športová úroveň: 

Na súťaži sme mali možnosť vidieť gymnastky z A a B levelu všetkých vekových kategórií od 

ročníka 2018 po kategóriu seniorky v individuálnom programe. V spoločných skladbách/ dvojiciach a 

trojiciach  sa nám  predstavili gymnastky  A,  B aj  C levelu od  ročníkov  2017 po  kategóriu seniorky.  V 

kategórií senioriek aj junioriek sme mali možnosť vidieť naše reprezentantky, ktoré reprezentujú 

Slovensko aj v zahraničí. Najlepší výkon podala naša seniorka Michaela Žatková z TJ Sokol Bratislava, 

ktorá zvíťazila vo viacboji. Juniorka Xénia Benkovitsová, tiež z klubu TJ Sokol Bratislava, podala 

vyrovnaný výkon a tento víkend jej patrila 2. priečka. Hoci naše reprezentantky nepatria medzi líderky 

na medzinárodných súťažiach, potvrdili, že patria medzi špičku, čo sa týka medzinárodnej klubovej 

úrovne. Po  prvý  krát  sa  nám  predstavila  aj  reprezentačná  spoločná  skladba  junioriek  s loptami  a 

švihadlami, ktoré si zmerali sily s gymnastkami z estónskeho klubu. 

 
Priebeh pretekov: 

Keďže sa na súťaž prihlásilo vyše 350 gymnastiek, súťaž prebiehala v trvaní 3 dní od piatka do 

nedele, čo je mimoriadne náročné  pre organizátora. Súťaž prebehla bez  väčších časových zaváhaní  a 

bez problémov. Všetky gymnastky dostali pekné ceny a vyhodnotenie bolo v súlade so súťažným 

poriadkom SGF. 

 
 
 

Pripomienky: 

V budúcnosti je potrebné dať si pozor pri prihlasovaní pretekárok a klubov, či sú riadne zaregistrované 

a môžu pretekať na súťažiach. 

Dátum a miesto: 30.11.2022 

Delegát SGF: Mgr. Monika Vargová 

9. 30. ročník MEMORIÁLU HERMY JOCHOVEJ 3.12. – 4.12.2022 

Organizátor: TJ SOKOL BRATISLAVA 

Počet krajín: 6 

Počet gymnastiek individuálne zostavy: 156 

Počet spoločné skladby, dvojice, trojice: 36 

Výsledky: http://ksis.eu/resultx.php?id_prop=4125 
 

Súťaž MEMORIÁL HERMY JOCHOVEJ sa konal v tréningových priestoroch v Malinove. Napriek 

kapacitným obmedzeniam sa organizátorovi podarilo vytvoriť súťažné prostredie 

a zabezpečiť tak súťaž vysokej kvality. Súťaž sa konala týždeň pred MSR V SS, DVOJÍC 

A TROJÍC a aj preto bola konkurencia veľmi silná. Aj keď súťaž ovplyvnili odhlášky súťažiacich 

http://ksis.eu/resultx.php?id_prop=4125


zo zdravotných dôvodov, diváci mali možnosť vidieť gymnastky vo vrcholnej forme pred 

blížiacimi sa majstrovstvami. Momentálna situácia s priestormi v Bratislave sťažuje 

organizáciu tak významných a tradičných pretekov, akou MHJ je, organizátor však zabezpečil 

kvalitné technické podmienky a len obmedzené kapacitné priestory haly znemožňujú 

podujatie takéhoto významu posunúť na úroveň FIG súťaže. Na súťaži sa predstavilo aj RD 

junioriek v spoločnej skladbe. Na súťažiach konaných pod hlavičkami klubov, organizátori 

dávajú možnosť okrem súťažného vystúpenia RD aj priestor pre exhibičné vystúpenie RD, pri 

ktorých má trénerka RD možnosť vypočuť si názory prítomných tréneriek na aktuálny stav 

prípravy RD JSS a gymnastky RD majú možnosť vysúťažiť sa a zbierať skúsenosti. 

 
10. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V SPOLOČNÝCH SKLADBÁCH, DVOJÍC A TROJÍC MODERNEJ 

GYMNASTIKY 2022 10.12.2022 - Elfo Club Malinovo 

Organizátor: JUVENTA BRATISLAVA 
Riaditeľka pretekov:  Mgr. Adriana Krnáčová, PhD.  
Hlavná rozhodkyňa:  Ing. Erika Šimonová 
Počet štartujúcich:  51 z 8 klubov SR v kategórii dvojíc a trojíc  v 24 skladbách,  

                                                           60 z 5 klubov SR  v kategórii spoločných skladieb  
v 12 skladbách 

Delegát SGF:   Viera Soláriková Krajčíová 
Počet divákov:   cca 300, najmä rodičia pretekárok 
Správa delegáta:  

 
Organizácia: 

Organizátor riadil prípravy  a priebeh podujatia tak, že sa  dodržali  podmienky  určené  
rozpisom  súťaže vydanom  včas. 

Športová hala parametrami spĺňala  podmienky určené Pravidlami MG a Súťažným 
poriadkom. Bola vhodne vyzdobená plagátom s názvom súťaže, vlajkou SR, logom SGF 
a sponzorov , ako aj  vianočnými motívmi a kvetmi. Vedľajšia- vhodne oddelená plocha slúžila 
k neobmedzenému rozcvičovaniu pretekárok bez toho, aby rušila priebeh súťaže na  správne 
vyznačenej pretekárskej ploche. Pomocné náčinie bolo správne uložené okolo pretekárskej 
plochy. Tá bola riadne osvetlená aj ozvučená, technické zabezpečenie pre hlásateľku, hudobný 
doprovod  aj zápis hodnotenia rozhodkýň zodpovedalo potrebám pre riadny chod súťaže.    

Vedľajšie priestory slúžiace ako šatne, priestory na  poradu tréneriek a rozhodkýň aj  
občerstvenie  bolo zabezpečené počas celej doby súťaže./ Od 10.00- do 16.00 hod./ 

 
Zdravotnícky dozor bol usporiadateľom zabezpečený, k zraneniam v priebehu súťaže nedošlo.  

 
 

Úroveň rozhodovania: 
Hlavná rozhodkyňa/HR/ mala k dispozícií dostatočný počet vyškolených rozhodkýň. 

Jednotlivé rozhodkyne nominovala  do panelov na základe kvalifikácií  na porade rozhodkýň. 
Známky – hodnotenie  zasielali rozhodkyne  počtárskej komisii cez tablety. Výsledky  sa 
zverejňovali elektronicky.  Počas celej súťaže sa hodnotilo  objektívne, v prípade neprístupných 
rozchodov sa rozhodkyne schádzali  s HR minimálne / Artistika celkove 3x a Predvedenie 1x/. 
Protesty k známkam podané neboli.  

 
Športová úroveň: 

Na súťaž  sa  podľa štartovnej listiny prihlásilo 144 gymnastiek, avšak   počet  štartujúcich 
bol ovplyvnený chorobnosťou a súťaže sa nakoniec zúčastnilo  o 33 pretekárok menej /2-3-jice 
o 13  a spoloč. skladby  o 20 gymnastiek /.  

Na súťaži boli  gymnastky z A , B aj C programu MG  od ročníkov 2007- do 2013/ juniorky 
a žiačky/ , dokonca prípravky  2014 a mladšie,  celkom  v 7-dmich kategóriách- sledoch.  

   Úroveň  súťažiacich gymnastiek  zodpovedala  jednotlivým vekovým  kategóriám . 
V prestávkam medzi jednotlivými  sledmi  sa viackrát predstavili aj pretekárky- juniorky 

s reprezentačnou spoločnou skladbou  s 5 loptami.  



Priebeh pretekov: 
Po nástupe pretekárok  nasledovala hymna SR  a po úvodnom  slove  predsedu sekcie 

MG p. Bc. Ľuboša  Vilčeka  súťaž otvorila jej riaditeľka Mgr. Adriana Krnáčová, PhD.  Boli 
predstavené kluby, ktoré sa súťaže zúčastňujú , aj rozhodkyne v paneloch.  

Časový harmonogram bol dodržaný. Pretekárky mali dostatočný čas na rozcvičenie  na 
pretekárskej ploche cez prestávky  medzi  jednotlivými sledmi  . Technické nedostatky   počas 
súťaže neboli, priebeh  bol plynulý, bez zbytočných prieťahov.  
Vyhodnotenie bolo v súlade so súťažným poriadkom SGF. 

Výsledky  boli vyhlásené po jednotlivých kategóriách na konci súťaže. Majsterkám SR 
boli odovzdané poháre, medajle a diplomy na stupni   víťazov za prítomnosti predsedu sekcie 
MG a funkcionárov z radov organizátora. /Víťazky v  kategóriách prípraviek  neboli z dôvodu 
nedostatočného veku podľa SP vyhlásené ako majsterky SR. /  

 
Pripomienky: 
K organizácii súťaže bez pripomienok.  

V spolupráci so sekciou MG bola pred súťažou delegátkou uskutočnená dodatočná 
kontrola  lekárskych prehliadok tých štartujúcich, ktoré nemali registrované lekárske prehliadky 
v systéme .  Nedostatky zistené neboli, lekárske prehliadky boli v poriadku.  Kluby by mali pri 
registrácii gymnastiek  v systéme dodržiavať podmienky  v oblasti registrácie lekárskych 
prehliadok.  

Podľa vyjadrení zástupcov jednotlivých klubov  na súťaži  majú niektorí z nich problém 
s ich nahrávaním  do systému SGF v sekcii MG. 

Bolo by vhodné sa tou skutočnosťou zaoberať a návodom- usmernením im v tejto 
oblasti pomôcť.     

 
 

11. VIANOČNÁ NITRA MINI 20.12.2022 

Organizátor: ŠK ŠOG NITRA 

Počet krajín: 2 

Počet gymnastiek individuálne zostavy: 104 

Informácie: http://www.rgform.eu/event.php?id_prop=4306 

http://www.rgform.eu/event.php?id_prop=4306

