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         Sekcia žien, Slovenská gymnastická federácia, Junácka 6, Bratislava 

     Plán práce Sekcie žien SGF na rok 2023 

 

1. Zloženie Sekcie žien SGF : 
 

Predsedníčka sekcie:       Katarína Krekáňová 

Komisia výkonnostného športu a reprezentácie:   Nikolay Gryadovkin 

Komisia  rozhodcovská:      Zuzana Purdeková 

Komisia športovo-technická:     Stanislav Kútik 

Komisia trénersko-metodická: Krekáňová, Kútik, 

Gryadovkin, Purdeková 

Komisia mládeže: Dagmara Strmenská 

Komisia RGCTM a talentovanej mládeže:    Katarína Krekáňová 

Komisia pre prácu klubov, oddielov a členskej základne:             Dagmara Strmenská, 

Komisie ekonomiky, legislatívy a marketingu:   Michaela Černáková 

         Stanislav Kútik 

2. Náplň práce členov Sekcie žien SGF : 

2.1. Predseda: Katarína Krekáňovová 

➢ Podľa  Organizačného poriadku bod 2.8. 

➢ je členom  VV SGF 

➢ zodpovedá  za reprezentáciu SR v príslušnej sekcii po stránke organizačnej a 

    obsahovej 

➢ predkladá na VV SGF nominácie pretekárov, trénerov, rozhodcov na medzinárodné 

akcie doma a v zahraničí 

➢ zodpovedajú za technický obsah súťaží, riadených SGF 

➢ vydávajú klasifikačný poriadok SGF 

➢ spracúvajú podklady k súťažnému poriadku 

➢ vedie evidenciu splnených výkonnostných tried  

➢ dáva návrhy na školenia a doškolenia trénerských a rozhodcovských kádrov 

➢ zodpovedá za spracovanie výsledkov Slovenského pohára 

➢ navrhuje a organizuje s menovanými trénermi sústredenia RD a výberov mládeže SR 

➢ organizuje semináre trénerov v spolupráci so Se SGF 

➢ zvoláva a organizuje zasadnutia a činnosť sekcie žien 

➢ pripravuje program jednotlivých zasadnutí 

➢ je zodpovedný za činnosť sekcie žien 

➢ koordinuje činnosť jednotlivých komisií sekcie 

➢ zúčastňuje sa zasadnutí výkonného výboru  

➢ na výkonnom výbore predkladá návrhy schválené sekciou žien 

➢ predkladá nominácie na výkonný výbor 

➢ kontroluje prácu jednotlivých komisii 

➢ zodpovedá za riešenie úloh v Sekcii žien vo VV SGF 

➢ spracováva pripomienky a návrhy z hnutia 

➢ v januári príslušného roka podáva HS za predchádzajúci rok za sekciu žien 
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2.2. Predseda komisie výkonnostného športu a reprezentácie: Nikolay Gryadovkin 

➢ Predsedom je reprezentačný tréner senioriek a jeho členmi sú ostatní tréneri zodpovední 

za jednotlivé úseky 

➢ vo svojej činnosti sa riadi Stanovami SGF, organizačným poriadkom SGF, smernicou 

pre realizačné tímy RD SR a ostatnými predpismi SGF  

➢ zodpovedá za spracovanie dlhodobého plánu športovej prípravy podľa jednotlivých 

cyklov konania ME-MS- OH a predkladá na schválenie  Se SGF 

➢ predkladá návrh kritérií na  zaradenie do reprezentačných úsekov 

➢ priebežne hodnotí realizáciu schváleného dlhodobého plánu športovej prípravy 

reprezentačných družstiev a úsekov a  predkladá správu s opatreniami Se SGF 

➢ zodpovedá za spracovanie ročných plánov športovej prípravy jednotlivých vekových 

kategórií a predkladá na schválenie Se SGF 

➢ vykonáva oponovanie ročných plánov prípravy reprezentačných družstiev, o záveroch 

informuje Se SGF 

➢ predkladá na schválenie Se SGF nominácie jednotlivých reprezentačných družstiev, 

individualistiek - predkladá návrh nominačných kritérií pre jednotlivé medzinárodné 

súťaže  a medzištátne stretnutia 

➢ spracováva stanoviská k jednotlivým správam trénerov zo všetkých akcií  

➢ Se SGF predkladá stanovisko k účasti jednotlivých reprezentačných družstiev na 

podujatiach, súvisiacich s účasťou na ME, MS, OH - zodpovedá za spracovanie 

informácií z účasti našich reprezentačných družstiev na podujatiach súvisiacich s 

účasťou na ME-MS- OH hlavne pre oblasť metodiky 

➢  úzko spolupracuje s komisiou metodiky a vzdelávania Se SGF pri zabezpečovaní 

prenosov informácií zo svetových a európskych podujatí smerom do hnutia, pri 

usporiadaní školení a doškoľovaní trénerov  

➢ spolupracuje s Komisiou mládeže SGF pri konaní oponentúr plánov činnosti RGCTM 

a klubov najvyšších súťaží 

➢  úzko spolupracuje so Sekciou ŠGŽ pri príprave športového kalendára pre nastávajúce 

súťažné obdobie  

➢ spolupracuje pri kontrolnej činnosti tréningového procesu v kluboch a oddieloch 

➢ zabezpečuje pozvánky na reprezentačné sústredenie, ktoré aj koordinuje 

➢ v januári príslušného roka podáva hodnotiacu správu za predchádzajúci rok za svoju 

komisiu 

 

2.3. Predseda komisie rozhodcov: Zuzana Purdeková 

➢ Komisia rozhodcov SGF ŠGŽ (ďalej len KR ŠGŽ) je odborným orgánom Se SGF 

➢ zodpovedá za jednotné uplatňovanie pravidiel športovej gymnastiky v rámci Slovenska 

➢ vo svojej činnosti sa riadi Stanovami SGF, organizačným poriadkom SGF, súťažným 

poriadkom SGF, rozhodcovským poriadkom a ostatnými predpismi SGF 

➢ KR ŠGŽ je zložená z predsedu, ktorého si schvaľujú medzinárodné rozhodkyne a 

ďalších 2 členov, ktorých si navrhuje predseda 

➢ KR SGF ŠGŽ - organizačne riadi a kontroluje činnosť rozhodcov športovej gymnastiky 

žien - dbá o odborný rast rozhodcov a stanovuje kritéria pre pripravenosť rozhodcov na 

jednotlivých súťažiach 

➢ predkladá  návrh delegácie rozhodcov na obsadenie súťaží riadených SGF  

➢ pravidelne vyhodnocuje ukončené súťaže z pohľadu rozhodovania, vedie analytické 

evidencie a prijíma opatrenia na zabezpečenie kvality a objektívnosti rozhodovania  
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➢ spracováva plány a programy školení a doškoľovaní rozhodcov a zodpovedá za ich 

plnenie 

➢ vedie evidenciu rozhodcovských kádrov 

➢ predkladá návrhy rozhodcov na medzištátne a medzinárodné stretnutia doma i v 

zahraničí podľa požiadaviek a potvrdzuje delegácie medzinárodných rozhodcov v 

súťažiach EG a FIG  

➢ dbá na dodržiavanie základných spoločensko-etických zásad v súvislosti s výkonom 

funkcie rozhodcu  

➢ KR ŠGŽ predkladá Se SGF:  

- vyhodnotenie rozhodcov v súťažnom ročníku po prvej polovici súťaží SGF a po ich 

skončení  

- na schválenie návrh nominačných listín rozhodcov slovenských súťaží pre príslušný 

súťažný ročník  

- na schválenie návrhy na vyradenie a zaradenie rozhodcov  

- na schválenie interné smernice a nariadenia smerom k rozhodcovskému zboru 

➢ KR ŠGŽ spolupracuje najmä s komisiou reprezentácie, Športovo-technickou komisiou, 

Disciplinárnou komisiou a Komisiou metodiky a vzdelávania SGF 

➢ zasadnutia KR ŠGŽ sa uskutočňujú raz mesačne, prípadne podľa potreby 

➢ upravuje obsah súťaží podľa pravidiel 

➢ v januári príslušného roka podáva hodnotiacu správu za predchádzajúci rok za svoju 

komisiu 

 

2.4. Predseda komisie športovo-technickej: Stanislav Kútik 

➢ Športovo-technická komisia SGF ŠGŽ (ďalej len ŠTK ŠGŽ) je odborným orgánom Sekcie 

žien 

➢ zastrešuje činnosť disciplinárnej komisie SGF 

➢ vo svojej činnosti sa riadi Stanovami SGF, organizačným poriadkom SGF, súťažným 

poriadkom SGF, registračným poriadkom SGF, prestupovým poriadkom SGF, 

disciplinárnym poriadkom SGF a ostatnými predpismi SGF 

➢ zabezpečuje organizačné a športovo-technické riadenie súťaží všetkých vekových 

kategórií vypisovaných a organizovaných SGF 

➢ vo svojej činnosti najmä:  

- zabezpečuje pasportizáciu športových objektov oddielov a klubov slovenských 

súťaží a podáva správu o ich výsledkoch na Sekcii žien  

➢ v januári príslušného roka podáva hodnotiacu správu za predchádzajúci rok za svoju 

komisiu 

 

2.5. Komisia trénersko-metodická: Kútik, Gryadovkin, Purdeková, Krekáňová  

  

➢ Trénersko-metodická komisia ŠGŽ (ďalej len TMK ŠGŽ) je odborným orgánom Sekcii 

ŠGŽ / spravidla má viac členov / 

➢ zabezpečuje prenos najnovších poznatkov z teórie a didaktiky športovej gymnastiky a 

skúseností z trénerskej praxe do gymnastického hnutia 

➢ vo svojej činnosti sa TMK zameriava najmä na:  

- výchovu a vzdelávanie trénerov  

- spracovanie plánov a programov školení a doškoľovaní trénerov a zodpovedá za ich 

plnenie  
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- usporiadanie vzdelávacích podujatí (semináre, školenia, doškolenia, konferencie, 

„okrúhle stoly“) k aktuálnym problémom športovej praxe SGF 

➢ kontroluje, hodnotí a analyzuje stav a úroveň športovej prípravy v reprezentačných 

úsekoch a RGCTM (pravidelné každoročné testovanie pohybovej výkonnosti, hodnotenie 

technickej výkonnosti)  

➢ vedie evidenciu trénerských kádrov a ich zverejnenie v oficiálnych materiáloch SGF k 

30.11. (web stránka, správy zväzu a pod.)  

➢ posudzuje plány a metodické riadenie výcvikových táborov reprezentačných družstiev 

➢ na požiadanie poskytuje odborno-metodickú pomoc trénerom v oddieloch a kluboch  

➢  zostavuje ročný plán edičnej činnosti a tvorby vizuálnych metodických materiálov  

➢  dodržiavanie etických zásad fair-play trénerov pri výkone ich funkcie  

➢ pri plnení svojich úloh spolupracuje predovšetkým s reprezentačnou komisiou, komisiou 

mládeže, komisiou pre talentovanú mládež , komisiou rozhodcov a ďalšími odbornými 

inštitúciami. (NŠC, FTVŠ v Bratislave a BB, FŠ v Prešove a pod.) 

➢ v januári príslušného roka podáva hodnotiacu správu za predchádzajúci rok za svoju 

komisiu 

     

2.6. Predseda komisie mládeže: Dagmara Strmenská 

➢ v spolupráci s reprezentačnou komisiou zostavuje termínovú listinu (Športový kalendár) 

všetkých domácich súťaží a ostatných súťaží vypisovaných a organizovaných SGF 

➢  schvaľuje výsledky a tabuľky jednotlivých súťaží, ktoré priebežne zverejňuje v Správach 

SGF 

➢ v zmysle SP predkladá Sekcii ŠGŽ na schválenie konečné tabuľky s potrebnou štatistikou 

po skončení každej časti súťaže  

➢ po ukončení súťažného ročníka spracuje sumár výsledkov a štatistiky jednotlivých 

reprezentačných družstiev, výsledkov a štatistiky našich pretekárok v klubových súťažiach 

a súťažiach SGF / Ročenka / 

➢ spracováva návrh rozpisu súťaží pre každý súťažný ročník  

➢ predkladá návrh opatrení na zabezpečenie disciplíny, objektívnosti a športovej úrovne 

súťaží, ktoré riadi 

➢ rozhoduje o námietkach v zmysle Súťažného poriadku SGF a ďalších predpisov na riadenie 

súťaží  

➢ na záver súťažného ročníka hodnotí jednotlivé súťaže a predkladá návrhy na skvalitnenie 

ich úrovne  

➢ navrhuje zmeny, úpravy a doplnky športovo-technických a iných noriem SGF  

➢ vo svojej činnosti spolupracuje so všetkými ostatnými komisiami  

➢ navrhuje obsah súťaží pre kategóriu A a B v súčinnosti RK a KTM 

➢ navrhuje VT pre kategóriu A a B v súčinnosti RK 

➢ spolupracuje s trénermi kategórie A a B 

➢ predkladá návrhy trénerov kategórie A a B 

➢ predkladá návrh termínovej listiny na príslušný kalendárny rok a rok dopredu 

➢ v januári príslušného roka podáva hodnotiacu správu za predchádzajúci rok za svoju 

komisiu 
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2.7. Predseda komisie pre prácu klubov, oddielov a členskej základni: Dagmara Strmenská,                                                                                              

➢ vo svojej činnosti sa zaoberá stavom, úrovňou a rozvojom športovej gymnastiky v 

jednotlivých regiónoch, krajoch vrátane členskej základne 

➢ sumarizuje návrhy, požiadavky a pripomienky Se SGF a jej odborným komisiám  

➢ vo svojej činnosti sa zameriava najmä na:  

- koordináciu starostlivosti o rozvoj členskej základne v SGF  

- vedenie evidencie členskej základne podľa jednotlivých krajov  

- vedenie evidencie o jubilantoch a výročiach založenia klubov, oddielov, 

predkladanie návrhov na udeľovanie gymnastických a iných vyznamenaní a ocenení 

do VV SGF  

-  spoluprácu pre spracovanie podkladov do „Ročenky“ z hľadiska regionálnych 

súťaží a aktivít 

➢ v januári príslušného roka podáva hodnotiacu správu za predchádzajúci rok za svoju 

komisiu 

 

    2.8. Komisia RGCTM a talentovanej mládeže: Katarína Krekáňová 

➢ je zložená z predsedu a ďalších členov ( spravidla zodpovedných trénerov RGCTM), 

ktorých schvaľuje predseda 

➢ riadi, kontroluje a vyhodnocuje najmenej dvakrát ročne činnosť RGCTM, o čom informuje 

Sekciu žien  

➢ vo svojej činnosti sa zameriava najmä na:  

- hodnotenie športovej, technickej, pohybovej výkonnosti pretekárov v RGCTM  

-  pravidelné hodnotenie efektivity RGCTM  

- predkladanie návrhov obsahového zamerania vzdelávania trénerov RGCTM 

- organizovanie kontrolných zrazov RGCTM 

- prípravu a vykonávanie oponentúr plánov športovej prípravy  

- podporu činnosti RGCTM  

- organizovanie špecifických výcvikových táborov pre talentovanú mládež  

➢ podieľa sa na kontrole a hodnotení efektívneho využívania finančných dotácií  RGCTM 

➢ priamo riadi a vyhodnocuje činnosť regionálnych trénerov a metodikov, o čom informuje 

minimálne dvakrát ročne Se SGF 

➢ v spolupráci s TMK organizuje pravidelné pracovné porady vedúcich trénerov RGCTM 

➢ pri plnení úloh spolupracuje najmä s Reprezentačnou komisiou a TMK, ďalej spolupracuje 

s KM a RK ako aj ďalšími odbornými inštitúciami (Národné športové centrum, FTVŠ 

v Bratislave i BB,  FŠ v Prešove a pod.) 

➢ na základe poznatkov o efektivite jednotlivých RGCTM navrhuje Sekcii žien zmeny v 

sieti  RGCTM 

➢ v januári príslušného roka podáva hodnotiacu správu za predchádzajúci rok za svoju 

komisiu 
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   2.9. Predseda komisie ekonomiky, legislatívy a marketingu: Michaela Černáková 

➢ Komisia je poradným orgánom Sekcie žien 

➢ vo svojej činnosti sa riadi Stanovami SGF, organizačným poriadkom SGF a ostatnými 

predpismi SGF, zásadami hospodárenia a všeobecne záväznými ekonomickými a 

právnymi zákonmi a prepismi 

➢ spracováva a predkladá na schválenie Sekcii žien rozpočet na príslušný kalendárny rok, 

ktorý zahrňuje plánované akcie a podujatia organizované SGF 

➢ sleduje čerpanie finančných prostriedkov podľa schváleného rozpočtu 

➢ polročne predkladá správu o plnení rozpočtu a hospodárení Sekcie žien, stave majetku a 

prostriedkov SGF 

➢ v spolupráci so sekretariátom SGF sa podieľa na inventarizácii majetku SGF a prejednáva 

správu o inventarizácii 

➢ predkladá návrhy na tvorbu a novelizáciu hospodárskych, organizačných  a ekonomických 

smerníc SGF 

➢ spolupracuje so Se SGF v oblasti legislatívy a jej návrhy úprav do dokumentov SGF buď 

schváli alebo zamietne alebo upraví znenie 

➢ vykonáva svoju činnosť v súlade s cieľmi SGF 

➢ koordinuje marketingové aktivity a mediálnu komunikáciu ŠGŽ do externého prostredia 

ako aj v rámci gymnastického hnutia 

➢ v januári príslušného roka podáva hodnotiacu správu za predchádzajúci rok za svoju 

komisiu 

 

3. Ciele Sekcie žien SGF na rok 2023: 

• Účasť na EYOF 2023 – jednotlivkyňa štvorboj do 40. miesta a na náradí do 30. miesta 

• Účasť na ME 2023 – postaviť družstvo s umiestnením do 18. miesta, finále 24, na 

náradí do 20. miesta, vybojovať min 1 miestenku na MS 2023 

• Účasť MS žien 2023 –  jednotlivkyňa – vybojovať miestenku na OH 2024 

• Personálne posilniť TOP kluby o choreografa /celoročne vyčleniť čiastku / 

 

4. Hlavné úlohy Sekcie žien  SGF na rok 2023: 
 

➢ Vypracovať termínovú listinu na roky 2023 – 2024 

T: 30.06.2023       Z: sekcia 

➢ Vydať základné dokumenty pre rok 2023 

T: 13.01.2022       Z: Ku + Kr 

➢ Vypracovať základné dokumenty pre rok 2024 

T: 10.12.2022       Z: sekcia 

➢ Vypracovať plán prípravy na EYOF, ME a MS 2023 

T: 31.01.2023       Z: osobní tréneri 

➢ Vytvoriť nový koncept dlhodobej i krátkodobej prípravy mládeže 

T: 31.05.2023       Z: členovia SŽ 

➢ Sledovať výkonnosť pretekárok, ktoré ešte nie sú zaradené v úsekoch 

T: priebežne       Z: Str. 

➢ Schvaľovať nominácie na medzištátne a medzinárodné preteky 

T: priebežne       Z: SŽ 

➢ Vypracovať kritéria pre nomináciu na vrcholné podujatia 2024  

T: 10.12.2023       Z: SŽ  
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➢ Informovať hnutie o celej činnosti Sekcie žien na www stránke SGF 

T: priebežne       Z: predseda+Str.+Pur. 

➢ Efektívne  vynakladať finančné prostriedky v roku 2023 

T: stále       Z: členovia SŽ 

➢ Navrhnúť rozpočet pre Sekciu žien na rok 2023 

T: 16.01.2023       Z: Ku+členovia SŽ 

➢ Zaradiť pretekárky do úsekov v roku 2023  

T: 16.01.2022       Z: Kr + SŽ 

➢ Pripraviť analýzu fungujúcich RGCTM za posledných 10 rokov 

T: 31.03.2023       Z: Kr+Ku+SŽ 

➢ Realizovať vzdelávanie trénerov a rozhodkýň v roku 2023 podľa nového systému 

T: počas celého roka 2023     Z: : členovia SŽ  

➢ Dodržiavať všetky vnútorné predpisy SGF a zásady práce  a pravidlá Sekcie žien 

 T: stále       Z: členovia SŽ 

➢ Zamestnať na dohodu profesionálnu choreografku pre top kluby 

T: 31.03.2023       Z: SŽ+SGF 

➢ predĺžiť licenciu na videa – metodické materiály pre kluby Gymneo Tv  

/na náklady klubov, prvé 3 kluby podľa hodnotenia 2022 na náklady SGF/  

T: 31.3.2023       Z: SŽ+SGF 

➢ Zakúpiť licenciu od FIG na vzdelávanie rozhodkýň      

T: 23.1.2023       Z: SŽ+SGF 

➢ Začať s dopracovaním Metodickej príručky pre 8 – 10 ročné gymnastky 

T: 30.08.2023       Z: Ku + oslovení odborníci 

➢ Pracovať na metodických materiálov pre 11 – 13 ročné gymnastky 

T: 31.12.2023       Z: Ku + oslovení odborníci 

➢ Zabezpečiť pravidelnú profesionálnu zdravotnú starostlivosť pre seniorky a juniorky 

T: počas celého roka 2023     Z: SŽ+SGF 

➢ Pripravovať rozhodkyne na nové medzinárodné školenie a skúšky  

T: priebežne       Z: Pu+Kremn. 

➢ Sledovať a vyhodnocovať prácu rozhodkýň v roku 2023 podľa novej náplni práce 

T: priebežne počas roka     Z: Pu 

➢ Zlepšiť propagáciu práce sekcie žien 

T: priebežne počas roka     Z: členovia ŠŽ 

➢ Prepracovať kritériá vyhodnotenia klubov 

      T: do najbližšej sekcie žien     Z: členovia ŠŽ 

➢ Navrhnúť systém hodnotenia trénerov a) zamestnaných na SGF 

   b) externých 

T: do najbližšej sekcie žien     Z:členovia ŠŽ+prez.SGF 

➢ Vypracovať jednotný dokument - model úspešného mladého športovca, ktorý sa môže 

stať členom RGCTM 

       T: 30.06.2023      Z: Kr + členovia ŠŽ 

➢ Možnosť vzdelávať trénerov priamo v ich telocvičniach a pomôcť im vypracovať 

obsah takých tréningových jednotiek, ktoré by spĺňali kritériá vyššieho výkonnostného 

rastu gymnastiek na ich konkrétne materiálne i personálne podmienky 

T: 30.06.2023       Z: Kr + Ku 
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5. Zasadnutia sekcie 

 
➢ Zasadnutia budú spravidla 2 týždne pred termínmi  Vv 

• 13.01.2023 

• 17.02.2023 

• 09.03.2023  

• 02.05.2023 

• 02.06.2023 

• 05.09.2023 

• 02.11.2023 

• 07.12.2023 

• V prípade potreby bude zvolané mimoriadne zasadnutie online cez google meet 

• V prípade potreby rýchleho rozhodnutia medzi zasadnutiami bude využité hlasovanie 

per rollam 

• Na zasadnutiach riešiť konkrétne problémy, s konkrétnymi riešeniami 

 

6. RGCTM, zamestnaní tréneri 

 
RGCTM Detva 

➢ hlavný tréner  Katarína Krekáňová 

➢ 2.tréner  Zuzana Ostrihoňová 

 

RGCTM Nové Zámky 

➢ hlavný tréner  Adriana Korpová 

RGCTM Trnava 

➢ hlavný tréner  Nikolay Hriadovkyn 

➢ 2.tréner  ??? 

 

RGCTM Banská Bystrica 

➢ hlavný tréner  Anna Bullová 

➢ 2.tréner  Stanislav Kútik 

 

 

7. Vedenie úsekov (RT a ich asistenti) – návrh 
 

➢ reprezentačný tréner     ???   

➢ prvý asistent RT    ??? 

➢ druhý asistent RT    ??? 

➢ zodpovedný tréner za mládež /metodik/ ??? 

 

8. Zloženie realizačných tímov – pohybová príprava, zdravotné zabezpečenie 

➢ Pohybová príprava – zabezpečujú kluby na čiastočné náklady SGF 

➢ Zdravotné zabezpečenie – Roman Fano, Zdenko Ďuriš, individuálne 
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9. Termínová listina viď príloha č.1 

10. Zloženie úsekov – seniori, juniori, žiaci viď príloha č.2 

11. Systém súťaží viď príloha č.3 

12. Kategorizácia viď príloha č.4 

13. Klasifikácia viď príloha č.5 

14. Obsah súťaží viď príloha č.6 

15. Vyhodnotenie klubov za rok 2022 viď príloha č.7 

 

 

 

 

Vypracoval: Katarína Krekáňová 

Schválené: Sekciou žien SGF     

Dňa: 13.01.2023 

Doplnené a schválené: Sekciou žien SGF 

Dňa: 16.01.2023   


