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Úvod 
Moderná gymnastika je šport, v ktorom sa hodnotí obťažnosť tela a náčinia, elegancia, krása, 
výraznosť pohybov a silnýemocionálny vplyv. Cvičenia modernej gymnastiky majúrytmický atanečný 
charakter. Z tohto dôvodu sa všetky cvičenia vyznačujú dynamikou a plynulosťou pohybu.  
Od nového olympijského cyklu 2022-2024 moderna gymnastikaumožnígymnastkám prejaviť 
kreativitu a individualitu v kompozíciách. Tendencia  nových pravidiel v MG  -  hľadaťnovšie 
a komplexnejšiecvičenia s náčiním a telom. Cieľom je nielen sťažiť ich a koordináciu, ale aj nacvičiť 
dokonalosť  zostav a eleganciu. 

 

Cieľ 
Plán prípravy pre rok 2022 je súčasťou dlhodobého plánu na trojročné obdobie 2022 – 24 pre 
reprezentačné výbery senioriek, junioriek a nádejí RV. Cieľom tohto cyklu je postupné zvyšovanie 
výkonnosti vo všetkých kategóriách, s dôrazom na posun v umiestnení na ME a MS tak, abySlovensko 
figurovalo v strede výsledkových listín na konci tohto cyklu. Tento cieľ môžeme dosiahnuť len v úzkej 
spolupráci sekcie MG s trénerským tímom, ktorý sa podieľa na príprave, ďalej v spolupráci 
s klubovými trénerkami a v neposlednom rade s vedením SGF. 
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Jeden tím nemôže byt neustále v top forme, preto rok delíme na dve obdobia. Prvé jeprípravné 
obdobie, ktorétrvá od začiatku roka do konca júna. Tréningysúnaplánované na 720 hodín - 220 hodín 
pre VTP (všeob. telesná príprava) a 500 hodín pre STP ( špeciálna telesná príprava). Cieľomprípravy 
v tomto období je, aby športovci boli v čonajlepšejsúťažnej forme v polovici júna, kedy súna toto 
obdobie najdôležitejšiesúťaže ME v Tel Avive. Rozdeľujeme to na 3 etapy. Všeobecnápríprava 
v januári (sila, rýchlosť, vytrvalosť, koordinácia a  obratnosť),baletná príprava, zvládnutie postavení 
elementov, vyčistenie nepotrebných krokov v zostave a zlepšenie prechodu z prvejčasti do 
druhejčasti v zostave. Tu zdôrazňujeme hlavne na časti a celé zostavyvyužívame na 
akumuláciuvýdrže. 
 



Špeciálna prípravná etapa je vo februári a v marci. Charakterizujeme ju postupnýmnástupom do 
športovej formy pre maximálnurealizáciupočassúťažného obdobia. V tejto fázezačínamezdôrazňovať 
celú zostavu, pričomveľkúpozornosť venujeme amplitúde ich výkon, a tiež zaraďujemevypracovanie 
elementov do zostáv,ktoréešte potrebujeme nacvičiť. Poslednáfázasúťaže je od apríla do konca júna. 
Tu je našimiúlohamizdokonaľovanie elementov v zostavách. Udržanievšeobecnejúrovnepohybových 
schopnostípotrebných na realizáciucelých zostáv,dosiahnutiepsychickej stability na kontrolných 
pretekoch a súťaži. 
 
Prechodné obdobie – prvá fáza 3 až 10 dníregenerácia (odpočinok) a druháfázaďalších 7 dní a tu 
postupne začínametrénovať. Prvé 2-3 tréningydávame na chôdzu, beh, fitnes, plávanie, technika 
s náčiním  a strečing. V nasledujúcich 3-4 dňoch zaraďujeme STP ( špeciálna telesná príprava) alebo je 
to práca s náčiním ( riziká,výmeny) a prvky s telom (rovnováha, obrat a skoky). 
 
Druhé prípravné obdobie trvá od polovice júlado začiatku decembra. Plánovaných je 488 
hodíntréningu, pričom 120 hodín pre VTP a pre STP 368 hodín. Účelomtohtotréningu je, aby 
seniorsky tím boli v najlepšejforme koncom augusta a začiatkom septembra, kedy je najdôležitejšia 
súťaždruhého polroka - MS v Sofii. Rozdeľujeme to na dve etapy. Špeciálneprípravne – sústredíme sa  
na výkonycelých zostáv,návrat na všeobecnúúroveň motoriky a zlepšenie elementov 10/10. 
 
Sústredenia sa budú konať v CGŠ Malinovo na náklady SGF, strava pretekárok na vlastné náklady. Na 
každé sústredenie je povinná vedúca sústredenia predložiť v dostatočnom predstihu podrobný plán 
sústredenia reprezentačnej trénerke, koordinátorovi sekcie a predsedníčke sekcie. Po schválení 
reprezentačnou trénerkou a predsedníčkou sekcie plán s organizačnými pokynmi posiela na kluby, 
ktoré majú na predmetnom sústredení pretekárky, koordinátor sekcie. 
 
Sústredení sa bude zúčastňovať masér Vlado Šuchter, fyzioterapeutka Nina Nováková bude riešiť 
priebežne zdravotný stav dievčat v úsekoch.  
 
 

1. Výkonnostné ciele a plnenie limitov 2022 
 

ME Tel Aviv 15.-19. júna  
- seniorská skladba: umiestnenie do 15 miesta 
- jednotlivkyne juniorky: umiestnenie do 45 miesta 
- jednotlivkyne seniorky : umiestnenie do 45 miesta 
- družstvo seniorská skladba s jednotlivkyne seniorky: umiestnenie do 14 miesta 

 
MS Sofia 14. – 18. septembra  

- spoločná skladba: umiestnenie do 24. miesta 
- jednotlivkyňa: umiestnenie do 60 miesta 

 
Plnenie limitov – viď dokument LIMITY 2022 
 

 
2. Zoznam plánovaných domácich a zahraničných podujatí. 

 
- Kontrolne preteky 12.2.2022 

- Moskva GP  14-21.2.2022  
- Kontrolne preteky 6.3.2022 

- SPMG 1  26-27.3.2022 
- SPMG 2  23-24.4.2022 
- Irina Deleanu Cup 28.4-2.5.2022  



- MSR    7-8.5.2022 
- Tel Aviv ME   14-20.6.2022  
- TESTY - ročník 2012+ 12-14.8.2022( pripravuje Tania Sukhomlinova TMK)                                                                              
- Sofia MS  13-19.9.2022  

 
Aktualizácie kalendáru podujatí – viď dokument Termínová listina sekcie MG SGF na rok 2022 
Nominácie na podujatia – viď zápisnica zo zasadnutia sekcie MG, zápisnica zo zasadnutia VV 
 
 

3. Realizačný tím seniorky 
Adela Dimova – reprezentačná trénerka, spoločná seniorská skladba, plánovanie, rozcvičky, 
                             kontrola výkonnosti všetkých reprezentantiek, vyhodnocovanie plánov, 
                             koordinácia medzi úsekmi, vedenie k rovnakej technike (telo, náčinie) 
Michaela Darnadiová – asistentka reprezentačnej trénerky (spoločná skladba senioriek) 
Ivana Motolíková – asistentka reprezentačnej trénerky pre jednotlivkyne seniorky 
Osobné trénerky jednotlivkýň 
UlyanaVolková – baletná príprava 
Nina Nováková – fyzioterapeutka 
VladimírŠuchter – masér 
 

4. Realizačný tím juniorky 
Adela Dimova – reprezentačná trénerka 
Monika Vargová – asistentka reprezentačnej trénerky – spoločná skladba juniorky (dočasne) 
Lucia Selecka?trénerka spoločnej skladby juniorky (hľadáme) 
Ivana Motolíková – asistentka reprezentačnej trénerky pre jednotlivkyne seniorky 
Osobné trénerky jednotlivkýň 
UlyanaVolková – baletná príprava 
Nina Nováková – fyzioterapeutka 
Vladimír Šuchter – masér 
 

5. Realizačný tím nádeje RV2 
Adela Dimova – reprezentačná trénerka 
Ľuba Kilianová – asistentka reprezentačnej trénerky nádejí RV2 
Xénia Kilianová  - asistentka reprezentačnej trénerky nádejí RV2 
Ďalšie osobné trénerky pretekárok 
 

6. Zloženie úsekov, pretekárky 
a) RGG skupina spoločná skladba seniorky 2022 
b) RGI skupina jednotlivkyne juniorkya seniorky2022 
c) RGG skupina spoločná skladba juniorky 2023  
d) Skupina RV2 - nádeje 
 

Menný zoznam pretekárok v úsekoch – viď dokument Úseky MG 2022 
  

 
 

  

 










