
ZÁPIS k zasadnutiu sekcie MG 10.1.2022 

 

Vypracovala: D. Selecká  

Prítomní: Motolíková I., Sukhomlinová T., Selecká D., Dimová A., Kiková H., Stražay Ľ., Babjaková L., 
Darnadiová M. 

Ospravedlnení:  

 

Program: 

1. Organizačná štruktúra sekcie MG 
2. Kalendár domácich podujatí - termíny, rozpisy a organizátori podujatí  
3. Kalendár zahraničných podujatí - kontrola deadlineov, prihlášky, sprevádzanie v zahraničí, 

nominácie  
4. Sústredenia - termíny, pozvánky, rozvrhy a organizácia  
5. Testovanie 2022, plnenie limitov a príprava oponentúr na zaradenie do RV/RD  
6. Aktuálny prehľad pretekárov a trénerov, lekárske prehliadky, licencie a štatúty, individuálne 

plány, osobní tréneri, materiálne zabezpečenie   
7. Aktuálny prehľad rozhodcov, rozhodcovské kurzy 2022 (domáce a medzinárodné)  
8. Vyhodnotenie úspešnosti a angažovanosti klubov  
9. Rôzne 

 

K bodu 1: 

H. Kiková informovala o nastavení internej organizácie práce, povinnostiach a kompetenciách 
jednotlivých členov sekcií, hierarchii či pravidlách, ktorými sa budú členky sekcie riadiť s cieľom 
zefektívniť prácu a komunikáciu. Zdôraznená bola individuálna zodpovednosť za úlohy vyplývajúce 
z konkrétnej pozície. SGF má definovanú náplň práce v Organizačnom poriadku. V danom dokumente 
však nie sú definované všetky pozície. Z tohto dôvodu SGF vydá nové dokumenty, ktoré budú 
definovať obsah práce pre jednotlivé sekcie, reprezentačných trénerov, koordinátorov atď. Tento 
dokument je zaslaný na spripomienkovanie, zverejnený by mal byť po VV 19.1.2022.  

Jednotlivé členky sekcie si ale schválili základné pravidlá, ktorými sa budú riadiť, medzi nimi napr.: 

Program zasadnutia sekcie zasiela predseda sekcie min. 7 dní pred plánovaným zasadnutím  

Plnenie úloh  zasielajú členky sekcie min. 3 dni pred plánovaným zasadnutím 
k pripomienkovaniu 

Kontrola zápisu  k začiatku zasadnutia sekcie  

Zverejnenie zápisnice max. 7 dní po zasadnutí, zverejňuje koordinátor sekcie  

Všetky činnosti, ktoré súvisia s čerpaním financií musia byť vždy konzultované s predsedom sekcie.  

U: A Dimová: ako vyplýva z popisu práce RT: zadefinovať tohtoročný plán prípravy reprezentácie + 
po spripomienkovaní sekcie zaslať informácie na kluby 

U: H. Kiková: po schválení dokumentu s náplňou práce jednotlivých členiek sekcie, zašle tento 
dokument jednotlivým členkám sekcie.  

 

 

 



K bodu 2: 

I. Motolíková upozornila na termín medzinárodných rozhodcovských skúšok, ktoré sa konajú 5.3. 
a kolidujú s plánovaným kontrolným pretekom. Sekcia rozhodla o preložení termínu druhého 
kontrolného preteku zo soboty 5.3.2022 na nedeľu 6.3.2022. Kontrolné preteky sú vytvorené pre 
A program – kategória junioriek a senioriek – štvorboj. Kategória nádeje – 12.2. dvojboj obruč, lopta; 
6.3. dvojboj kužele, stuha. Zmena rozpisu vyhradená podľa platných epidemiologických opatrení. Na 
kontrolných pretekoch bude vytvorený priestor pre súťaže umeleckých spoločných skladieb.  

H. Kiková zároveň informovala, že na všetky domáce podujatia v kalendári 2022, sú predbežne 
rezervované priestory CGŠ v Malinove. Kalendár podujatí bol zaslaný na kluby MG po skončení 
semináru MG 6.12.2021. 

Termín 4.-6.6.2022 je rezervovaný na podujatie Slovak RG Open – hľadá sa organizátor podujatia. 
Sekcia MG má v záujem osloviť ako organizátora tohto podujatia klub TJ Sokol Bratislava a to 
z dôvodu dlhoročnej skúsenosti s organizovaním medzinárodných podujatí.  

U: Stražay Ľ.: osloviť kluby MG ohľadom organizovania domácich súťaží vrátane SRGO 

U: Stražay Ľ.: pripraviť rozpis kontrolných pretekov 12.2. a 6.3. podľa SGF vzoru a rgform 

U: Stražay L: overiť postup nahlásenia podujatia na FIG 

U: Stražay L: v koordinácii s predsedom sekcie, vedením SGF, organizátorom a sekciou MG pripraviť 
a zaslať rozpis SRGO na FIG 

U: Stražay Ľ: aktualizovať kalendár domácich podujatí na webe SGF 

U: Kiková H.: zorganizovať 1. stretnutie s organizátorom SRGO a SGF 

U: Kiková H.: upraviť kategóriu nádeje na platforme rgform 

 

K bodu 3: 

Najbližšou medzinárodnou súťažou je GP a INT súťaž v Moskve. Definitívna prihláška zaslaná 
17.12.2021. 

INT Moskva – gymnastky: Manová, Šaranová, Žatková. Trénerky: Motolíková T., Selecká D. 
rozhodkyňa Motolíková I. 

GP Moskva – Dzurošková, spoločná skladba senioriek: Cvečková, Valentková, Oravcová, Kováčová, 
Balleková, Gurtlerová, trénerky: Dimová A., Darnadiová M., vedúca výpravy: Sukhomlínová T., 
rozhodkyňa: Motolíková I. 

Za klub TJ Sokol BA prihlásené gymnastky: X. Benkovitsová, N. Ďurinová, trénerka: S. Kajčovičová. 
Účasť podľa platnej dohody spolufinancovania. SGF hradí aj týmito gymnastkám štartovný poplatok 
a náklady na rozhodkyňu (do počtu 1) a na trénerku (do počtu 4). Ostatné na náklady klubu.  

U: Ľ: Stražay: podľa termínov organizátora zaslať menovitú registráciu, žiadosť o ubytovanie – 
priorita Irina Vinner Hotel alebo Hotel Astrus, cestovný harmonogram + žiadosť o letenky s 
poistením, objednávka stravy (okrem I. Motolíkovej – diéty), žiadosť o víza, zaslanie hudobných 
podkladov, poistenie výpravy do zahraničia + platby podľa inštrukcie LOC v Directives. 

U: Ľ. Stražay: K zahraničným výjazdom pripraviť Splnomocnenie na sprevádzanie detí do zahraničia 
na mená: Dimová, Darnadiová, Motolíková + priestor na doplnenie osobného trénera. Dokument 
musí byť overený notárom – individuálne na vlastné náklady. Termín doručenia overeného 
dokladu je 28.1.2022.  

U: Ľ. Stražay a I. Motolíková: odkomunikovanie juniorského programu na podujatí IT v Moskve – 
t.j. koľko zostáv budú súťažiť juniorky. Záverom bude nominácia 2 alebo 4 junioriek.  



H. Kiková informovala, že doposiaľ nie je zverejnený rozpis medzinárodného podujatia popri 
plánovanom GP v Kyjeve a blížia sa deadliny registrácie na iné vhodné preteky v mesiaci marec. 
Sekcia MG navrhuje alternatívu Aphrodite Cup v Grécku 11.-13.3.2022 s účasťou jednotlivkýň aj 
spoločnej skladby. Nominácia: Seniorky: Dzurošková, Žatková, juniorky: Manová, Šaranová + 
spoločná skladba senioriek, 4 x tréner, 1 x rozhodkyňa. Zvyšné miesta (2 juniorky a 1 seniorka) 
ponúkne sekcie klubom MG podľa zaradenia do reprezentačných výberov. Termín registrácie 
11.1.2022 je „šibeničný“ a nakoľko sekcia nedokáže v prvom januárovom týždni kontrolu výkonnosti 
tak pri nominácii postupuje podľa sezóny 2021.  

U: Sekcia MG: Pripraviť nomináciu 

U: Ľ. Stražay: zaslať menovitú registráciu, zabezpečiť objednávku ubytovania  + platby podľa 
inštrukcie LOC v Directives. Ďalej postupovať podľa termínov a pravidiel organizátora zverejnených 
v Directives. 

Ú: H. Kiková: informovať trénerky gymnastiek RV o možnosti účasti podľa platnej dohody 
spolufinancovania. 

H. Kiková informovala o novom podujatí v kalendári FIG: 2.4.2022 ASVO Cup Insbruck, ktorej sa 
účastní tým SVK v zložení sekcie MG, ŠGŽ a ŠGM. Termín prihlášky 11.3.2022. Registrácia do 
20.2.2022. Môžeme registrovať 1 – 2 tímy, t.j. 2 až 4 gymnastky 2010 – 2011 3 náčinia a 2007-2009 3 
náčinia. Viď rozpis súťaže. Nominácia prebehne po 1. kontrolných pretekoch. Súťaž nie je zaradená 
do plánu sekcie na rok 2022 a preto bude spolufinancovaná.  

H. Kiková informovala, že doposiaľ nie je zverejnený rozpis na tradičnú medzinárodnú súťaž Sofia Cup 
v Bulharsku, ktorá sa koná popri WC Sofia. Sekcia MG neodoslala „provisional“ registráciu 
s deadlineom v decembri a nezúčastní na WC v Sofii.  

Sekcia MG odoslala „provisional“ registráciu 8.12.2021 k WC Pesaro 1.-3.4.2022 pre 1 seniorku, 1 
trénerku, 1 rozhodkyňu. Definitívna registrácia a iné podľa rozpisu už 1.2.2022.  

Motolíková I. informovala o nových podujatiach v kalendári FIG:  

Irina Delenau Cup  v Bukurešti – seniorky, juniorky, bez spoločných skladieb 30.4.-1.5.2022 

MTM v Ljubljane – jednotlivkyne, 19.-20.3.2022 – bez nominácie SGF (marcový výjazd hradný sekciou 
MG je už v kalendári – viď vyššie), súťaž je odporúčaná pre kluby MG, cenovo aj vzdialenostne 
dostupná FIG súťaž. 

Ďalšie podujatia zatiaľ nie sú verejne publikované. Sekcia bude pravidelne sledovať kalendár FIG 
a priebežne informovať o úpravách a zmenách.  

Ú: sekcia MG: včasné zabezpečenie nominácií k podujatia podľa termínov v rozpisoch podujatí  

Ú: Stražay Ľ.: vedenie kalendáru termínov registrácie na podujatia, zabezpečenie plnenia termínov 
podľa rozpisov 

Ú: Kiková H. Stražay Ľ: aktualizácia termínovej listiny (Kiková – k VV, Stražay – web SGF)  

U: H. Kiková: dokomunikovať náklady/postupy spojené s pozitívnym Covid testom v zahraničí na 
VV  

 

K bodu 4: 

Dimová A. zaslala harmonogram sústredení v prvom polroku 2022. Na základe zmien v termínovej 
listine je ale potrebné harmonogram upraviť. 

U: A. Dimová zorganizovať stretnutia s trénerkami úsekov a doladiť termíny sústredení a náplň 
tréningov podľa aktualizovanej termínovej listiny domácich a zahraničných podujatí a to do 
14.1.2022. Zaslať finálnu verziu rozvrhu na kikova@sgf.sk a strazay@sgf.sk  

mailto:kikova@sgf.sk
mailto:strazay@sgf.sk


Ú: Stražay L.: distribúcia harmonogramu sústredení február-jún 2022 klubom MG + aktualizácia 
termínov sústredenia v rezervačnom systéme CGŠ Malinovo  

U: A. Dimová zorganizovať stretnutie osobných tréneriek gymnastiek, ktoré budú po testovaní 
zaradené do skupiny na prípravu do juniorskej spoločnej skladby 2023 a ozrejmenie náplne práce 
na rok 2022 s touto skupinou  

H. Kiková informovala o pravidlách pre trénerky zodpovedné za jednotlivé tréningové skupiny:  

- SS – Dimová A., Darnadiová M. 
- RV2 – Kilianová Ľ., Kilianová X.  
- RV1 – Motolíková I. + osobné trénerky  
- JS (juniorská skladba 2023) – zatiaľ Vargová M., skladba nemá trénera 

Zodpovedný tréner vždy vypracuje detailný program sústredenia na celý nasledujúci mesiac podľa 
termínovej listiny sústredení podľa vzoru dokumentu. Po schválení rozvrhu reprezentačnou 
trénerkou zašle trénerka informácie klubom/osobným trénerkám gymnastiek, ktoré sú v úseku 
zaradené. Po sústredeniach v danom mesiaci pošle zodpovedný tréner rozvrh a prezenčnú listinu 
koordinátorovi sekcie. Vedúci sústredenia je povinný priebežne informovať predsedníčku sekcie 
o priebehu sústredenia, zaslať fotografie zo sústredenia, prípadne potrebné žiadosti k sústredeniu. 
Do troch dní po skončení sústrední za daný mesiac zaslať výkaz práce a faktúru na ekonómku SGF.  

U: H. Kiková – chod a vyplácanie sústredení aktualizovať a poslať trénerkám úsekov  

Ú: Trénerky úsekov – zaslať rozvrh tréningov na február 2022 a to do 14.1.2022 

A. Dimová informovala o pozvánke Kalemie Dunavskej na zahraničné sústredenie vo Francúzsku. 
Sústredenie sa koná od 3.2. do 9.2. s ubytovaním, stravovaním a športovou halou na náklady 
organizátora. SGF hradí letenky a inú pozemnú dopravu dvom trénerkám (Dimová, Darnadiová), 
ostatné cestovné náklady hradia rodičia gymnastiek individuálne. Výjazd je už zabezpečený.   

H. Kiková informovala, že sekciu MG čakajú 2 posledné sústredenia v bubline a to v termíne 16.-22.1. 
a 23.-29.1. Sekcia má veľký problém s personálnym zabezpečením sústredení čo sa týka uvoľnenia 
tréneriek zo zamestnania a gymnastiek zo školy. Alternatívou je prestriedanie detí a tréneriek 
v bubline a to pri dodržaní pravidiel a opatrení CGŠ. Gymnastky seniorskej skladby požiadali 
o spojenie turnusu na 16.-28.1. plynule, s odchodom z bubliny 28.1. na obed.  

U: I. Motolíková – 3.-4. turnus „bublín“ v Malinove, upraviť počet detí, trénerov, účastníkov za 
jednotlivkyne  

U: A. Dimová  – 3.-4. turnus „bublín“ v Malinove, upraviť počet detí, trénerov, účastníkov za 
spoločnú skladbu senioriek 

U: A. Dimová potvrdiť účasť na sústredeniach za U. Volkovú a aktualizovať jej rozvrh. Zaslať 
prezidentovi SGF. 

U: A. Dimová: sústredenia na letné obdobie zaslať návrh na členky sekcie do 4.2.2022 

A. Dimová navrhuje 10 dňové zahraničné sústredenie v Sofii pred MS v septembri. Sústredenie nie je 
možné z finančného hľadiska v tomto rozsahu zaradiť do kalendára. Predsedovia sekcie v mesiaci 
január prejednávajú rozpočet 2022 s prezidentom SGF a tak bude H. Kiková na najbližšej sekcii 
presnejšie informovať o možnostiach.  

U: Kiková: zabezpečenie tréningových kempov s Ulianou Volkovou na východnom Slovensku 

 

K bodu 5: 

P. Stražay dňa 10.1. informoval kluby o platnosti termínu testovania, náplni a pravidlách testovania, 
ktoré vypracovala T. Sukhomlinová.  



Ú: Ľ. Stražay: zaslať zoznam účastníkov testovania zodpovednej trénerke T. Sukhomlinovej 

U: T. Sukhomlínová: osloviť trénerky z pozvánky a dohodnúť sa organizačne na testovaní k 15.1. 

U: Ľ. Stražay – zozbierať dobrovoľnícke zmluvy na testovaní 

U: T. Sukhomlínová – do 2 týždňov od testovania zaslať výsledky na zaradenie do skupín plus 
pripravený materiál na oponentúry k zaradeniu do úsekov, ktoré sa konajú začiatkom februára  

U: T. Sukhomlínová – informovať trénerky gymnastiek, ktoré sa zúčastnia testovania 15.2.2022 
o tom, že pre gymnastky, ktoré budú vybraté do úsekov vzniká povinnosť súťažiť za A program, 
nakoľko s gymnastkami je predpoklad prípravy do reprezentácie či už ako jednotlivkyne alebo 
v spoločnej skladbe a preto budú mať aj vytvorený priestor na reprezentačné tréningy v intenzite, 
ktorá odpovedá danému úseku.  

Jedným z predpokladov zaradenia do úseku je plnenie limitov na rok 2022. Tie bude sekcia MG 
nastavovať po prvej medzinárodnej súťaži v Moskve. K ostatným aktivitám s kontrolou plnenia 
limitov patria: 

- Účasť na kontrolných pretekoch 
- Účasť na domácich podujatiach (SPMG, MSR) 
- Účasť na testovaniach (január, august) 

H. Kiková informovala, že limity D známky sa budú v roku 2022 kontrolovať iba na oficiálnych KP 
a domácich podujatiach SPMG a MSR.  

 

K bodu 6: 

Sekcia aktualizovala zoznam tréningových skupín a výberov zo septembra 2021. Ďalšia aktualizácia 
prebehne po testovaní 15.1.2022.  

H. Kiková informovala o kontrole platnosti licencií gymnastiek na rok 2022. Všetky gymnastky 
s návrhom na zaradenie do RD majú platné licencie, okrem B. Valentkovej. O FIG licenciu žiadajú aj 
trénerky TJ Sokol Bratislava pre gymnastky: Benkovitsová, Ďurinová, Bíliková, Bujňačeková.  

Okrem trénerských a rozhodcovských licencií kontroluje FIG aj licencie trénerské. Trénerky dostali už 
v máji 2021 informáciu o postupe získania licencie. Podklady k licencii sa postupne spracovávajú na 
sekretariáte SGF.  

U: Ľ. Stražay: FIG licencie pre osobných a reprezentačných trénerov – Motolíková I., Motolíková T., 
Dimová A., Darnadiová M., Krajčovičová S., Selecká D., Sukhomlinová, Šagová M., Kilianová Ľ., 
Brunčiaková P. 

U: Ľ. Stražay: FIG licencie pre gymanstky – X. Benkovitsová, N. Ďurinová, M. Bílliková, B. 
Bujňačeková Valentková B 

Ľ. Stražay informoval o možnosti hromadnej objednávky k športovej prehliadke v ImunoVital 
v Bratislave pre členky/potenciálne RD (6 v spoločnej skladbe, 2 juniorky a 1 seniorka Žatková). 
Dzurošková si prehliadku zabezpečí v LM na náklady SGF. 

U: Ľ. Stražay: rezervovať termíny lekárskych prehliadok gymnastiek zaradených/s návrhom na 
zaradenie v RD  

H. Kiková a Ľ. Stražay informovali o Štatúte reprezentanta 2022, ktorého finálna verzia je v riešení na 
SGF a schvaľovať by ju mal VV 19.1.2022. Motolíková I. a Selecká D. informovali o problémoch 
rezervácie termínu fyzioterapie u Ninky Novákovej.  

U: H. Kiková: preveriť fungovanie spolupráce s N. Novákovou   



Sekcia MG plánuje spraviť „novoročný“ inventár materiálneho zabezpečenia sekcie MG (náčinie, 
dresy, oblečenie a iné). H. Kiková informovala o kompletizácii objednávky náčinia pre členky RD na 
sezónu 2022, ktorá bude na SGF doručená v priebehu pár dní.  

U: H. Kiková: materiálne zabezpečenie gymnastiek RD – sfinalizovať, zabezpečiť doručenie na SGF  

U: Ľ Stražay: zosumarizovať materiálne zabezpečenie – náčinie, oblečenie atď. a zabezpečiť 
distriubúciu gymnastkám.  

 

K bodu 7: 

Motolíková I. s RK spracovali podklady a pravidlá k medzinárodnému aj národnému školeniu 
rozhodkýň v samostatnom dokumente. Školenie rozhodkýň CoP2022 a skúšky na národnej úrovni 
budú prebiehať samostatne pre program jednotlivkýň (marec) a samostatne pre program spoločných 
skladieb (august). Národné školenie jednotlivkyne: termín 12.-13.3.2022 a 19.-20.3.2022 v prípade, 
ak sekcia MG dokáže zabezpečiť priestory pre cca 80 ľudí na školenie. Termín augustového školenia 
ešte nie je známy. Rozhodkyne si môžu zvoliť v ktorom programe (RGI alebo RGG alebo aj RGI aj RGG) 
chcú mať kvalifikáciu na národnej úrovni.  

U: Ľ. Stražay: preveriť dostupnosť a náklady na kongresovú sálu CGŠ v Malinove v termíne 12.-13.3 
a 19.-20.3 

Test pre obe časti bude pozostávať z praktickej aj teoretickej časti skúšky. POZOR - sekcia MG a RK 
očakávajú, že rozhodkyne prídu na školenie už pripravené a teda školenie bude automaticky 
ukončené skúškami. Sekcia teda nebude organizovať samostatný termín školenia a samostatný 
termín skúšok. O tomto bude sekcia včas informovať. Termín opravných skúšok zatiaľ vypísaný nie je 
a sekcia MG bude reagovať na túto tému až po skončení oficiálnych termínov. 

U: H. Kiková: do 16.1. zaslať informáciu na kluby ohľadom termínov školenia a skúšok + poplatky  

U: I. Motolíková: evidencia uchádzačov podľa pozvánky na školenie a skúšky 

U: I. Motolíková a RK: RK príprava školenia a skúšok  

Záujemkyne o medzinárodné rozhodkyne – Koteková L., Darnadiová M., Selecká D., Petrušková N., 
Šimonová E., Bajusová, Šagová M., Švedová M., Kravchenko A. (nemá slovenské občianstvo nemôže 
byť nominovaná za SR).  

U: Rozhodcovská komisia: definovať náplň/povinnosti/záväzky spolupráce medzinárodných 
rozhodkýň so sekciou MG 

Záujemkyne o medzinárodné rozhodcovské skúšky boli dňa 7.1.2022 mailom informované 
o povinnosti zúčastniť sa kontrolných pretekov 12.2.2022, na ktorých RK preverí praktické schopnosti 
uchádzačov rozhodovať. Uchádzačom, ktorí nebudú disponovať potrebnými znalosťami bude 
odporučené ďalšie štúdium a účasť na testoch v roku 2023.   

 

K bodu 8 a 9: 

U: H. Kiková: zaslať podklad na spracovanie výsledkov angažovanosti klubov pre D. Seleckú – 
Selecká spracuje výsledky do februárovej sekcie 8.2.2022 

U: Ľ. Stražay: aktualizovať zoznam aktívnych členov gymnastiek z informačného systému do 
februárovej sekcie 

U: H. Kiková: plnenie limitov – preverenie možnosti platformy rgform, k zaznamenaniu plnenia 
limitov priamo pri výsledkových listinách  



U. H. Kiková: plán činnosti sekcie MG 2022 do 16.1.2022 k VV (zloženie sekcie, kategorizácia, 
systém súťaží, termínová listina, zloženie a vedenie úsekov, hlavné úlohy, hlavné ciele a iné podľa 
štruktúry SGF) 

U: Strazay Ľ.: vložiť zápis zo sekcie na web SGF 

Predsedníčka sekcie sa z časového hľadiska spojila s predsedníčkou komisie C programu po skončení 
zasadnutia 14.1.2022. L. Vašková informovala, že pracuje na nominácií 2 členiek svojej komisie. 
Zostavy k C programu sú už všetky natočené a aktuálne čaká na komentáre od RK a TMK na 
zapracovanie posledných pripomienok. K zostavám bude vypracovaný aj slovný popis a tabuľka pre 
rozhodkyne. C program je určený aj pre gymnastky, ktoré s gymnastikou začínajú neskôr prípadne 
nemajú telocvičňu s 10 metrov vysokým stropom, C program sa však nebude obmedzovať iba na tieto 
prípady. Pre prípad, ak gymnastky nezvládajú individuálny program C, sekcia MG pripravila program  
umeleckých spoločných skladieb. L. Vašková navrhuje zredukovanie rozhodkýň v panely na základe 
skúseností nasledovne: 2D + 2A + 4E, k panelu patrí hlavná rozhodkyňa s asistentkou. Sekcia MG sa 
dohodla, že pre C program sa nebude pripravovať samostatné školenie rozhodkýň nakoľko pravidlá 
MG sú iba jedny (dôvod zjednotenia C programu s pravidlami MG – prebiehalo v 2021).  

Ú: splnenie vyššie uvedených úloh k C programu do 10.2.2022 

 

 

Najbližšie zasadnutie sekcie je naplánované na 10.2.2022. 

 

 

 

 

......................................... 

Hana Kiková  

predsedníčka sekcie MG SGF 

 

V Nitre, dňa 14.1.2022 

 


