
ZÁPIS k zasadnutiu sekcie MG 8.9.2021  
 
Vypracovala: D. Selecká  
Prítomní: Motolíková I., Sukhomlinová T., Selecká D., Dimová A., Kiková H., Michrinová M. 
Ospravedlnení:  
Neospravedlnení:  
 

Testovanie a zaradenie do tréningových skupín 

Testovanie gymnastiek vo vekovej kategórii od 2011 po seniorky prebiehalo v priebehu augusta vo 

viacerých termínoch v priestoroch CGŠ. Na testovaní sa podieľalo viacero tréneriek, ktorým sme sa 

poďakovali za bezproblémový priebeh, ochotu a spoluprácu.  

Výsledky testovania boli zaslané na kluby aj so zaradením do tréningových skupín. Tréningové 

skupiny, s ktorými moderná gymnastika bude pracovať do decembra 2021 sú: 

– Seniorky spoločná skladba,  

– Seniorky jednotlivkyne,  

– Juniorky jednotlivkyne 

– Skupina RV: 

o 2007 z RV budú prizývané na tréningy k Seniorskej spoločnej skladbe (príprava na 

seniorskú spoločnú skladbu 2023),  

o 2008 – 2009 RV – tréningová skupina (príprava na juniorskú spoločnú skladbu 2023) – 

hľadá sa tréner + vytipované 2010 z testovania + sa budú 2010 sledovať na súťažiach 

– RV 2 – 2010 + 2011 – zaradené gymnastky z testovania 

Tréningové skupiny boli vytvorené na obdobie september až december najmä na základe testovania. 

Zaradené gymnastky budú však musieť počas sezóny potvrdzovať svoje zaradenie do tréningových 

skupín na kontrolných súťažiach – najmä I. kolo SPMG, II. kolo SPMG, MSR a medzinárodných 

súťažiach (ak bude účasť možná). Gymnastky vo vekových kategóriách sa budú sledovať a ďalšie 

testovanie a zaradenie do skupín prebehne v januári.  

Gymnastky v kategórii junioriek a senioriek musia mať slovenské občianstvo. V mladších ročníkoch 

preverí sekcia MG individuálne, či zaradené gymnastky majú záujem v budúcnosti o slovenské 

občianstvo.  

K testovaniu bola iba jedna pripomienka a to k zmene kondičného testovania gymnastiek, ktorú 

vybrané trénerky zapracujú na testovanie v januári.  

Fyzioterapeutka - Nina Nováková a masér Vladimír Suchter – platia podľa zápisu z 18.8.2021.  

Medzinárodné súťaže: 

• Asvo Youth Tournament, Innsbruck, Rakúsko 

2.10.2021 

Children: Biharyová, Bartíková 

Junior: Dzurošková, Manová 

Trénerka/vedúca výpravy: Dimová A. 

Rozhodkyňa: Motolíková I. 

Poznámka: dve družstvá prihlásené podľa výsledkov na kontrolných pretekoch (jún-júl 2021) 

– menovitá prihláška môže byť upravená po prvom kole SPMG. 

 



• Andalucia Cup & Marbella Cup, Marbella, Španielsko 

17.10.2021 

Seniorky: 1 

Juniorky: 3 

Trénerky: 1 

Rozhodkyne: 2 

 

• GP Marbella, Mareblla, Španielsko 

15.-17.10.2021 

Seniorky: 1 

Trénerky: 1 

Rozhodkyňa: 1 

Domáce súťaže  

U: H.Kiková vyžiadať rozpisy od organizátorov – splnená úloha, rozpisy od organizátorov boli 

spripomienkované upravené a zaslané späť na kluby.  

3.10. – Oblastná kvalifikácia západ C program 

9.10. – MSR A súťaž so samostatným rozpisom, pokračuje súťažou II. kolo SPMG  

16.10. – Kvalifikácia východ C program  

24.10.2021 – MSR B program PRESUNUTÉ 

13.-14.11 – SPMG C 

28.11.2021 MSR 2,3 a SS PRESUNUTÉ 

Kvalifikačný poriadok – momentálne nie je možné umiestniť na oficiálnu web stránku, nakoľko 

naďalej prebieha rekonštrukcia stránky 

Financovanie sústredení MG - SGF hradí ubytovanie s raňajkami v CGŠ (prioritne športové izby) 

všetkým gymnastkám, ktoré do Malinova dochádzajú min. viac ako 20 km, resp. mimobratislavské 

gymnastky. V prípade individuálnej výnimočnej požiadavky zo strany rodiča, môže rozhodnúť a 

schváliť ubytovanie predsedníčka sekcie MG, ktorá je zodpovedná za efektívne čerpanie finančných 

prostriedkov MG. Okrem raňajok (pre ubytovaných), budú VŠETKY gymnastky aj trénerky 

zabezpečovať a hradiť obed/večeru podľa vlastného uváženia, buď formou donáškovej služby alebo si 

stravu prinesú z domu. V CGŠ, v nami zriadenej kuchynke je priestor na uskladnenie stravy 

(chladnička) a zohriatie (mikrovlnka či dvojplatnička). K dispozícii riady aj kanvica a iné.  Zodpovedná 

trénerka so svojou tréningovou skupinou stravu odkonzultuje a dohliadne na to, aby dievčatá počas 

voľna/prestávky obedovali, resp. večerali. V prípade potreby pomôže gymnastkám s objednaním 

stravy. 

Náplň zostáv základného programu na rok 2022 

Nakoľko od 1.1.2022 vstúpia do platnosti nové pravidlá, aj náplň zostáv C programu musí byť 

prispôsobená novým pravidlám FIG. Nakoľko sa v roku 2021 nebudú konať školenia k novým 

pravidlám, je na zodpovednosti členiek modernej gymnastiky (tréneriek, rozhodkýň) naštudovať 

a spracovať nové pravidlá a upraviť náplň zostáv základného programu. K tejto zmene príde najskôr 

po „uzatvorení“ sezóny 2021, t.j. po jednotlivých Majstrovstvách republiky.  

 



Seminár k novým pravidlám MG 

Potrebné nájsť po MSR Slovenska jednotlivkýň v B programe termín na seminár k novým pravidlám, 

vedený najmä diskusiou, aby sme sa čo najskôr vedeli pripraviť na blížiacu sa sezónu s novou náplňou 

zostáv v každej kategórii.  

Sekcia MG vyzýva členov modernej gymnastiky k naštudovaniu si nových CoP platných od 1.1.2022.  


