
ZÁPIS k zasadnutiu sekcie MG 5.1.2021 
Vypracovala: Hana Kiková, 7.1.2021 

Prítomní: Kiková, Motolíková, Dimová, Sukhomlinová 

Ospravedlnení: Michrinová, Thinschmidtová  

1. Sústredenia

- Predsedníčka sekcie informovala, že k 31.12.2020 boli odoslané pozvánky na sústredenia
spoločných skladieb od januára do júna 2021.

- Nakoľko situácia nie je stabilná a v termínoch sa vykonávajú neustále zmeny a úpravy, kluby a
rodičia boli informovaní (a dostali presnú inštrukciu) o využívaní online termínovej listiny na
www.sgf.sk. Tam vždy nájdu všetky aktualizácie, informácie a prílohy k podujatiam (súťaže,

sústredenia, semináre a iné). Používať treba filter: MG – sústredenia, MG-súťaž – kalendár
podujatí.

- SGF informovalo, že všetky akcie (klubové aj SGF) v Malinove sú do 24.1.2021 zrušené, najbližší
tréning spoločných skladieb je naplánovaný na 25.1. (začiatok o  jeden deň skôr) ak to
nariadenia dovolia.

- SGF a sekcia MG pripravujú list pre ÚVZSR ako žiadosť o  zabezpečenie prípravy gymnastiek so
Štatútom reprezentanta na prípravu na ME 2021.

- Aktuálne sú do 24.1.2021 plánované tréningy online. Rozvrhy pripravujú Dimová

s Darnadiovou.

2. Nominácie RD/RV
Nominácie reprezentačného družstva:

- JS: Balleková, Komorníková, Kováčová, Mičencová, Šaranová, Žatková

- SS: Bašistová, Cvečková, Gurtlerová, Illiková, Majzlíková, Mullerová, Oravcová, Račková – po
SPMG nominácia 6-členného družstva

- RGI: Dzurošková (juniorka), Horváthová (seniorka), Valková (seniorka) – pretekárkam, ktoré

v roku 2021 nemenia kategóriu zachová SGF Štatút reprezentanta na rok 2021, aj od nich sa
samozrejme vyžaduje pravidelné potvrdenie výkonnosti a limitov

Nominácie reprezentačného výberu - jednotlivkyne: 
- RV1 seniorky: Šillerová, Vilčeková – gymnastky, ktoré v roku 2021 prechádzajú do vyššej

kategórie, k získaniu Štatútu je nevyhnutné potvrdenie výkonnosti a splnenie limitov
- RV1 juniorky: Balážová, Bíliková, Borza, Bujňačeková, Csokasová, Fučelová, Halvová, Kotová,

Manová, Puškárová, Viglašová

- RV1 = sledovanie výkonnosti a plnenia limitov, pripojenie gymnastiek k sústredeniam RD,

kontrola obťažnosti zostáv, diskusia s osobnými trénermi – všetko v rámci prípravy na MEJ
2023 (investícia do prípravy a tréningu!)- nominácia do družstva po MSR v septembri 2021.

- Výnimku majú Šillerová a Vilčeková – zaradenie do RD pri potvrdení výkonnosti na SPMG

a kontrolných pretekoch (limity), tzn. nie až v septembri ale kedykoľvek po kontrole výkonnosti

- RV2 nádeje: viď dokument Úseky 2020/2021

Úloha: sústredenia sú nahodené v termínovej listine na webe SGF, treba poslať pozvánku pre 

jednotlivkyne - Kiková 
Úloha: Zmena termínu sústredenia 10.-11.4.2021 z dôvodu preloženia 2. kola SPMG na tento dátum – 
Dimová, Sukhomlinová  

http://www.sgf.sk/


Aktuálne prebieha (postupne) kompletizovanie Štatútov reprezentanta, overovanie splnomocnení na 
sprevádzanie detí do zahraničia, kontrola expirácie pasov a  vystavenie nových pasov, vystavovanie 

a obnova FIG licencií, príprava dekrétov reprezentanta a pod.... 

3. Tréningy v Malinove
- Prioritou sekcie je zabezpečovať tréningové hodiny pre členky RD a  RV1 v príprave na

vrcholové podujatia a pomáhať v zvyšovaní obťažnosti zostáv.

- Prebieha spolupráca (online) medzi p. Kilianovou, Petrou Horváthovou (TOP seniorkou SR)
a M. Vasilevou – konzultácia zostáv („budia dojem juniorského programu“ M. Vasileva).

- Postupná bude spolupráca aj s ďalšími gymnastkami, situácia ohľadne pandémie nám však

zatiaľ veľa neumožňuje.
- Sekcia, pokiaľ počas sústredení platí denný poplatok, sa bude snažiť využiť priestor

najefektívnejšie. V prípade, ak bude najmä počas obednej prestávky prázdna hala (ani kluby
ani spoločné skladby ale zaplatený priestor) tak bude operatívne ponúkať priestor na náklady
na tréning juniorkám a seniorkám jednotlivkyniam v RD alebo pripravujúcich sa do RD – úzka

komunikácia s trénermi gymnastiek – ponuka tréningových priestorov a hodín! (Doposiaľ bola
ponúknutá voľná plocha v prípade, ak sa na jednej pripravovala seniorská skladba. V súčasnom

stave, kedy pripravujeme 2 skladby a v spojitosti s opatreniami 6 osôb na športovisko takýto
priestor pre jednotlivkyne už nevznikne – riešením je preto vyššie uvedené).

4. COVID manuál
- Kluby MG žiadajú spracovanie materiálu o tom, ako postupovať v prípade výskytu COVIDU

v CGŠ tak, aby sa neohrozila prevádzka (materiál zo škôl má k dispozícii Motolíková I., z CVČ

zistí Sukhomlinová T. – na inšpiráciu).

5. Zahraničné sústredenia
- Sekcia MG plánuje v prvom polroku jedno zahraničné sústredenie v Sofii (spojené so Svetovým

pohárom). Sústredenie plánované iba pre program jednotlivkýň, spoločné skladby sa

pripravujú v domácom prostredí (s možnosťou prizvania zahraničného lektora, choreografa,
trénera a pod.).

6. Rozhodcovská komisia
- Vzhľadom k prípravám školení rozhodkýň a rozhodcovských skúšok bude predsedníčka sekcie

zvolávať zasadnutie členiek rozhodcovskej komisie: Motolíková I., Rohličková S., Koteková L.
počas januára 2020. Informovať ich bude osobne Motolíková I. a Kiková.

7. C program
- Komisia C programu v zložení Vašková L., Michrinová M., Janovjaková T. spolu s predsedníčkou

sekcie absolvovali online meeting k C programu ako vyhodnotenie „hlasovania“ o  povinných
a voľných zostavách. Materiál je vo fáze spracovania a  do Klasifikačného poriadku bude
doplnený a na kluby zaslaný do 15.1.2021.

8. Medzinárodné podujatia
- GP Moskva – účasť zrušená, netrénuje sa

- Miss Valentine – online počas kontrolných pretekov
- GP Kyjev a Deriugina Cup – bez rozpisu

- GP Brno a Tart Cup – bez rozpisu
- WC Sofia – nominácia RD (7 senioriek, 2-3 trénerky, 1 rozhodkyňa, 1 zdravotník, 1 vedúci

výpravy/tréner), vyplatenie akcie z rozpočtu 2020 (ubytovanie do 8.1.2021)

- Sofia Cup – nominácia RD (1 seniorka, 7 junioriek, 1 rozhodkyňa, 3 trénerky, 1 zdravotník, 1
vedúci výpravy), vyplatenie akcie z rozpočtu 2020 + účasť gymnastiek RV1 na náklady
gymnastky



- WC Pesaro
- ME

Systém nominácie 2021: 

- TOP seniorka – WC, GP, (ME, MS)
- TOP juniorka – GP
- Ostatné gymnastky RD – medzinárodné podujatia (Tart Cup Brno a pod.) – nominácia SGF

- Ostatné gymnastky RV1 – sekcia MG bude odporúčať účasť na rovnakých medzinárodných
podujatiach na náklady gymnastky (cieľ: vzájomné porovnanie členiek RD/RV1 výkonnosti
v medzinárodnej konkurencii)

9. Registrácia

- Termín registrácie je predĺžený do 28.2.2021.

10. Rozpočet sekcie MG

- Aktuálne prebieha dočerpávanie rozpočtu 2020
- Návrh rozpočtu 2021 má SGF s deadlinom do 20.1.2021

- S uvedeným budú oboznámené členky sekcie MG

Mgr., Hana Kiková, PhD. 
Predsedníčka sekcie modernej gymnastiky 

Slovenskej gymnastickej federácie 


