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Vypracovala: Hana Kiková 
Zúčastnení: Motolíková I., Kiková H., Dimová A., Sukhomlinová T., Michrinová M. 
Doplnené 15.2.2021 

1. MALINOVO A WORLD CUP SOFIA (seniorská skladba, seniorka jednotlivkyňa), deadline 12.2.2021
Sekcia MG:

Napriek tomu, že si všetci vážia príležitosť pripravovať sa v KCVŠ v Šamoríne, pracujú na 100%
a odviedli kus dobrej práce, tak podmienky na prípravu na vrcholové podujatie nie sú v týchto

priestoroch pre MG ideálne. Trénerkám, gymnastkám a sekcii SGF záleží na tom, aby vycestovali
reprezentovať Slovensko a federáciu pripravené. Federácia v poslednej dobe hľadala rôzne alternatívy,
ako pomôcť reprezentantkám vrátiť sa do telocvične. Jednou z možností bolo zaslanie žiadosti

o zaradenie senioriek do long-listu OH 2021, aby získali Dekrét kandidáta, čo by im mohlo slúžiť ako
„kľúč“ do telocvične. Nadchádzajúca séria svetových pohárov a ME 2021 sú totiž kvalifikačnými

súťažami na OH 2020.
Pri tejto príležitosti sa sekcia informovala o tom, ako to vyzerá s otvorením Malinova, závisí od toho
totiž nasledovné:

• Alt. 1: Ak nebude prevádzka Malinova spustená od 15.2.2021 a teda gymnastky nebudú mať

aspoň 6 týždňov príprav v ŠH na Svetový pohár, sekcia navrhuje, aby sa na podujatie

nevycestovalo. Považujeme to za férové rozhodnutie vo vzťahu ku gymnastkám, trénerkám aj

financiám SGF. Zo Šamorína s výškou stropu kongresovej miestnosti 6m nemôžu cestovať na

Svetový pohár.

• Alt. 2: V prípade, ak sa prevádzka spustí od 15.2.2021, odošleme v piatok 12.2.2021 definitívnu

registráciu (deadline) a federácia zaplatí poplatok 50% z ceny ubytovania a stravy.

Ján Novák: 

Informoval, že už niekoľko mesiacov na dennej báze pracuje na dobudovaní CGŠ v Malinove. Všetko sa 

rodí ťažko. Každú maličkosť človek vybavuje opakovane veľa krát... 11.2.2021 je významný deň.  

Výrobca tribún dokončil zloženie tribún do prevádzkového stavu. Martin Csiaki je zaučený, ako tribúny 

premiestňovať po hale podľa akcií jednotlivých športov. Tribúny majú kapacitu niečo vyše 200 osôb. 

CGŠ dobudované a pripravené na 100% na tréningovú činnosť členov SGF. 

Zrealizovali sme: 

° zrkadlová stena pre baletnú prípravu (cca 1 000 €) 

° branding exteriéru a interiéru CGŠ (9 000 €) 

° zariadenie kancelárie SGF spol. s r.o. (3 000 €) 

° pódium pre rozhodkyne MG a ŠA 2x10m (4 000 €) 

° stupne pre víťazov 3x 1mx1,5m (1 000 €) 

° predelenie haly na 4 športoviská, výška 4,2m, dĺžka 73m (4 500 €) 

° zariadenie denného baru (4 800 €) 

° zariadenie kuchynky, izby tréneriek (1 000 €) 

° tribúny 2x13,5m, 4 rady (26 000 €) 

° plus vybavenie športovým náradím. 

Súčasná situácia nám ale nedovoľuje obnoviť športovú činnosť. Čo je horšie, nie je predpoklad, že sa 

tak stane v najbližších min. 4 týždňoch. SGF spol. s r.o. podpisuje novú zmluvu s Chemstar s.r.o., 

s platnosťou do 31.8.2023 s možnosťou predĺženia na ďalšie obdobie. Od 1.1.2021 platí SGF spol. s r.o. 

4 zamestnancov za stavu, keď máme nulové príjmy! Prezident SGF napriek všetkému verí, že táto blbá 

doba rýchle skončí a budeme môcť CGŠ Malinovo prevádzkovať obvyklým spôsobom.  

Prezident SGF súhlasí s tým, že kvôli súčasným tréningovým podmienkam nie je možné vycestovať na 

súťaž do BUL. 



Kiková:
Úloha: zrušenie účasti na Svetovom pohári – Kiková 

Registrácia predĺžená do 21.2.2021 

2. SOFIA CUP (juniorská skladba, juniorka jednotlivkyňa)
Sekcia MG:
Na Sofia Cup majú vycestovať juniorky, ktoré na Dekrét kandidáta nemajú nárok. Nakoľko je celé 
Slovensko podľa COVID automatu červené a čierne, tak nepredpokladáme, že sa budú môcť vrátiť sa 
do telocvične. Preto, ak aj seniorkám bude umožnené trénovať v Malinove, nerieši to situáciu 
s juniorkami. Tie budú musieť pokračovať s prípravou v Šamoríne. Opäť ale, zo Šamorína s výškou 
stropu kongresovej miestnosti 6m nemôžu cestovať rovno na medzinárodnú súťaž. Pravdepodobne 
museli vycestovať aspoň o týždeň skôr, aby trénovali v hale, ktorá im umožní sa aklimatizovať na 
štandardné podmienky pre MG.

Ján Novák: 

Informoval, že ak nemôžu vycestovať seniorky, tak to isté platí pre juniorky. V BUL sme už boli na 

sústredení a vypýtali si také peniaze, ktoré boli neprimerané. Je si vedomý, že veľa optimizmu do celej 

veci nepriniesol. Na jednej strane musíme robiť všetko pre sanovanie nepriaznivej situácie, na druhej 

máme totálne zviazané ruky s iným riešením na Slovensku. Takže sú dve možnosti: pokračovať 

v Šamoríne pri spolufinancovaní klubov alebo vycestovať niekde do zahraničia, kde je povolená 

tréningová činnosť a boli by nám ponúknuté zvládnuteľné finančné podmienky. 

Kiková:
Úloha: preveriť možnosti zahraničného sústredenia pre reprezentáciu – sekcia MG 
Úloha: preveriť možnosti domáceho sústredenia pre gymnastky s Dekrétom kandidáta - Kiková
Úloha: v prípade, ak sa nezabezpečia podmienky na prípravu juniorského družstva na Sofia Cup do 
1.3.2021 (deadline Sofia Cupu), tak bude účasť na podujatí zrušená - Kiková 

3. SÚSTREDENIA ŠAMORÍN

Sekcia MG:
V oboch prípadoch (či seniorská alebo juniorská reprezentácia) sú akcie v Šamoríne neskutočne drahé,

a preto sa sekcia MG navrhuje spolufinancovanie ďalších akcií v KCVŠ:
• Testovanie, ubytovanie, prenájom haly, regenerácia, realizačný tím – financuje SGF

• Stravná jednotka 30€/deň – financuje klub/rodič

Sekcii sa dostalo niekoľko žiadostí o zaradenie junioriek jednotlivkýň z reprezentačného výberu SGF na 

sústredenia v Šamoríne. Je to 11 junioriek, ktoré boli naposledy v hale na jednodňovom sústredení SGF 
v Malinove 5.12.2021. Tréningy vo svojej telocvični neabsolvovali od októbra žiadne a ich výkonnosť 

a motivácia rapídne klesajú. Sekcia MG preto navrhuje nasledovné: 
• Prizvanie junioriek RV na sústredenie v Šamoríne je možné iba podmienky 100% financovania

nákladov zo strany klubu/rodiča (testovanie, ubytovanie, regenerácia, strava). SGF zabezpečí

realizačný tím a prenájom priestorov.

• Min. počet junioriek RV je 6.

Ján Novák: 

Informoval, že so spolufinancovaním klubov (i keď vieme, že situácia v kluboch je rozdielna, nie každý 

klub si to bude môcť dovoliť) súhlasí v plnom rozsahu. Zvládnuť dnešnú situáciu môžeme len 

v spolupráci. Malinovo tak skoro nebude a sústredenie spoločiek sen a jun, jednotlivkyne sen a jun, už 

to je veľa.  

Kiková:
Úloha: zaslanie pozvánky a podmienok účasti na sústredeniach klubom SGF – Kiková 



4. DEKRÉTY KANDIDÁTA NA OH 2021
Sekcia MG si plne uvedomuje, že ani jedna z gymnastiek nemá výkonnostne na to, aby za normálnych

okolností takýto Dekrét kandidáta na OH získali. Bez rozdielu či hovoríme o reprezentačnej skladbe,
o reprezentantkách v programe jednotlivkýň alebo o prizvaných nových seniorkách v programe

jednotlivkýň Vilčekovej a Šillerovej. Obe gymnastky boli reprezentačnou trénerkou prizvané na
sústredenia do Šamorína a finančne podporené v príprave na ME (Slovensko ešte nemá menovitú
prihlášku). Obom seniorkám bola ponúknutá možnosť získať Štatút reprezentanta pri potvrdení

výkonnosti, nakoľko ho prechodom do vyššej kategórie stratili (ostatným reprezentantkám bol Štatút
z dôvodu zrušených medzinárodných podujatí bez možnosti overenia výkonnosti ponechaný). Dekrét
kandidáta by mohol slúžiť gymnastkám ako „kľúč“ do športovej haly. Preto SGF odosiela žiadosť

o vystavenie Dekrétu aj pre Vilčekovú a Šillerovú.

Monika Šišková: 
Informovala, že dňa 11.2.2021 volala s p. Bučekom zo SOŠV a dohodla sa, že ich môžeme pridať do 
long listu (Vilčekovú a Šillerovú). SOŠV trvá na tom, aby boli postupy správne, aby boli nominácie 
schválené zväzom, pretekári boli zaradení do reprezentačných úsekov a pripravovali sa na vrcholné 
podujatia, ktoré sú kvalifikáciou na OH.  

Kiková:
Úloha: zaslanie žiadosti na SOŠV - Kiková

5. KALENDÁR ĎALŠÍCH SÚSTREDENÍ

Kiková:
Úloha: vypracovať na základe vyššie uvedených skutočností – reprezentačná trénerka 

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

Slovenskej gymnastickej federácie 


