
Zápis zo stretnutia klubov a oddielov MG 17.5.2022 

 

 

Program:  

1. Informácie o VV SGF z 11.5. 

2. Návrh pracovných komisií, náplň práce, právomoci a zodpovednosť 

3. Návrh členov pracovných komisií  

4. Prestávka 15min  

5. Schválenie pracovných komisií a členov pracovných komisií  

6. Diskusia a opätovný návrh na schválenie pracovných komisií a ich členov (len v prípade ak 

bod 5 nebude schválený) 

7. Otázky k VV SGF ktoré sa uskutoční 23.5.2022 

8. Rôzne 

K bodu 1  

Krátke zhrnutie priebehu VV, konkrétne informácie budú zverejnené v zápise z VV.  

Zmena v nominácii na ME Tel Aviv – na pozíciu vedúcej delegácie bola schválená prezidentka SGF 

Monika Šišková. 

K bodu 2 a bodu 3 

Komisia reprezentácie a medzinárodných vzťahov 

- Nominácia RD družstva seniorky a juniorky (nastavenie kritérií a limitov) 

- Medzinárodné súťaže (plán účasti RD na medzinárodných súťažiach 

a nominácie reprezentantiek a rozhodkýň na medzinárodné súťaže) 

- Vrcholové podujatia (ME, MS, Univerziáda – plán prípravy a nominácie 

reprezentantiek a rozhodkýň) 

- Tréningový proces RD (Plán tréningov a sústredení, nominácia 

reprezentačných trénerov) 

- Termíny významného podujatia SR (Návrh termínu pre FIG súťaž 

Slovensko) 

-  Medzinárodné vzťahy (výber a príprava kandidáta do štruktúr 

európskej, resp. svetovej gymnastickej federácie) 

Vedúca komisie: Ivana Motolíková  
Členovia komisie: Adela Dimová, Ľubov Kilianová 
 

Komisia vrcholového športu 

- Nominácia RV družstva (nastavenie kritérií a limitov) (spolupráca 

s KRMV) 

- Medzinárodné súťaže (plán účasti RV na medzinárodných súťažiach pri 

súťažiach RD a nominácie členiek RV ako samoplatcov)(spolupráca 

s KRMV) 

- Medzinárodné súťaže pre RV (Výber súťaží a nominácie členiek RV so 

spoluúčasťou SGF na financovaní účasti členiek RV družstva) 



- Medzinárodné súťaže pre RV (Výber súťaží a nominácie členiek RV bez 

spoluúčasti SGF na financovaní účasti členiek RV družstva) 

- Odporučenie zmeny zaradenia gymnastky (A, B,C) 

- Tréningový proces (Plán tréningov a sústredení) 

- Termíny domácich majstrovských súťaží (Návrh termínu pre SPMG 

a MSR  Slovensko)(spolupráca KZK) 

- Školenia trénerov II. a III. stupeň (spolupráca s MK) 

-  Vyhodnotenie úspešnosti a angažovanosti klubov (spolupráca KRŠ 

a KZK) 

Vedúca komisie: Silvia Rohlíčková  
Členovia komisie: Lucia Selecká, Monika Vargová, Irena Gejdošová 

Komisia rozvojového športu 

- Rozvoj, projekt moduly a tréner na školách 

- Majstrovské súťaže C program (termín a organizátor súťaže) 

- Nominácia rozhodkýň pre súťaže C program (spolupráca s KRoz) 

- Rozvoj estetickej gymnastiky a pohybových skladieb (cieľ zabezpečiť 

dostatočný počet súťaží) 

- Školenia trénerov I. stupeň (spolupráca s MK) 

- Školenia rozhodcov (spolupráca s KRoz) 

- Odporučenie zmeny zaradenia gymnastky ( B,C) 

- Vyhodnotenie úspešnosti a angažovanosti klubov (spolupráca KVŠ a KZK) 

Vedúca komisie: Ingrid Ölvecká 
Členovia komisie: Lucia Babjaková, v kompetencii vedúceho komisie 

Komisia rozhodcov 

- Nominácie rozhodkýň pre majstrovské súťaže 

- Návrhy súťaží na plnenie kritérií udržania statusu MR  

- Plán medzinárodných školení rozhodkýň 

- Príprava metodických materiálov pre rozhodkyne  

- Konzultácie pripravovaných zostáv na reprezentačnej úrovni (v réžii SGF) 

- Konzultácie pripravovaných zostáv na klubovej úrovni (v réžii klubov) 

- Školenia rozhodcov  

- Hodnotenie rozhodovania na majstrovských súťažiach 

Vedúca komisie: Michaela Darnadiová 
Členovia komisie: Dominika Selecká, Stanislava Bajusová, Martina Šagová, Lenka Koteková 
 
Metodická komisia 

- Skompletizovanie dostupných metodických materiálov  

- Terminológia 

- Založenie akreditovaného školiaceho strediska pre trénerov MG 

- Príprava a publikovanie učebného textu pre trénerov I. stupňa 

- Organizácia školení pre trénerov podľa stupňa  

- Konzultácie pri príprave na skúšky trénerov MG 

- Skúšky trénerov MG 



- Publikovanie aktuálnych materiálov a poznatkov z tréningových 

procesov 

- Návrh technicko - materiálneho zabezpečenia pre trénerov 

Vedúca komisie: Tatiana Sukhomlinová 
Členovia komisie: Milena Švédová, Ildikó Korínková 

Komisia ekonomiky a marketingu 

- Aktualizácia rozpočtu sekcie MG 

- Sledovanie čerpania rozpočtu všetkých sekcií SGF 

- Príprava návrhu rozpočtu 2023 (Rozpočet celok, rozpočet príspevok 

uznanému športu, rozpočet z príjmov MG ) 

- Ekonomické smernice (návrhy pre zapracovanie do ekonomických 

smerníc SGF, poradenská a konzultačná činnosť) 

- Evidencia majetku a skladových zásob  

- Kalkulácie (zahraničné súťaže, domáce súťaže, školenia, semináre, 

workshopy) 

- Organizácia školení, seminárov, workshopov a podujatí na podporu MG 

- Organizovanie významného podujatia 

Vedúca komisie: Hana Kiková 
Členovia komisie: v kompetencii vedúceho komisie 

Komisia klubov a oddielov MG  

- Hájiť záujmy klubov a oddielov MG 

- Hájiť záujmy rozhodcov, trénerov MG 

- Príprava termínovej listiny domácich súťaží 

- Kontrolovať činnosť sekcie MG  

- Príprava Interných smerníc MG, ich aktualizácia a  doplnenie 

- Sledovať výzvy a granty 

Vedúca komisie: Erika Brandnerová 
Členovia komisie: Tatiana Motolíková, bude doplnené 
 
K bodu 5  

Navrhnutí členovia komisií boli schválení.  

Doplňujúce otázky boli ohľadne počtu členov komisii, ktorý nie je limitovaný. 

Komisie budú úzko prepojené a spolupracovať. Veríme, že predchádzajúci členovia komisií budú 

nápomocní pri odovzdávaní svojich skúseností.  

Predsedovia komisií budú kontaktovať záujemcov a oznámia členov svojich komisii. 

K bodu 7 

Amatérske zmluvy – momentálne v MG nemáme – preveriť financovanie. Malo by byť z rozpočtu 

sekcie, nejedná sa o financie navyše   

Dodatočné otázky môžu byť zaslané mailom individuálne  

K bodu 8 



Vrcholové podujatie naplánované SRGO na tento rok odložené. V záujme MG je organizovať 

vrcholové medzinárodné podujatia.  

Aktuálna potreba „dočasnej“ komisie na vytvorenie interných smerníc. 

Neprerokované: 

- Zástupca športovcov  

- Návrh na otvorenie rozpočtu SGF z dôvodu navýšenia finančných 

prostriedkov uznaným športom o 60.564 € na sumu 1.441.755 €. 

 

Sekcia MG bude pracovať v zložení: 

Predseda sekcie: Ľuboš Vilček 

Koordinátor MG: Ľubomír Stražay 

Za pracovné komisie vedúce komisií: I. Motolíková, S. Rohličková, M. Darnadiová, H. Kiková, I. 

Ölvecká, T. Sukhomlinová, E. Brandnerová. 

Zapisovateľka: Dominika Selecká 

 

 


