
 
 
 
 
 

 

Zápisnica č.3 zo zasadnutia sekcie ŠGŽ 
 

26.6.2022 v Detve 
 

Prítomní členovia: Katarína Krekáňová, Stanislav Kútik, Zuzana Purdeková, 

Michaela Černáková, , Dagmara Strmenská, Nikola Hradovkin     
Ospravedlnení: Henrieta Zbyňovcová, Andrea Grigašová 
 

Program: 

1. Privítanie členov Sekcie žien a hostí 

2. Náplň práce jednotlivých členov sekcie na roky 2022-2024  

3. Schválenie výkonnostných tried A kategórií  

4. Nominácie na 2.polrok 2022   

5. Rôzne  

6. Uznesenie 

7. Záver 
 

Bod programu č.1- Privítanie členov 

 

• predsedníčka sekcie žien SGF Katarína Krekáňová privítala členov sekcie žien 

v novom zložení. 

• Sekcia žien je uznášania schopná 

• Program zasadnutia sekcie žien SGF bol doplnení o kontrolu uznesení  a následne 

schválený 

 

 

Bod programu č.2- Kontrola uznesení 

• Uznesenie č.3 

Informovať kluby a oddiely o schválených podmienkach Výkonným výborom SGF 

pre plnenie kritérií pre 3 súťaže pre športovcov do 23 rokov.  

Z: Dagmara Strmenská      T: do 15.6.2022 

      Splnené 

• Uznesenie č.4 

Vypracovať termínovú listinu pre rok 2023-2024 

Z: Hriadovkin, Krekáňová, Purdeková, Kútik  T: 31.7.2022 

      Prebieha 

• Uznesenie č.5 

Zistiť na základe akých dokladov bude cestovný príkaz vyplácaný a zároveň kedy 

budú doplatené cestovné príkazy, ktoré už boli zrealizované.  

Z: Katarína Krekáňová      T: 28.06.2022  

V riešení 

     



Bod programu č.3 - Náplň práce jednotlivých členov sekcie na roky 2022-2024  

 

• predsedníčka Sekcie žien oboznámila jej členov s náplňou práce sekcie a jednotlivých 

komisii. Náplň práce členov a komisií bola doplnená  do plánu práce Sekcie žien SGF 

na rok 2022  

  

Bod programu č.4 - Schválenie výkonnostných tried A kategórií  
• Zuzana Purdeková  predložila prítomným návrh klasifikácie 2022  

• Stanislav Kútik dal návrh upraviť výkonnostné triedy pre juniorky a ženy 

Sekcia žien SGF zvažuje od roku 2023 upraviť výkonnostné triedy A kategórii  

 

 

Bod programu č. 5 – Nominácie na 2.polrok 2022   

• Vyjadrenie ortopéda k zdravotnému stavu pretekárky Baňovičovej je nedostačujúce.  

Sekcia navrhuje vyjadrenie iného otropéda tak, aby sme chránili trénera aj SGF v prípade 

zdravotných komplikácií súvisiacich s tréningovým procesom. 

 

Bod programu č. 6- Rôzne 

• Preteky v Linz  

Surmanová je zranená – minimálne súťaž na bradlách 

Sekcia navrhuje, aby vedúcou výpravy bola rozhodkyňa Dagmara Strmenská 

• Prerokovali sme nomináciu na ME a zaučenie team leadera 

Stanovisko sekcie žien SGF k funkcii team leadera je nesúhlasné. Uhradenie finančných 

nákladov spojených s touto funkciou na ME nech je zaplatené mimo finančného rozpočtu 

sekcie žien 

• Opäť sa otvorilo riešenie baletnej prípravy v kluboch 

Nikola Hradovkin tiež povedal, že choreografiu musí robiť baletka, ktorá sa rozumie ŠG, 

vie pravidlá a potrebných náležitostí zostáv 

- Sekcia a VV nemôže robiť odborné kompromisy 

- Stanoviská  a rozhodnutia sekcie , ktoré sú odborné pre potrebu tréningového 

procesu a potreby gymnastiek sú konečné a VV by mal  tieto rozhodnutia brať na 

vedomie. Môže povedať svoj názor dať pripomienku, ale malo by plne 

rešpektovať tieto stanoviská. Tak isto je to aj pre nominácie na jednotlivé súťaže – 

personálne obsadenie 

• Doriešiť rozpisy pretekov cez aký systém budú podávané - sgf preteky má viaceré 

bonusy oproti IS SGF 

Mínusy IS SGF – nedá sa nahrať hudba, nedajú sa nominovať rozhodcovia, kluby sú 

jednotlivo a pretekárky treba kopírovať každú zvlášť – nedá sa exportovať celé podujatie 

tak ako je to v sgf pretekoch) 

• Zuzana Purdeková upozornila na potrebu technickej kontroly gymnastického náradie 

v telocvičniach raz za 12  mesiacov 

• Menovitá nominácia na Szombately zistiť termín do kedy má byť definitívna 

• Z: Katarína Krekáňová      T: najbližší VV 

• Žiadosť od Nováka – okrem toho, že nemala potrebné atribúty nebola uvedená ani 

gymnastka, ktorej sa to malo týkať 

Domnievame sa, že ide o Sáru Surmanovú – sekcia aj napriek tomu  prehodnotí 

podporu ak Sára urobí výsledok  



• Potisková – žiadosť opäť nemala hlavné znaky žiadosti- sekcia sa touto žiadosťoou 

zaoberala a po zvážení a prehodnotení čerpania finančných prostriedkov sekcie žien 

v prípade dostatočných financií žiadosť podporí.  

• Zuzana Purdeková dala návrh na zmenu preskoku v kategórii ml.ž. A  

• Výročie SGF – Schránka nápadov 

• Stanislav Kútik oznámil, že dnešné zasadnutie sekcie je jeho posledné. Už nie je ochotný 

akceptovať prístup SGF k jeho osobe.  Za metodickú príručku mu bola navrhnutá podľa 

ekonomických smerníc odmena v hodnote 480 €. Na príručke pracoval cez 800 hodín čo 

v prepočte na hodinu znamená odmenu 0,60 €. Túto sumu nie je ochotný akceptovať 

a odmieta sa podieľať na tvorbe ďalších metodických materiálov.  

• Potreba zistiť a dať návrh na preplácanie členov sekcie žien SGF 

 

Bod programu č. 7 - Uznesenia 

 

Uznesenie č.11 

Sekcia žien SGF schválila Náplň práce členov a komisií v znení v akom bola doplnená  

(viď príloha 1) 

Hlasovanie: Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č.12 

Sekcia žien SGF schvaľuje doplnené výkonnostné triedy A a B kategórií pre rok 2022 

(viď príloha 2) 

Hlasovanie: Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č.13 

Sekcia ukladá prednesie žiadosti na VV o odborné nestranné vyšetrenie  pretekárky 

Baňovičovej. 

Z: Katarína Krekáňová       T: najbližší VV 

 

Uznesenie č.14 

Sekcia žien SGF schvaľuje Dagmaru Strmenskú ako vedúcu výpravy na súťaži 

v Linz konajúcu sa 1.-3.7.2022 

Hlasovanie: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 1 

 

Uznesenie č.15 

Sekcia žien SGF nesúhlasí z pozíciou team leader a žiada, aby náklady pre team 

leadera na ME boli hradené mimo rozpočtu sekcie SGF. 

Hlasovanie: Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

Uznesenie č.16 

Predložiť návrh k organizácii a personálnemu obsadeniu v rámci dlhodobej baletnej  

prípravy na Výkonnom výbore 

Z: Katarína Krekáňová       T: najbližší VV 

 

Uznesenie č.17 

Sekcia žien odsúhlasila prehodnotenie žiadostí p.Nováka a p.Potiskovej po splnení 

požiadaviek sekcie. 

Hlasovanie: Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

Uznesenie č.18 



Doriešiť používanie systému na rozpisy pretekov 

Z: Katarína Krekáňová       T: najbližší VV 

 

Uznesenie č.19 

Oboznámiť SGF s potrebou technickej kontroly gymnastického náradia v 

telocvičniach 

Z: Katarína Krekáňová       T: najbližší VV 

 

Uznesenie č.20 

Zistiť termín menovitej nominácie pre preteky v  Szombathely  

Z: Katarína Krekáňová       T: najbližší VV 

 

Uznesenie č.21 

Sekcia žien schválila zmenu preskoku pre kategóriu mladšie žiačky A 

(viď príloha 3) 

Hlasovanie: Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

 

Uznesenie č.22 per rollam  

Sekcia žien SGF schválila 500 € na regeneráciu pre gymnastky pripravujúce sa na  

EYOF a ME do konania ME 

Hlasovanie: Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č.23 per rollam  

Sekcia žien SGF odsúhlasila podľa ekonomických smerníc odmenu lektrom 

prednášajúcim na seminári trénerov a rozhodcov, ktorý sa konal 20.5. - 21.5. v Detve 

Hlasovanie: Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

      

Bod programu č. 8 - Záver 

• predsedníčka  zhrnula úlohy sekcie na nasledujúce obdobie, poďakovala zúčastnením 

členom sekcie a ukončila zasadnutie sekcie 

 

 

Zapísala: Strmenská Dagmara       Detva 30.6.2022 

Overil: Krekáňová Katarína  

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 2 

 
 

 

 

Kategória I . VT I I . VT I I I .VT Platnosť VT

Majmladšie žiačky A 42,00 40,00 37,00 2 roky

Mladšie žiačky A 52,00 50,00 47,00 2 roky

I . VT I I . VT I I I .VT I . VT I I . VT I I I .VT

Staršie žiačky A 1. rok 42,00 40,00 37,00 48,00 46,00 44,00
Staršie žiačky A 2. rok 44,00 42,00 38,00 51,00 48,00 46,00

Kadetky A 45,00 43,00 39,00 1 rok

MT I . VT I I .VT MT I . VT I I .VT

Juniorky A  47,00 43,00 40,00 12,40 11,90 11,50 2 roky

Seniorky A 48,00 45,00 41,00 12,60 12,20 11,50 2 roky

Kategória I . VT I I . VT I I I .VT Platnosť VT

Najmladšie žiačky B 41,00 39,00 36,00 2 roky

Ml. žiačky B 43,00 41,00 37,00 2 roky

St. žiačky B 43,00 41,00 37,00 2 roky

Juniorky B 41,00 39,00 37,00 2 roky

Seniorky B 43,00 41,00 38,00 2 roky

Možnosť získania VT :

Juniorky„A“  - I .,I I . trieda: Slov. pohár, M SR, medzinárodné preteky, medzištátne stretnutia 

St. žiačky "A" - Slov. pohár a M SR - päťboj

                       - medzinárodné preteky, medzištátne stretnutia – podľa FIG v štvorboji 

Najml., Mlad. žiačky "A"- Slov. pohár a M SR

Žiačky,  Juniorky, Ženy „B“    -  Slov. pohár, M SR

Schválené:     26.6.2022 Sekciou ŠGŽ

Štvorboj Jednotlivé náradie
Platnosť VT

Päťboj

Kategória
Štvorboj 5 boj

Výkonnostné triedy "B"

Platnosť VT

2 roky

Kategória

Kadetky „A“  -  Slov. pohár a M SR , medzinárodné preteky, medzištátne stretnutia podľa FIG v štvorboji 

Klasifikácia 2022

Ženy „A“       -  I .,I I . trieda: Slov pohár, M SR, medzinárodné preteky podľa FIG, Svetový pohár,  

                         medzištátne stretnutia,  ME, EH, MS, OH.   

                      - medzinárodná trieda: len na  MMSR, Svetový pohár, ME, EH, MS, OH, medzinárodné preteky,

                      - podľa FIG,  EYOF  MEJ

                      - medzinárodná trieda: len na  MMSR,  MEJ, EYOF, medzinárodné preteky, medzištátne stretnutia

                        medzištátne stretnutia

Výkonnostné triedy "A"

Štvorboj



Príloha 3 

 
 

 

 

3 

 

- Zrážka za umelecký dojem max 0.6 b. (neschopnosť sledovať rytmus a tempo hudby v časti 
zostavy, držanie hlavy, tela, ramien a paží pokrčené/vtočené špičky, nedostatočný rozsah pohybu,  

- nedodržanie predpísanej choreografie 0,1 alebo 0,3 b.  
- Zrážka za nenapojenie dialkový skok + salto vpred – 0,1b 

 

/ na sústredeniach a kontrolných zrazoch sa budú kontrolovať petle – zostavička / 

 
Mladšie žiačky A 

 
Všeobecné pokyny:  

1. Cvičí sa 5 boj 

2. Hodnotenie podľa pravidiel FIG – D + E známka, max. 8 CT. 

Preskok:   
Povinné skoky: 

1. skok :  rondát – rýchly premet vzad (flik) doskok na  zarovnané žinienky so  stolom  

/ výška stola 110 cm – je možné skákat cez motitanový stôl 
D: 2,40 b. – z mostika 
D: 1,40 b. – z preskokovej trampolíny 

pozn.:  
- dopad rukami aj nohami na stole : E: - 1,00 b. 
- mostík Bänfer nemôže byť použitý.  

 
2. skok – ľubovoľný skok  FIG / výška stola 125 cm / 

pozn.: 
- mostík Bänfer môže byť použitý. 
- pretekárka skáče dva skoky, do výsledkov sa počíta priemer známok z obidvoch skokov.  

Bradlá: 
 Povinné požiadavky:    

1. vzoprenie vzklopmo – stojka znožmo vo väzbe          0,5 b  

       2. toč vzad do zášvihu – vo vzpore päty nad úroveň ramien    0,5 b.   

       3. veletoč vzad                  0,5 b.   

       4. záver /FIG/                0,5 b.  

Bonifikácia:  
Ľubovoľný toč do stojky         0,5 b. 
Prelet z nižšej žrdi na vyššiu        0,3 b.   

pozn.:  
- Prechod z dolnej žrde na hornú bez CT z tabuľky CT je bez zrážky.  

Kladina:  
Povinné požiadavky:      

1. rýchly premet vzad jednonož (blcha)         0,5 b.                

       2. obrat jednonož 360°/ kotúľ vpred bez dohmatu rúk / stojka na rukách kotúľ 0,5 b.                 
3. gymnastická väzba FIG         0,5 b.                              

4. saltový CT na kladine         0,5 b. 
Bonifikácia:  

Gymnastický CT s obratom 180°       0,3 b. 
2 rýchle premety vzad naviazané /blchy/        0,3 b. 
Záver hodnoty B           0,2 b. 

pozn.: Zrážka za umelecký dojem -  FIG  


