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Hodnotiaca správa
Sekcie žien za rok 2018
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Banská Bystrica
Nové Zámky
Banská Bystrica

Sekcia žien na zasadnutiach riešila domáce súťaže, nominácie na SP, EYOF, ME, MS a na ďalšie
medzinárodné preteky, prípravu talentovanej mládeže, testovanie pre zaradenie do úsekov, riešila
materiálne zabezpečenie prípravy na MEJ, ME a MS a pripravovala základné dokumenty pre rok
2019. Účasť na zasadnutiach bola skoro 100%. Rok 2018 bol časovo náročný a preto sa
uskutočnili len tri zasadnutia čo hodnotím, ako negatívne. Žiaľ pre veľký počet súťaží domácich
a zahraničných s najvýznamnejšími MEJ, ME a MS a prípravou na tieto súťaže sa nedal nájsť
termín ďalších zasadnutí. Vzniknuté problémy sme riešili pri súťažiach alebo cez mail.
3. Domáce súťaže
 Slovenský pohár – uskutočnili sa tri kolá. Na jar v N. Zámkoch A kategória a v B.Bystrici
B kategória a v Detve A AJ b a na jeseň Trnave.
 M SR – pre ženy a juniorky A boli v rámci Medzinárodných MSR v Trnave, pre kadetky
boli MSR v rámci Pohára starobylej Trnavy. Žiacke kategórie A boli Detve a všetky B
kategórie sa uskutočnili v Nových Zámkoch.
 Memoriál manželov Žifčákovcov v Detve boli medzinárodné preteky s účasťou pretekárok
Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Česka, Nórska a Holandska.
 GYTA Poprad organizoval preteky v obťažnosti, ktorú si stanovili sami.
 Všetky súťaže boli zorganizované na dobrej úrovni, za čo patrí poďakovanie klubom, ktoré
sa podujali organizovať v súčasných podmienkach súťaže. Aj naďalej je potrebné
organizovať súťaže v dobrých materiálnych podmienkach (náradie), aby pretekárky mohli
cvičiť bezpečne aj ťažšie cvičebné tvary.
 Potešiteľné je, že počet pretekárok v A aj B kategórii sa stabilizoval a je vyše 100.
4. Medzinárodné súťaže
YOG kvalifikácia v Baku – zúčastnila sa jej M.Pýchová, ktorá obsadila 31. miesto, keď pokazila
jedno náradie (bradlá) čo ju stálo postup na YOG.

MEJ Glasgow sa zúčastnili pretekárky M.Pýchová, ktorá obsadila vo štvorboji 53. miesto po
veľkých zdravotných problémoch a E.Ušáková, ktorá obsadila 72. miesto a pre ňu to boli prvé
veľké preteky.
ME Glasgow po dlhom čase sme postavili družstvo v zložení M.Mokošová, R.Kalamárová,
E.Kuklovská, CH.Bunce a K.Takáčová, ktoré obsadilo 19. miesto. Družstvo malo podstatne na
viac, len 7 pádov nás obralo o podstatne lepšie umiestnenie. Z jednotlivkýň najlepšie umiestnenie
dosiahla B.Mokošová a to 14. miesto vo štvorboji.
MS Doha tak isto po dlhom čase sme postavili družstvo v zložení V.Vydúreková, E.Kuklovská,
CH.Bunce, V.Valaštiaková, ktoré obsadilo 35. miesto. Ambície, ktoré sme mali a to umiestnenie
do 24. miesta sa nám nenaplnili z dôvodu zranení B.Mokošovej, R.Kalamárovej a v dejisku MS
aj K.Takáčovej. výsledky ukázali, že družstvo v najsilnejšom zložení malo na to, aby sa
umiestnilo do 24. miesta a tým si vybojovalo účasť na budúcoročných MS, ktoré budú
kvalifikáciou na OH 2020.
Ďalšie výsledky na medzinárodných súťažiach príloha č. 1 a 2.
MM SR v Trnave sa zúčastnili pretekárky z 12 štátov, a pekné 1. miesto obsadila slovenská
pretekárka B.Mokošová. Ďalšie umiestnenie našich pretekárok: 7. K.Takáčová 11. R.Kalamárová,
12. Ch.Bunce 15. V.Vydúreková a 16. E.Kuklovská z 30 štartujúcich. Juniorky 8. K.Pýchová a 18.
E.Ušáková z 30 štartujúcich.
5. Rozhodovanie
Viď príloha č. 2
6. Vzdelávanie
2. – 4.2.2018 sa v Nových Zámkoch uskutočnil seminár pre trénerov a rozhodcov. Účasť na seminári bola
dobrá. Seminár mal veľmi dobrú úroveň vďaka dobre zvolenému obsahu. Choreografiu prednášala ruská
choreografka Larisa Jefremova, ktorá spolupracuje s ruskou reprezentáciou a poznatky zo zahraničného
seminára v Tirrenii prezentovala Janka Ľuptáková a Andrea Korpová..

Účastníci seminára pozitívne hodnotili úroveň programu a spôsob prednášania.
Na základe výsledkov dotazníka je potrebné inovovať formy vzdelávania a vypracovať nový
systém na získavanie nových vedomostí a zručností pre trénerov a rozhodkyne.
7. Práca s talentovanou mládežou
Základom práce s talentovanou mládežou je práca profesionálnych trénerov v RGCTM a OŠG.
Naplánované 4 dňové sústredenie pre členky RGCTM na marec sa uskutočnilo v Detve, ale ďalšie
sústredenia pre RGCTM sa neuskutočnili. Je to chyba, ktorá sa už nesmie opakovať a je potrebné
pre dievčatá organizovať spoločnú prípravu za účelom zjednocovania tréningových postupov.
Preto je potrebné pokračovať v systematickej práci s mládežou, aby sme do budúcna pripravili
pretekárky schopné dosahovať výsledky na úrovni aspoň európskeho priemeru.
Plnenie cieľov za rok 2018
 Účasť na kvalifikácii YOG s cieľom postúpiť na YOG do Buenos Aires
Cieľ nesplnený K.Pýchová obsadila 31. miesto
 Účasť na MEJ s cieľom postaviť družstvo
Cieľ nesplnený v príprave sa zranili dve pretekárky at tým sa rozpadlo družstvo. Štartovali len dve
jednotlivkyne K.Pýchová 53. miesto a E.Ušáková 72. miesto
 Účasť na ME žien 2018 s cieľom postaviť družstvo s umiestnením do 16. miesta a na náradí
umiestnenie do 16. miesta

Cieľ čiastočne splnený – družstvo štartovalo, ale sa umiestnilo na 19. mieste a jednotlivkyne sa
neumiestnili na náradí do 16. miesta
 Účasť na MS žien 2018 s cieľom postaviť družstvo s umiestnením do 24. miesta
Cieľ čiastočne splnený – družstvo štartovalo, ale sa umiestnilo na 35. mieste.
 Personálne posilniť existujúce RGCTM o ďalšieho trénera
Cieľ nesplnený žiadne RGCTM sa o trénera neposilnilo

8. Záver
Hlavné ciele neboli splnené, alebo len čiastočne, pritom ako ukázali výsledky a aj výkonnosť
našich pretekárok mali sme na to, aby boli splnené. Aby sme v budúcnosti mohli plniť stanovené
ciele je potrebné venovať velkú pozornosť zdravotnému stavu pretekárok. Čo sa týka
personálneho posilnenia v RGCTM nebola vôľa túto otázku riešiť napriek tomu, že financie
neboli problém.
Práca s mládežou mala dobrú úroveň v kluboch, ale chýbala spoločná príprava. Aj tu je potrebné
prijať opatrenia na zlepšenie tohto stavu.
Je potrebné venovať väčšiu pozornosť trénerom a rozhodkyniam pri ich ďalšom vzdelávaní, aby
nám postupne svojou kvalitnou prácou rozširovali počet pretekárok v A kategórii a do
reprezentácie.
Práca v sekcii v roku 2018 aj napriek len trom zasadnutia bola dobrá, plnili sme úlohy, ktoré
vyplývali z plánu práce.
Všetkým, ktorí pracovali v roku 2018 v gymnastickom hnutí ďakujem za ich odvedenú prácu
a prajem všetkým, aby sa vám práca v roku 2019 darila k vašej spokojnosti.
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