
Majstrovstvá Európy v modernej gymnastike 

13.-20.6.2022, Tel Aviv 

 

Správa vedúcej delegácie 

 

1. Zloženie výpravy 

Vedúca delegácie:  Monika Šišková 

Juniorky jednotlivkyne:  Liliana Manová 

    Tereza Šaranová 

Trénerka juniorky:  Tatiana Motolíková 

Seniorky jednotlivkyne:  Michaela Žatková 

Nina Dzurošková – zranená, účasť zrušená 

    Adriana Timková – dodatočne nominovaná za zranenú  

Trénerka seniorky:  Ľubov Kilianová 

Rozhodkyne: jednotlivkyne Ivana Motolíková 

           skupiny:  Dominika Selecká  

Spoločná skladba seniorky: Katarína Balleková, Paulína Cvečková, Rebeca Gurtlerová, Ella  

Kováčová, Timea Oravcová, Barbora Valentková 

Zdravotná starostlivosť:  Nina Nováková 

 

 

 

2. Doprava 

Doprava bola zabezpečovaná koordinátorom sekcie. Na niektoré letenky bola využitá zmena 

letenky z Moskvy, kam časť výpravy necestovala na plánovanú súťaž z dôvodu ochorenia  

na COVID.  

Výprava pricestovala podľa programu ME v dvoch častiach. 

13.6. Žatková, Manová, Šaranová, Motolíková T., Kilianová, Motolíková I. Selecká D. Šišková 

13.6. Timková (samostatne) 

16.6. Balleková, Cvečková, Gurtlerová, Kováčová, Oravcová, Valentková, Darnadiová, Dimová 

20.6. spoločný odlet celej delegácie. Spiatočná letenka bola s odletom v skorých ranných 

hodinách, čo znamenalo odchod z hotela o 1:00 ráno a čakanie na vybavenie celú noc až do 

odletu lietadla, čo bolo najmä pre pretekárky veľmi náročné. 

Samostatne letela Adriana Timková v poobedňajších hodinách. 

 

3. Ubytovanie 

Ubytovanie bolo zabezpečené v oficiálnom hoteli ME, kategória 2.  

Časť výpravy (2 juniorky a trénerka junioriek) ostali na oficiálnom hoteli ubytované aj po 

skončení súťaží na vlastné náklady až do odchodu domov (17.-20.6.). 

Ubytovanie kvalitou nezodpovedalo  vysokej cene.  

 

 

4. Stravovanie 

Na základe požiadavky zo strany rozhodkýň a tréneriek bolo zvolené stravovanie výpravy 

diétami. Raňajky boli zabezpečené v cene ubytovania. Diéty celej výpravy boli poslané na 



účet vedúcej výpravy, ktorá ich pred podujatím rozposlala všetkým účastníkom podľa 

predpísaného nároku. Tento typ stravovania je na ME (MS) absolútne nevhodný, pretože 

pobyt je dlhý, členovia výpravy sú väčšinou času na tréningu alebo súťaži a trénerky sú veľmi 

vyťažené na to, aby ešte organizovali stravovanie pre pretekárov.  Na základe skúseností, 

pretekárky si objednávali najlacnejšie jedlá, ktoré boli absolútne nedostatočné pri podávaní 

náročného fyzického výkonu, aby ušetrili. Napriek snahe tréneriek bolo náročné, aby si 

pretekárky hradili stravovanie „zo svojho“ (teda z peňazí na ich účte, aj keď to boli peniaze 

určené na stravovanie. Na základe požiadavky tréneriek vedúca výpravy zabezpečovala lístky 

na stravu na každý deň osobitne u organizátorov v mieste podujatia. Po námietkach z OV , že 

každá delegácia si objednala stravovanie vopred podľa stanovených podmienok v čase 

prihlasovania na súťaž a denné požiadavky výpravy SR pracovníkov OV zbytočne zaťažuje 

a problém bol tiež platba v hotovosti, ktorú pretekárky nemali (EUR) nás OV požiadal, aby 

sme na posledné 3 dni dali spoločnú objednávku, čo sa neuskutočnilo. Posledné 2 dni si plnila 

vedúca delegácie program stanovený organizátorom v doobedňajších hodinách mimo haly, 

takže stravné lístky nebolo možno zakúpiť. 

Do budúcnosti odporúčam zabezpečiť min. 1 teplé jedlo spoločne pre výpravu z ponuky 

organizátora.  

 

5. Spoločné oblečenie  

Všetci členovia výpravy dostali zo SGF oficiálne oblečenie z novej kolekcie SGF. 

Z nepochopiteľných dôvodov nosili členky výpravy (3 jednotlivkyne, trénerka a rozhodkyne) 

počas ME oblečenie SOŠV, ktorý na dané podujatie nehradil ani prípravu ani neprispel na 

účasť na ME. Všetky náklady boli hradené z rozpočtu SGF. Je povinnosťou členov výpravy SGF 

reprezentovať SGF v oficiálnom oblečení. Táto povinnosť je ustanovená taktiež v Štatúte 

reprezentanta SGF. V prípade opakovaného porušenia štatútu bude podaný návrh na 

disciplinárne konanie. 

Ak nejaké časti oblečenia pretekárkam chýbajú, je potrebné dať požiadavku na doplnenie 

výstroja SGF. 

 

6. Výsledky 

Juniorky jednotlivkyne štartovali nasledovne: 

Manová (obruč, kužele), Šaranová (stuha, lopta) 

Obidve pretekárky predviedli výkony, ktoré nezodpovedali natrénovaným zostavám.  

Dievčatám podľa slov trénerky a podľa výsledných známok chýbala najmä obťažnosť zostáv. 

Seniorky jednotlivkyne: Žatková, Timková (obe štvorboj) 

Michaela Žatková predviedla vyrovnaný výkon so všetkými 4 náčiniami. Za zostavu s kuželami 

si vybojovala 27,400 bodov a 35. miesto, čo bolo najlepším umiestnením našich pretekárok. 

 

 

Spoločná skladba v zostave s 5 obručami predviedla vyrovnaný výkon a zisk bodov 25,050bol 

najvyšší v doterajšej histórii. Dievčatá sa umiestnili na 17. mieste, čo dávalo predpoklad pri 

dobrom výkone v zostave s 3 stuhami a 2 loptami o ďalší posun vo výsledkovej listine 

smerom hore. Žiaľ táto prognóza sa nenaplnila, pretože dievčatá svoju druhú zostavu 

absolútne nezvládli, urobili množstvo chýb a ich hodnotenie bolo najnižšie v súťaži. 



Podrobným vyhodnotením sa budú zaoberať trénerky a svoje pohľady určite doplnia aj 

rozhodkyne. 

Príprava pre pretekárky bola zabezpečená počas celého obdobia v Centre gymnastických 

športov v Malinove. Napriek ukončeniu prevádzky v Malinove k 30.5.2022 bola podlaha 

aj koberec pre MG ponechané v Malinove, aby bol zabezpečený kvalitný tréning až do 

odchodu na ME. Tréningový objem bol zabezpečený podľa požiadaviek tréneriek, k tréningu 

bola podľa požiadaviek zabezpečená baletná príprava s Uljanou Volkovou. 

Veľkým prínosom bola zdravotná starostlivosť o pretekárky počas celej prípravy aj počas 

účasti na ME, ktorú zabezpečovala fyzioterapeutka Niny Novákovej.   

  

Z ME boli zabezpečené profesionálne fotografie, ktoré bude mať SGF k dispozícii na 

propagáciu modernej gymnastiky a našich reprezentantiek. 

 

7. Diplomatická činnosť 

Počas ME som ako vedúca výpravy absolvovala množstvo stretnutí a oficiálnych rokovaní, ako 

aj program, ktorý pre vedúcich výpravy zabezpečoval organizačný výbor. 

Vyberám niektoré z rokovaní. 

 

Farid Gaibov – prezident EG, pozvanie na Slovensko, kandidatúra O. Kyselovičovej do   

               Exekutívy EG, podlaha na aerobil 

 

Li Li Cheung, prezidentka Americkej gymnastiky   

Diskusia pri okrúhlom stole o problémoch a ich riešeniach, ktoré v poslednom období  

US Gymnastics prekonala 

Niels Daniels, komentátor ME, ktorý taktiež bude komentovať EYOF v Banskej Bystrici.  

Rokovanie o podmienkach účasti na EYOFe, organizácia jeho pobytu. 

Claire Turner športová koordinátorka EG a oficiálna reprezentantka EG na EYOFe, podmienky  

jej účasti na EYOFe a organizačné zabezpečenie pobytu 

 

Lisa Worthman, riaditeľka Európskej gymnastiky, EYOF, podpora pre ŠA v podobe novej  

podlahy.  

 Ismail  Goktekin, viceprezident Tureckej gymnastickej federácie, spolupráca a podpora  

na podujatiach medzi SGF a TUR 

Jacob Wischnia, člen Izraelskej gymnastickej federácie zodpovedný za medzinárodnú  

spoluprácu, spolupráca a podpora na podujatiach medzi SGF a ISR 

 

 

Na pozvanie Izraelskej gymnastickej federácie sa ME zúčastnil aj Ján Novák, ktorý bol pozvaný  

na náklady Izraelskej gymnastickej federácie ako VIP hosť. Ján Novák, ako dlhoročný 

prezident SGF so mnou absolvoval všetky stretnutia, ktoré sa konali v čase jeho prítomnosti 

na ME. Počas svojho pobytu v Tel Avive si Ján Novák čerpal dovolenku. 

 



 

V Bratislave, 3.7.2022  

 

Monika Šišková, vedúca delegácie 

 

 

 


