
Sekcia modernej gymnastiky SGF  
_________________________________________________________________________________ 

V e c :  Vyhodnotenie sekcie modernej gymnastiky výkonnosti družstva spoločných skladieb 
s odkazom na dosiahnuté výsledky za sledované obdobie. 

     Sekcia MG na zasadnutí, dňa 20.6.2022, zhodnotila vystúpenie družstva seniorskej spoločnej skladby 
v sledovanom období a na ME Tel Aviv nasledovne : 

    Reprezentačná trénerka, p. Dimova, predložila na schválenie sekcii MG limity, ktoré boli nastavené 
pod európskou a svetovou úrovňou s cieľom, aby boli dosiahnuteľné vo vzťahu k výkonnostnej úrovni 
gymnastiek.  

Limity na ME 2022 : 

Obruče :  D 12,0 a viac A 7,0 a viac E 6,5 a viac spolu= 25,5 a viac 

Lopty a stuhy :  D 11,0 a viac A 7,0 a viac E 6,0 a viac spolu= 24,0 a viac 

Spolu = 49,5 a viac  

    Pre znázornenie nízkej obťažnosti limitov v praxi prikladáme výsledkovú listinu z ME 2022 (viď 
Príloha A: Výsledková listina ME 2022).  

    Limity boli sekciou MG schválené a  kontrolované pravidelne počas súťažnej sezóny. Aj napriek tomu, 
že limity boli postavené pod úrovňou medzinárodných kritérií, vzhľadom na reálny stav neboli splnené 
ani na jednom podujatí, na ktoré poskytla financie sekcia MG SGF. 

Podujatie   Známky          Umiestnenie 

WC Baku, Baku   obruče: 24,7 lopty a stuhy: 15,9 spolu= 40,6 (14/14) 

Irina Deleanu Cup, Bukurešť obruče: 23,85 lopty a stuhy: 20,95 spolu= 44,8 (3/4) 

IV. Gdynia RG Stars, Gdynia obruče: 23,1 lopty a stuhy: 18,9 spolu= 42,0 (3/3) 

ME 2022, Tel Aviv  obruče: 25,05 lopty a stuhy: 14,35 spolu= 39,4 (18/19) 

V umiestnení : Baku – posledné, Bukurešť – predposledné, Gdyňa – posledné, ME – predposledné !   

    Napriek stálemu neplneniu limitov, reprezentačná trénerka odporučila na ME vycestovať. Sekcia MG 
schválila účasť seniorskej spoločnej skladby na ME 2022  na základe uistenia reprezentačnej trénerky, 
že skladba bude do začiatku ME kvalitne pripravená. Sekcia MG uhradila všetky náklady spojené 
s účasťou na ME v hodnote viac ako 25 000 €.  

    Sekcia MG na základe plánu prípravy RD seniorskej spoločnej skladby zabezpečila v období 
september 2021 až jún 2022 (10 mesiacov) : 

Tréningovú prípravu       v hodnote 40 000 € 

Trénera, asistenta trénera, choreografa  v hodnote 45 000 € 

Zdravotnú starostlivosť      v hodnote   8 000 € 

Materiálne zabezpečenie (dresy, náčinie a oblečenie)  v hodnote 10 000 € 

Výjazdy na prípravné podujatia      v hodnote 35 000 € 

Ostatné náklady                                                                                    v hodnote 25 000 € 

Spolu (hrubá kalkulácia)                          160 000€* 



* pri ročnom rozpočte sekcie MG v rozmedzí 212 000€ - 235 000€ 

    Vzhľadom k dosiahnutej vrcholnej úrovni kvality spoločnej skladby, hodnoteniu výkonov na 
podujatiach medzinárodného významu a porovnaniu sa v medzinárodnej konfrontácií, je ďalšie 
zabezpečenie finančného krytia pre prípravu seniorskej spoločnej skladby  neefektívne. 

    Cieľom reprezentačného družstva seniorskej spoločnej skladby na majstrovstvách sveta 2022, ktoré 
sa konajú v septembri a o nominácii, na ktoré sa uvažuje, je umiestnenie do 24. miesta. Toto 
umiestnenie garantuje účasť seniorskej spoločnej skladby na Svetových pohároch a MS 2023. K 
dosiahnutiu cieľa na MS 2022, vzhľadom k úrovni svetových družstiev spoločných skladieb, je sekcia 
MG nútená zvýšiť  stanovené limity o minimálne viac ako 15%.  Zvýšenie limitov, ktoré neboli ešte 
ani raz splnené je aj vzhľadom na momentálny stav RD seniorskej spoločnej skladby nereálny  

    Po stretnutí s rodičmi a gymnastkami spoločnej skladby, ktoré sa konalo 22.6.2022, je sekcii MG už 
teraz známe, že 5 gymnastiek zo šesť členného družstva ukončí svoju činnosť v septembri 2022, po MS 
a nebude v spoločnej skladbe pokračovať. Vzhľadom k uvedenej skutočnosti, finančné prostriedky, 
ktoré by mali byť vynaložené smerom k účasti spoločnej skladby na MS 2022, považuje sekcia MG za 
nehospodárne a neefektívne vynaložené. Rovnako tak prostriedky na prípravu v období 7-9/2022. 

    Sekcia MG žiada o okamžité zrušenie prípravy seniorskej spoločnej skladby, bez nominácie na MS 
2022, odvolanie reprezentačnej trénerky  Adely Dimovej a ukončenie zmluvy o baletnej príprave RD 
s pani Ulianou Volkovou. S okamžitou platnosťou žiadame o zastavenie čerpania finančných 
prostriedkov z rozpočtu sekcie MG za prenájom bytu pre reprezentačnú trénerku Adelu Dimovú 
a trénerku baletu Ulianu Volkovú.  

Sekcia MG zaradila do plánu práce prípravu juniorskej spoločnej skladby, na ktorú použije finančné 
prostriedky z rozpočtu roku 2022. Pre výber trénerky RD juniorskej spoločnej skladby budú sekciou MG 
pripravené kritéria pre výberové konanie na pozíciu trénerky JSS. Kritéria budú zverejnené na 
webovom sídle SGF.   

 

Ľuboš Vilček 

Predseda sekcie MG     

 

 

 

 

 

 

 

Príloha A: Výsledková listina ME 2022 

Príloha B: Spoločná skladba SVK na ME 


