Zasadnutie Výkonného výboru SGF
06.04.2022, Bratislava
Zápis č. 3

Dátum:

06.04.2022, Dom športu – 1. poschodie v zasadačke (14:00 hod.)

Prítomní:

Ján Novák, Monika Šišková, Stanislav Kútik, Oľga
Kyselovičová
Martin Zvalo, Lucia Selecká

Ospravedlnení:
Neospravedlnení:
Prizvaní:
Spracovala:
Skontroloval:

Silvia Ruščinová
Silvia Ruščinová, Jiří Jeřábek
Ján Novák, Monika Šišková

Začiatok VV SGF bol presunutý z 13:00 hod na 14:00 hod. v dôsledku ohlásenia
bomby v budove Domu športu.
Zasadnutie VV SGF otvoril a prítomných privítal prezident SGF Ján Novák. Predsedom
sekcií predstavil Henrietu Zbyňovcová, ktorá je od 1.4.2022 prijatá na čiastočný úväzok, post
sekretárky športovej gymnastiky SGF.
Program:
1. Kontrola zápisu a uznesení
2. Príprava VZ SGF
3. Nominácie
4. Rôzne
1. Kontrola zápisu a uznesení

Kútik

Šišková

Novák

Informoval o skutočnosti, že sa nepodarilo nájsť spoločný termín so
zástupcami Dukly vo veci uzavretia zmluvy. Preto bol termín
presunutý o týždeň neskôr.
Ministerstvo školstva k dnešnému dňu zatiaľ nerozoslalo návrh
dodatkov k zmluve PUŠ na rok 2022 v zmysle pripomienok
národných športových zväzov.
V stanovenom termíne (31.3.2022) Se SGF neobdržal žiadne podnety
na úpravu stanov a ďalších interných predpisov SGF. VV odporúčal
riešenie danej problematiky po Valnom zhromaždení, konajúcom sa
30.4.2022, kedy dôjde k celkovej revízii a aktualizácii všetkých
interných predpisov SGF.
Vzhľadom na prebiehajúci audit a spracovanie výročnej správy za rok
2021, bol posunutý termín na predloženie podkladov o hospodárení
SGF 2021. Vedúcim sekciám budú ešte dnes zaslané požadované
podklady (každá sekcia obdrží svoje čerpanie 2021 + všetky sekcie
obdržia čerpanie transparentného a prevádzkového účtu).

Kyselovičová

Kyselovičová
Novák
Šišková

Na základe žiadosti M. Zvala, schvaľuje VV pravidelný mesačný
výdavok vo výške 500€/1 mesiac za poskytovanie služieb v oblasti
metodickej podpory a rozvoja pri príprave mladých talentov.
Poskytovateľom služieb bude B. Mokošová.
Poďakoval za vzornú súčinnosť pri príprave a organizácii podujatia
Slovak Aerobic Open. Menovite najmä M. Andrejkovičovej, ktorá
celé podujatie za Se SGF zastrešovala, rodičom detí z klubu VŠK
Lafranconi, M. Kyselovičovi, pracovníčke recepcie – Gabike a V.
Szabolovi. K poďakovaniu sa pridávajú aj p. Novák a p. Šišková, ktorí
vyzdvihli aktivitu p. Kyselovičovej a celého jej tímu, nakoľko podľa
ohlasov laickej aj odbornej verejnosti podujatie prebehlo na vysokej
európskej úrovni.
Vyhodnotenie Slovak Aerobic Open (SAO):
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v športovom aerobiku sa konali
v bratislavskej Multifunkčnej hale na Junáckej ulici v Bratislave.
Prestížne podujatie, ktoré je zaradené do kalendára Medzinárodnej
gymnastickej federácie je najdlhšie nepretržite trvajúcou súťažou
v športovom aerobiku v Európe.
Vždy bohatá účasť krajín aj pretekárov je v tomto roku „vďaka“
vojnovému konfliktu na Ukrajine o niečo nižšia. Zúčastnené krajiny:
Rakúsko, Bulharsko, Česko, Fínsko, Nemecko, Maďarsko, Litva,
Rumunsko a domáce Slovensko (Ukrajina sa žiaľ odhlásila,
Bielorusko sa kvôli reštrikciám zúčastniť nemohlo, ďalšie odhlásené
krajiny: Francúzsko, Brazília, Taliansko, Peru).
Slovensko reprezentovali kluby: VŠK FTVŠ UK Lafranconi
Bratislava, Inter Aerobic Bratislava, KŠA Nitra, KGŠ Slávia Trnava,
Royal Aerobic Club Bratislava a Slávia PU Prešov.
Organizujúci klub VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava pripravil
v spolupráci so SGF všetkým účastníkom vynikajúce podmienky na
súťaž. Aj keď v tomto roku je účasť divákov v hale neobmedzená, bol
realizovaný pre všetkých, ktorí nemohli súťaž sledovať naživo, stream
na našom webovom rozhraní na: https://stream.sgf.sk/sign/up
Novinkou tohto ročníka bol priamy prenos finálových súťaží
televíznou stanicou TV JOJŠPORT v záverečný deň pretekov od
14:30 hod..
P.Novák a p.Šišková zdôraznili význam začiatku športových prenosov
gymnastických podujatí, čo významne pomôže propagácii
gymnastických športov širokej verejnosti prostredníctvom
celoplošných médii. Veľké poďakovanie patrí firme AltTag a TV JOJ
ŠPORT za profesionálnu medializáciu.

2. Príprava VZ SGF

Jeřábek

Zástupcovia dočasnej volebnej komisie informovali výkonný výbor
o počte doručených kandidátskych lístkoch na voľby do orgánov SGF.
Aktuálne budú všetci navrhovaní kandidáti oslovení so žiadosťou
o písomný súhlas s kandidatúrou a so spracovaním osobných údajov,
v súvislosti s ich kandidatúrou. Výsledná kandidátska listina bude
sprístupnená po 13.4.2022 v súlade s platnou legislatívou.

Šišková
U5/2022
U6/2022

Informovala o hlasovaní per rollam v súvislosti s prípravou VZ SGF,
nasledovne:
1. Volebný poriadok SGF na VZ SGF 30.4.2022 – U5/2022 nebolo
schválené
2. Zloženie dočasnej volebnej komisie pre VZ SGF 30.4.2022
J. Jeřábek, S.Ruščinová a M. Andrejkovičová – U6/2022 bolo
schválené.

Kompletné podklady o predmetnom hlasovaní per rollam sú založené
na Se SGF.
Informovala, že zašle návrh volebného poriadku, návrh rokovacieho
poriadku, kľúča delegátov a všetkých ostatných podkladov súvisiacich
s prípravou a konaním VZ SGF členom VV najneskôr zajtra, 7.4.2022.

U7/2022
Šišková

Novák

Navrhuje p. Nováka za čestného člena SOŠV. VV odporúča schváliť
VZ tento návrh.
O. Kyselovičová súhlasila so svojou nomináciou do výkonného výboru
EG. Výkonný výbor SGF schvaľuje nomináciu.
Informovala o odložení voľby člena VV – predsedu marketingovej
a mediálnej komisie (na základe pripomienok členov VV) s tým, že
problematike bude venovaná pozornosť po konaní VZ tak, aby
rozhodnutie o budúcom marketingu SGF reagovalo na všetky aktuálne
potreby a možnosti SGF. VV s týmto návrhom súhlasil.
Navrhol konanie Mimoriadneho výkonného výboru s cieľom
schválenia finálnych verzií dokumentov súvisiacich s prípravou
a konaním VZ SGF výkonným výborom. Termín tohto zasadnutia bol
stanovený na utorok 12.4.2022 so začiatkom o 13:00 hod. Pozvánku na
toto zasadnutie spolu s podkladmi zašle Se SGF 7.4.2022 všetkým
právoplatným členom výkonného výboru.
SGF požiadala v súlade so stanovami a zákonom o športe Ministerstvo
školstva, aby zabezpečilo prítomnosť svojho nezávislého pozorovateľa
po celý čas konania VZ, dňa 30.4.2022.

3. Nominácie

Kútik

Šalamúnov Memoriál (Maribor, Slovinsko) 2.-5.6.2022
Nominácia:
Juniorky:
•
•
•

L. Dobrocká
E. Bážiková
S. Baňovičová

Ženy:
•
•
•
•

R.Kalamárová
A.Balcová
E.Ušáková
S.Surmanová

Tréneri: M.Hradoukin, K.Krekáňová, M.Zvalo
Austria Team Challenge (Linz, Rakúsko) 1.-3.7.2022
Nominácia:
Juniorky:
•
•
•

L. Dobrocká
E. Bážiková
S. Baňovičová

Ženy:
•
•
•
•

Kyselovičová

R.Kalamárová
A.Balcová
E.Ušáková
S.Surmanová

Tréneri: M.Hradoukin, K.Krekáňová, M.Zvalo
Zdôvodnenie nominácie a preplatenie spomínaných nákladov
SGF vybraným pretekárkam:
Rodičom vybraných pretekárok, ktorí sa na výzvu SGF ako jediní z
oslovených klubov ŠA zúčastnili v dňoch 15. a 17.2.2022 prác pri
rozkladaní a skladaní podlahy v CGŠ Malinovo, bude preplatenie časti
nákladov na tieto preteky morálnou odmenou za ich obetavú a
opakovanú aktivitu pre rozvoj ŠA.

4. Rôzne

Jeřábek

Kyselovičová

Kútik

Informoval o predĺžení termínu dokončenia kontroly cestovných
príkazov 2021 do 31.5.2022.
Informoval, že kontrolná činnosť vo veci p. Kikovej bude definitívne
uzavretá do konca tohto týždňa. O výsledku bude VV následne
bezodkladne informovaný.
Informovala o vydaní knihy „ Teória športového aerobiku”, ktorej je
autorkou. Kniha vychádza v elektronickej podobe. Ide o historicky
prvú publikáciu svojho druhu na Slovensku, ktorá je venovaná
samostatne problematike športového aerobiku
Oznámila významný úspech, dosiahnutý na Svetovom pohári
v Canthanede – A. Učňová získala bronzovú medailu. Je to historicky
prvá medaila z podujatia tohto typu v športovom aerobiku.
Zároveň požiadala o preplatenie výdavkou spojených s nákupom
dresu pre A. Učňovú (cca 250€) – VV súhlasil s preplatením.
Požiadal o aktuálny stav čerpania za rok 2022 za svoju sekciu,
nakoľko už nebude kandidovať na predsedu sekcie ŠGŽ a rád by
svojmu nástupcovi odovzdal agendu kompletnú.

Zapisovateľ: Silvia Ruščinová, v.r.
Overovateľ: Ján Novák, v.r.
Monika Šišková, v.r.

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 12.04.2022 o 13:00 v Dome športu.

