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 Zasadnutie Výkonného výboru SGF 

18.4.2018, Bratislava 

Zápis č. 3 

 

 
Dátum: 18.4.2018, Bratislava 

Prítomní: Ján Novák, Monika Šišková, Martin Zvalo, Silvia Rohlíčková, Oľga 

Kyselovičová  

Ospravedlnení: Stanislav Kútik, Diana Dobrucká, Lucia Selecká 

Prizvaní: Kristína Slivoňová  

Zápis spracovala: Monika Šišková 

Skontroloval: Ján Novák  

 

Zasadnutie VV SGF otvoril prezident SGF Ján Novák.  

  

Program: 

1. Kontrola zápisu a uznesení  

2. Zhodnotenie priebehu a záverov VZ SGF 

3. Vyhodnotenie 19. Slovak Aerobic Open 

4. Príprava Dunajského pohára a GF 2018 

5. Stav prípravy na MS ŠA, ME a MEJ ŠG mužov, žien, MG 

6. Organizácia prípravy Eurogym  a Golden Age a Svetovej gymnaestrády 

7. Klasifikačný poriadok 

8. Registrácia 

9. Nominácie 

10. Rôzne 

 

1. Kontrola zápisu a uznesení  

 

Šišková Nedokončená úloha – výkonnostné triedy pre všetky sekcie. Bude 

samostatným bodom programu dnešného zasadnutia. 

 Úspešnosť a angažovanosť klubov – je potrebné zmenu zapracovať do 

definitívneho materiálu. 

 Odmena klubom za registráciu do 23 rokov – materiál bol po 

pripomienkach prepracovaný a poslaný na kluby spolu s informáciami 

o možnostiach čerpania. 

 Žiadosti o zaradenia Michňáka a Mokošovej do rezortných stredísk. 

Žiadosť bola poslaná na Športový klub polície, po obdržaní odpovede 

budeme postupovať ďalej. 

Novák Položil otázku na použitie rezervy SGF. Vyvstáva otázka z akej položky 

rozpočtu bude hradená odmena pre kontrolórku SGF. Ak bude táto 

odmena hradená zo Se SGF, prekročíme povolených 15% na Se SGF. Je 

potrebné túto otázku riešiť s hlavnou kontrolórkou. 

Z rezervy SGF bola hradená výroba nových zástav SGF, ktoré boli 

rozdané na kluby, ktoré organizujú súťaže. 

 RGCTM – informoval o písomnom návrhu Stanislava Kútika na zvolanie 

stretnutia trénerov RGCTM a potencionálnych trénerov RGCTM, kde by 

boli prediskutované podmienky zriadenia RGCTM a koncepcia na ďalšie 

obdobie.  

Zvalo Podporil myšlienku na zvolanie stretnutia trénerov RGCTM 

Novák Je potrebné mať pripravenú koncepciu SGF v smerovaní RGCTM aj 

s ohľadom na spoluprácu so športovými gymnáziami. 
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U/12/2018 VV SGF ukladá prezidentovi SGF Jánovi Novákovi zvolať stretnutie 

predsedov sekcií ŠG - M, Ž, ŠA a MG s trénermi RGCTM 

a potencionálnymi s trénermi RGCTM z klubov, ktoré si dali žiadosť 

o zriadenie RGCTM. 

T: 27.6.2018                                                        Z: J. Novák 

 Oslavy 100. výročia založenia ČSR – na budúci týždeň sa uskutoční 

stretnutie v Brne s prezidentom ČGF Romanom Slávikom ohľadne 

organizácie osláv. 

 Festival pohybových skladieb bol veľmi úspešný. K Festivalu bola vydaná 

tlačová správa, ktorá tvorí prílohu zápisu. 

 Štatúty reprezentantov na rok 2018 – všetkým predsedom sekcií bude 

poslaná aktualizovaná verzia na rok 2018, aby mohli byť štatúty 

podpísané v čo najkratšom čase. 

 

 

2. Zhodnotenie priebehu a záverov VZ SGF 

 

Novák Zhodnotil prípravu na VZ ako veľmi hektickú vzhľadom na ostatné úlohy, 

ktoré v tom istom období musel Se SGF plniť. Pozitívom bolo, že VZ 

bolo uznášaniaschopné.  

 Parkoure bol prijatý do rodiny gymnastických športov SGF. Zatiaľ nie sú 

žiadne novinky z FIG ohľadne vzdelávania. Konal sa SP v Hirošime, 

preteky mali obrovský úspech. 

 Úprava Stanov bola schválená na VZ a momentálne sú Stanovy odoslané 

na ministerstvo vnútra na registráciu. 

Šišková Po konzultácii s kontrolórkou SGF Kristínou Slivoňovou bude požiadavka 

Martina Zvala o doplnenie zápisu riešená formou prílohy k zápisu z VZ 

a zverejnená na web stránke pri ostatných materiáloch. 

 

3. Vyhodnotenie 19. Slovak Aerobic Open 

 

Kyselovičová Vyzdvihla fakt, že Slovak Aerobic Open je organizovaný nepretržite 19. 

rokov ako jeden z mála v Európe.  

 Bol rekordný počet účastníkov, za 3 dni sme mali možnosť vidieť 530 

zostáv!!! 

 Počet krajín: 16 z 3 kontinentov. 

 Po prvýkrát sme mali dostatok medzinárodných rozhodcov – 27. 

 Je nevyhnutné, aby sa pretekári SR na súťaž nominovali na základe 

vopred stanovených kritérií. 

 Poďakovala členkám sekcie ŠA za pomoc príprave podujatia a tiež Norike 

Halmovej, ktorá nie je členkou sekcie.  

Novák Zhodnotil, že všetkých 19. ročníkov prebehlo doteraz bez väčších 

problémov. 

 Osvedčený tím Kyselovičová – Šišková - Mucha zvládajú organizáciu 

podujatia už s prehľadom. 

 Preteky a výkony z pohľadu SR: 

Lamošová zacvičila najmä vo finále výborne. Predviedla novú zostavu 

a bola po zranení. Open súťaž vyhrala vo výbornej medzinárodnej 

konkurencii.  

Marcela Brestovská – predviedla výkon, s ktorým môže reprezentovať na 

MS. 

Juniorky: vo finále sa umiestnili na 8., 9. a 10. mieste – ani jedna sa 

neukazuje ako nasledovníčka Lamošovej. 
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Deti – videli sme niekoľko pekných pretekárok, z ktorých by mohli vyrásť 

dobré pretekárky. 

 Z pohľadu organizácie je Hala Milénium v Nových Zámkoch pre tieto 

preteky už tesná. 

 Veľkým plusom bolo zabezpečenie stravy pre rozhodkyne počas pretekov. 

Ocenil tiež organizáciu a zabezpečenie banketu. 

 Celý tím organizátorov je dobrý kolektív vrátane moderátorov, zvukára, 

fotografa, spracovanie výsledkov, rozhodkyne,.... 

 Poďakoval Oľge Kyselovičovej a Monike Šiškovej za prácu na prípravách 

a počas podujatia. 

 Zdôraznil, že otvorenia sa zúčastnila podpredsedníčka výboru NR SR pre 

školstvo a šport Eva Smolíková a ďalší predstavitelia kraja a mesta. 

Šišková Vyzdvihla spoluprácu s firmou Neuropea, v spolupráci s ktorou sme 

vydali pozvánku pre médiá a po podujatí tlačovú správu. 

 Spolupráca s fotografom Pavlom Uhrinom je už osvedčená a veľmi dobrá. 

Fotografie boli priebežne uverejňované na FB a pre súťažiacich je 

k dispozícii servis možnosti zakúpenia fotografií. 

 

4. Príprava Dunajského pohára a GF 2018 

 

Rohlíčková Prihlásených je 76 pretekárok zo 6 štátov. 

Na súťaž je potrebných 24 rozhodkýň – z toho máme 6 FIG – 2 panely. 

 V sobotu bude celý deň kvalifikácia, v nedeľu finále. 

 Za SR sa zúčastnia všetky juniorky a seniorky. Nádeje na základe 

výsledkov zo Slovenského pohára. 

Novák Dunajský pohár sú veľmi vážne preteky z pohľadu nominácie na 

nastávajúce vrcholné podujatia. 

 GYM FESTIVAL  

Zabezpečené sú všetky priestory – hala, ubytovanie, stravovanie. 

Priebežne komunikujeme s národnými federáciami. 

Momentálne je prihlásených 9  - 10 štátov vrátane ROU. Čakáme na 

odpoveď z JPN a RUS. 

Ako ambasádorku podujatia sme pozvali Catalinu Ponor a okrem toho 

Vasilija Titova, viceprezidenta FIG. 

Počas GF bude Marika Némethová Krajčírová oslavovať 70. narodeniny. 

Pre Catalinu Ponor a Mariku némethovú bude zorganizovaná 

autogramiáda. 

KGŠ Slávia Trnava zapožičia sadu náradia z firmy Spieth a ako 

tréningová hala bude slúžiť gymnastická telocvičňa. Tréningy v hale budú 

od piatka rána.  

 

5. Stav prípravy na MS ŠA, ME a MEJ ŠG mužov, žien, MG 

 

Kyselovičová Prípravy na MS boli spojené so Slovak Aerobic Open. Anita Lamošová 

má naplánované sústredenie v Baku a pred odchodom bude spoločné 

sústredenie – 24.-27.5.2018 v Bratislave. 

Novák Informoval o problémoch s dodaním tovaru od firmy Atak. Tovar mešká 

a chodí po častiach. 

Rohlíčková MEJ MG – nominované sú 2 juniorky, 1-2 trénerky – podľa nominácie 

pretekárok, 1rozhodkyňa a 1 vedúci výpravy. 

Platba je po Dunajskom pohári, v kvalifikácii sú 3 pretekárky.  

Novák ME, MEJ ŠG 

SGF objednalo ubytovanie s raňajkami, obedy a večere budú riešené 



4 

 

diétami.  

Letenky pre dievčatá môžeme kupovať až po Gym Festivale, keď bude 

hotová menovitá nominácia.  

Zvalo Letenky pre chlapcov môžu byť zakúpené po pretekoch v Prahe. 

 Budeme mať ešte 2 sústredenia v CRO a HUN ( Ž + M). 

Sústredenie, ktorého sa zúčastnili v Gyori bolo výborné, Michňák cvičil 6 

náradí, dievčatá žiaľ ochoreli, Mokošová cvičila veľmi dobre.  

 Na pretekoch v Insbrucku Antalec vyhral nad Nemčovičom, ktorý pokazil 

kruhy. 

Novák Otvoril otázku účasti rozhodcov na ME. Rupčík dostal nomináciu z UEG 

na D rozhodcu. Po komunikácii s UEG sme dostali výnimku a SGF 

nedostane pri účasti Rupčíka ako D rozhodcu UEG sankciu za neúčasť 

druhého rozhodcu. Bohňa sa zúčastní ako rozhodca juniorov. 

 

6. Organizácia prípravy Eurogymu , Golden Age a Svetovej gymnaestrády 

 

Šišková Eurogym 

Podujatia sa zúčastnia 2 skupiny: ZŠ s MŠ Ludanice a KGŠ Slávia 

Trnava. Prihlášky aj platby boli odoslané na OV. Skladby, s ktorými 

skupiny pocestujú na Eurogym boli predvedené na Festivale pohybových 

skladieb v Trnave. Skladba Duchovia bola prihlásená do Eurogym Gala 

a bola vybraná do programu. 

 Golden Age 

Prihlásené sú 3 skupiny: Diamant Košice, Sokolská únia Slovenska 

a Gymnasion Nitra. 

Prípravy idú dobre, aj tieto skupiny predviedli skladby na FPS.  

 Svetová gymnaestráda 

Koncom júna je ďalšia prihláška a ešte predtým je potrebné spoločné 

stretnutie všetkých záujemcov.  

Novák Je našou snahou o organizáciu národného stánku a tiež skupinu VIP ako 

účastníkov so špeciálne zostaveným programom. 

 

7. Klasifikačný poriadok 

 

Novák Predložil svoj návrh klasifikačného poriadku pre ŠA a ŠG M, sekcia žien 

má klasifikáciu aktuálnu a dobre nastavenú. 

Rohlíčková Predložila návrh klasifikačného poriadku pre MG, návrh po diskusii 

bude dopracovaný. 

Novák Klasifikačné poriadky pre všetky sekcie budú schválené na budúcom 

zasadnutí VV SGF. 

 

8. Registrácia 

 

Šišková Informovala o pokračujúcich prácach s firmou Unionsoft na odstraňovaní 

chýb v programe v registrácii. 

Uskutočnilo sa stretnutie Se SGF s programátorom firmy, kde boli 

prebrané všetky detaily, ktoré treba dopracovať a prerobiť. Firma 

prisľúbila nápravu do týždňa. Ku všetkým krokom v registrácii bude 

spracovaný manuál s návodom. 

 Systém SGF bude prepojený s novým informačným systémom 

ministerstva školstva. 
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9. Nominácie 

 

 ŠA 

MS ŠA,  Pretekárky: Lamošová, Marcela Brestovská 

T: Niki Szabóová 

R: Oľga Kyselovičová 

Ved. delegácie: Ján Novák 

Tréningový kemp 

Latina  

Pretekárky zaradené v úsekoch 50% účastníckeho poplatku hradí SGF 

1 zodpovedný tréner – pobytové náklady hradí SGF 

Trénerský kurz 

Latina/ITA 

Mirka Bednáriková 

Účastnícky poplatok hradí SGF 

Oľga Kyselovičová – na náklady UEG 

Sústredenie pred 

MS, 13.-

23.5.Baku/AZE 

Lamošová Anita 

T: Kyselovičová Oľga 

 ŠG M 

Sústredenie máj 

HUN 

Michňák, Nemčovič 

Antalec, Piasecký ml. 

T: Zvalo 

Mokošová na náklady z prostriedkov SOV 

 ŠG Ž 

SP Osijek R: Kotuličová 

SP Koper R: Cerovská 

Zelená Jama Open Balcová, Pálinkásová 

T: Ľuptáková, Korpová 

R: Galátová 

 MG 

UEG tréningový 

kemp, 1.-6.7. 

Obertraum/AUT 

1T 

2 gymnastky (10 – 12 ročné) 

U/13/2017 VV SGF schvaľuje predložené nominácie. 

 

10. Rôzne 

 

Novák Informoval o prezentácii štúdie KPMG, ktorá spracovala stav športu  

a jeho financovanie na Slovensku. Štúdie prepošle členom VV SGF. 

 EYOF 2021 – na SOV sa uskutočnilo stretnutie zainteresovaných 

zväzov. Všetky prípravy veľmi zaostávajú z časového pohľadu. 

Organizátori vypracovali požiadavky, ktoré majú zväzy v krátkom čase 

spracovať. 

 Informoval o odovzdaní náradia JIPAST na všetkých 14 ZŠ v Nitre, 

ktoré mesto zakúpilo. Pre riaditeľov ZŠ a učiteľov TV boli predvedené 

metodické ukážky ako na náradí cvičiť. K akcii bola vydaná tlačová 

správa v spolupráci s firmou Neuropea. 

 S firmou JIPAST pripravujeme nové znenie zmluvy. Uskutoční sa 

stretnutie v Brne, kde budú návrhy prerokované. 

 VZ KŠZ – nominácia: Ingrid Barútová a Silvia Rohlíčková ( Novák 

a Šišková, ktorí sa VZ pravidelne zúčastňujú sú v danom termíne 

odcestovaní) 

 Upozornil na vyplácanie odmien trénerom na sústredeniach. Odmena má 

byť určená trénerom, ktorí počas sústredenia najviac odpracujú. Ak bude 

odmena poskytovaná všetkým zúčastneným trénerom, sekcie nevyjdú 

s rozpočtom.  
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 Predsedovia sekcií poslali písomne návrhy na reprezentačných trénerov 

a ich asistentov: 

ŠG muži: 

RT: Peter Krištof, asistent RT: Juraj Kremnický 

ŠG ženy: 

RT: Katarína Krekáňová, asistent RT: Stanislav Kútik 

MG: 

RT: Tatiana Motolíková, asistent RT: Ivana Motolíková 

ŠA: 

RT: Oľga Kyselovičová, asistent RT: Petra Tomková/Karina Danielová 

U/14/2018 VV SGF schvaľuje reprezentačných trénerov a ich asistentov na rok 

2018 nasledovne: 

ŠG muži: 

RT: Peter Krištof, asistent RT: Juraj Kremnický 

ŠG ženy: 

RT: Katarína Krekáňová, asistent RT: Stanislav Kútik 

MG: 

RT: Tatiana Motolíková, asistent RT: Ivana Motolíková 

ŠA: 

RT: Oľga Kyselovičová, asistent RT: Petra Tomková/Karina Danielová 

Kyselovičová Informovala o konaní 1. Slovenského pohára 12.5. v Nitre pre všetky 

žiacke kategórie. Delegát SGF: Niki Szabóová. 

 Pohár Federácií sa uskutoční v Prešove 9.-10.6. 

Zvalo Informoval, že Slavomír Michňák cvičí 6 náradí  a požiadal o zvýšenie 

odmeny na amatérsku zmluvu. 

Novák Súhlasil s odmenou pre Michňáka, ale inou formou ako navýšenie 

odmeny amatérskej zmluvy. 

Navrhol odmenu 200,-EUR mesačne v mesiacoch máj – júl. 

Zvalo Požiadal o zabezpečenie psychologickej prípravy pre Michňáka 

Novák Súhlasil  

Zvalo Upozornil, že Viera Kotuličová sa dožila 60. rokov 

Novák Kotuličovej zagratulujeme na Gym Festivale v Trnave. 

Zvalo Informoval o otvorení novej gymnastickej telocvične Slávie UK 

Bratislava a Gymnastického centra v hoteli Barónka  a pozval prezidenta 

na otvorenie.  

Rohlíčková Predložila rozpisy na schválenie: 

26.-27.5. Prešov, kvalifikácia 

20.5. Slovenský pohár Prešov, delegát Ján Novák 

Zvalo Požiadal o oficiálne vyjadrenie k žiadosti o RGCTM v Šamoríne a aby 

boli pozvaní tréneri na spoločné stretnutie 27.6. 

 

 

 

 

Ďalšie zasadnutia VV SGF sa uskutočnia 27.6.2018 o 15:00 v Bratislave. 

 

 

Prílohy k zasadnutiu VV SGF nájdete tu: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Pw9Rpr0ZuHaf49nBDU_ZL4JTCPI4SJtH?usp=sha

ring 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Pw9Rpr0ZuHaf49nBDU_ZL4JTCPI4SJtH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Pw9Rpr0ZuHaf49nBDU_ZL4JTCPI4SJtH?usp=sharing

