Zasadnutie Výkonného výboru SGF
5.12.2018, Bratislava
Zápis č. 7

Dátum:
Prítomní:
Ospravedlnení:
Prizvaní:
Ospravedlnení:
Spracovala:
Skontroloval:

5.12.2018, Bratislava
Ján Novák, Stanislav Kútik, Martin Zvalo, Silvia Rohlíčková, Monika
Šišková, Oľga Kyselovičová
Diana Dobrucká, Lucia Selecká
Kristína Slivoňová, Katarína Krekáňová, Barbora Šuhajdová
Peter Krištof
Monika Šišková
Ján Novák

Zasadnutie VV SGF otvoril prezident SGF Ján Novák. Požiadal členov VV SGF o zmenu programu.
Bod č. 6 Pravidlá financovania domácich a zahraničných súťaží presunúť na januárové zasadnutie,
ostatné body podľa pozvánky.
Členovia VV SGF schválili navrhovanú zmenu programu.
Program:
1. Čerpanie rozpočtu SGF k 3.12.2018
2. Hodnotenie MS MG v Sofii
3. Hodnotenie MS ŠG M a Ž v Dohe
4. Kontrola zápisu a uznesení
5. Úprava Stanov SGF
6. Pravidlá financovania domácich a zahraničných súťaží – presunuté na januárové zasadnutie
7. Termínová listina 2019
8. Vyhlásenie najlepších športovcov za rok 2018
9. Nominácie
10. Rôzne
1. Čerpanie rozpočtu k 3.12.2018
Šuhajdová
Novák

Podrobné čerpanie k 5.12.2018 dostali predsedovia sekcií. K tomu dostali
očakávané platby a náklady k akciám, ktoré ešte len budú – sumy sú
orientačné.
Čerpanie je dobré, predsedovia sekcií majú presné čísla do konca roka,
koľko im ešte ostáva

2. Hodnotenie MS MG v Sofii
Motolíková
Novák

Správu predložila písomne, tvorí prílohu zápisu
Najlepšie umiestnenie dosiahla Xénia Kilianová 46.m so stuhou, družstvo
obsadilo 32. miesto
Informoval o iniciatíve zabezpečiť od januára 2019 pre MG trénera zo
zahraničia
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3. Hodnotenie MS ŠG M a Ž v Dohe
Novák

Krekáňová

Kútik
Krekáňová
Novák

Zvalo

Novák
Zvalo
Kyselovičová

ŠG-M
Prečítal správu RT Petra Krištofa, tvorí prílohu zápisu. S výkonom
a umiestnením Sláva Michňáka vyjadril maximálnu spokojnosť.
Informoval o zámere uzatvoriť so Slavomírom Michňákom zmluvu
o zabezpečení, ale po konzultácii s kontrolórkou sa dohodli na
vypracovaní smernice, ktorá by bola motivačná aj pre ostatných
športovcov.
Informoval o rokovaní s vedením British Gymnastics na Kongrese FIG
v Baku, kde sme sa dohodli na spolupráci a zabezpečení možnosti
prípravy pre S. Michňáka. Zo strany SGF musia byť spísané požiadavky
a poslané do GBR. Prvá časť prípravy sa uskutoční v termíne 21.26.1.2018, ak budú podmienky vyhovovať, dohodnú sa pre prípravu Sláva
ďalšie termíny.
ŠG-Ž
Správu predložila písomne, tvorí prílohu zápisu.
MS boli ovplyvnené viacerými zraneniami pretekárok, opory družstva sa
postupne zranili, celkovo 3 pretekárky. Kalamárová a Mokošová sa zranili
pred MS, Takáčová sa zranila v dejisku MS.
Poďakovala fyzioterapeutovi Zdenkovi Ďurišovi, ktorý odviedol
vynikajúcu prácu.
Vystúpenie družstva za okolností, ktoré sa udiali zhodnotil pozitívne.
Ambície, ktoré sme mali na začiatku roka boli oprávnené.
Prioritou na rok 2019 budú individuálne štarty senioriek s cieľom
kvalifikácie na OH, juniorky čakajú premiérové MS junioriek a príprava
na EYOF 2021.
Tréningy s družstvom USA bola pre naše dievčatá aj trénerov veľká
škola. Poďakoval trénerom za odvedenú prácu a zvládnutie neľahkej
situácie.
Skonštatoval, že už na sústredení pred MS v Gyori upozornil, že po
zranení Kalamárovej a Mokošovej treba zvážiť účasť družstva na MS. Bez
účasti dvoch opôr navrhol účasť na MS len 2-3 pretekárok, niektoré
dievčatá ktoré by mali byť v družstve nemajú dostatočnú výkonnosť na
takéto preteky.
Navrhol, aby takéto veľké akcie boli poistené pre prípad zranenia a
následnej neúčasti.
Položil M. Zvalovi otázku, prečo on, ako tréner 2 dievčat, ktoré boli
v družstve na MS nevycestoval.
Mokošová bola zranená a mal som veľa práce. Riešenie, že Kalamárová
vycestovala bolo dobré.
Výjazd sa celý nedá poistiť, dajú sa poistiť letenky a to robíme.

4. Kontrola zápisu a uznesení
Šišková
U/28/2018
U/29/2018
U/30/2018
U/32/2018
U/26/2018

Vyúčtovanie odmien trénerom a pretekárom za ME - splnené
Vyplatenie odmien predsedom sekcií a pracovníkom Se SGF - splnené
Návrh dočerpania rozpočtu predsedami sekcií - splnené
Odmeny pracovníčkam Se SGF za organizáciu osláv 100.ČSR – splnené.
Návrh znenia úpravy Stanov – Slivoňová – splnené.
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U/35/2018
Zvalo
Novák
U/28/2018
Šišková

Novák

Zvalo
Novák
Novák

Slivoňová

Návrh smernice na preplácanie položiek na súťažiach – trvá.
Poďakoval za zabezpečenie Slavomíra Michňáka, ktorý má vo VŠC
Dukla zamestnanie a naďalej aj zmluvu amatérskeho športovca na SGF.
Žiaľ Mokošovej sa to neumožnilo.
Mokošová má zmluvu profesionálneho športovca a podľa Zákona o športe
uzatvorenie amatérskej zmluvy už nie je možné. Budeme to riešiť.
Návrhy na TOP tím SGF – trvá – bude riešené podľa potreby na návrh
sekcií.
Informovala, že SGF má spracované všetky dokumenty k zákonu
o GDPR, je potrebné zverejniť ich na stránke SGF – úloha trvá.
Zvýšenie štartovného na súťaže SGF –
Sekcie ŠG, ŠA a GpV ostávajú po starom
Sekcia MG – zvyšuje sa na 20,-EUR na M SR a v súťažiach Slovenského
pohára.
Úpravu teba zapracovať do ekonomických smerníc
Tak isto treba zapracovať do ekonomických smerníc aj upravenú tabuľku
na preplácanie rozhodcov. Smernica bude predložená na VZ SGF
k schváleniu.
Vyhodnotenie úspešnosti a angažovanosti klubov – je potrebné spracovať
kritériá už v januári 2019 a urobiť vyhodnotenie za rok 2018 čo najskôr.
Na vyhodnotenie úspešnosti a angažovanosti klubov malo byť použitých
13 500,-€ z rezervy SGF, v predloženej tabuľke je vyúčtovaných len
12 845.
Zostatok ostáva v rezerve SGF.
Treba spresniť niektoré kritériá – napr. M SR, Sl. pohár – rovnako ako
za rok 2017, ale počítať počet dní.
Opravy v nomináciách: Barbora Mokošová pre zranenie a tréner Martin
Zvalo na základe osobného rozhodnutia na MS nevycestovali.
List od hlavnej kontrolórky o zverejňovaní údajov na stránke SGF –
odpoveď bola zaslaná v požadovanom termíne.

5. Úprava Stanov SGF
Slivoňová

Vysvetlila základné zmeny v návrhu úprav Stanov

6. Pravidlá financovania domácich a zahraničných súťaží – presunuté na januárové
zasadnutie
7. Termínová listina 2019
Šišková

Predsedovia sekcií dostali poslednú verziu termínovej listiny – je potrebné
dať pozor na kolízie súťaží

8. Vyhlásenie najlepších športovcov za rok 2018
Zvalo
Kútik

ŠG M
Slavomír Michňák – senior, Matej Nemčovič – junior, Oliver Kasala žiak
ŠG Ž
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Rohlíčková
Kyselovičová

U/40/2018

Barbora Mokošová – seniorka, Kristína Pýchová – juniorka, Margaréta
Gondová - žiačka
MG
Xénia Kilianová – seniorka, Petra Horváthová – juniorka, Michaela
Žatková - žiačka
ŠA
Anita Lamošová – seniorka, Lucia Kanožayová – juniorka, Tajana
Solárová – žiačka
VV SGF schvaľuje predložené nominácie na najúspešnejších športovcov
SGF za rok 2018.

9. Nominácie

FIG kurz GpV,
27.2.-3.3.2019,
Nový Sad/SRB
U/41/2018

GpV
Šišková – na náklady FIG
Dagmar Strmenská
VV SGF schvaľuje predložené nominácie.

10. Rôzne
Novák

Šišková

U/42/2018

Rohlíčková

Novák
Zvalo

Informoval o prijatí Barbory Mokošovej do NŠC na pracovný pomer.
Informoval o spracovaní nového loga a celkovej grafiky na Slovak
Aerobic Open.
Informoval o Kongrese FIG v Baku, správa tvorí prílohu zápisu.
Uskutočnili sa oficiálne rokovania so Stevom Butcherom ohľadne
organizovania Interkontinentálych kurzov rozhodcov, s firmou SPIETH,
s British Gymnastics ohľadne sústredenia Michňáka v GBR, s AZE
ohľadne zabezpečenia trénerky pre MG
Informovala o nových materiáloch ohľadne bezpečného športu
spracovaných FIG. Je potrebné tieto materiály preložiť a implementovať
aj v SGF.
Informovala o navrhnutých zmenách v Registračnom a prestupovom
poriadku SGF, ktoré predložila Kristína Slivoňová, kontrolórka SGF.
Zmeny sú zapracované v návrhu nového znenia poriadku, všetci členovia
VV SGF nové znenie dostali.
VV SGF schvaľuje návrh znenia Registračného a prestupového poriadku
s pripomienkami.
VV SGF poveruje M. Šiškovú o zapracovanie pripomienok do nového
znenia poriadku a rozposlanie na kluby v čo najkratšom termíne.
T: ihneď
Z: Šišková
27.10. sa uskutočnilo školenie rozhodkýň v Prešove, ktoré 6 rozhodkýň
úspešne absolvovalo.
Poďakovala za nový koberec a podlahu, ktorú SGF dostalo ako dar od
UEG.
Pri M SR sa uskutočnilo zasadnutie sekcie spoločne so zástupcami
klubov. Oznámenie Silvie Rohlíčkovej, že ako predsedníčka sekcie MG
31.12.2018 končí. Nominácia sekcie na post predsedníčky sekcie je
Martina Šagová z eS Artu Bratislava.
Poďakoval Silvii Rohlíčkovej za odvedenú prácu na Se SGF ako aj ako
predsedníčke sekcie MG.
Položil otázku, či sa v roku 2019 plánujú otvoriť nové trénerské miesta
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Novák
Zvalo
Novák
Kyselovičová

Kútik

RGCTM?
Táto otázka bude bodom programu na januárovom zasadnutí VV SGF.
Položil otázku, či bol do projektu na ministerstvo školstva predložený aj
nákup náradia – investícií a v akom znení. Jednotlivé sekcie nákup na
svojich zasadnutiach prejednali.
Na ministerstvo odišla len celková suma na investície ako bolo v projekte
požadované. Potvrdenie o nákupoch budú z ministerstva požadovať po
zverejnení rozpočtu.
Informovala o testovaní do úsekov junioriek a senioriek v Bratislave
a žiačok v Nitre.
Informovala tiež, že stará podlaha je rozložená na VŠK FTVŠ UK
Bratislava a bude k dispozícii na sústredenia a semináre ŠA.
Rozpis na Slovak AER Open je spracovaný a bude rozposlaný na
federácie.
Informoval o spracovaní projektu postupného vzdelávania trénerov v ŠG
žien. Požiadavka vyplynula z dotazníka, ktorý bol rozoslaný na kluby
a tiež z rozhovorov s trénermi a rozhodkyňami. Navrhol zakúpiť
literatúru, vzdelávací materiál zo zahraničia.

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutočnia 23.1.2019 o 15:00 v Bratislave.
Prílohy k zasadnutiu VV SGF nájdete na:
https://drive.google.com/drive/folders/1dMLld5YO_vsSw9FHVguMYKraTOeo7Yf?usp=sharing

5

