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 Zasadnutie Výkonného výboru SGF 

7.11.2018, Bratislava 

Zápis č. 6 

 

 
Dátum: 7.11.2018, Bratislava 

Prítomní: Ján Novák, Stanislav Kútik, Martin Zvalo, Lucia Selecká, Silvia 

Rohlíčková, Šišková, Oľga Kyselovičová 

Ospravedlnení: Diana Dobrucká,  

Prizvaní: Kristína Slivoňová, Barbora Šuhajdová 

Zápis spracovala: Monika Šišková 

Skontroloval: Ján Novák  

 

Zasadnutie VV SGF otvoril prezident SGF Ján Novák. Požiadal členov VV SGF o zmenu programu. 

Ako prvý navrhol prerokovať bod č. 2 Informácia o čerpaní rozpočtu k 6.11.2018 a potom pokračovať 

bodom č. 1 a ďalšími bodmi podľa pozvánky. 

 

Členovia VV SGF schválili navrhovanú zmenu programu. 

  

Program: 

1.  Informácia o čerpaní rozpočtu k 6.11.2018 

2. Kontrola zápisu a uznesení  

3. Hodnotenie účasti na Golden Age Festivale 

4. Informácia o účasti na MS ŠG, MG 

5. Riešenie disciplinárneho priestupku 

6. Vyhodnotenie klubov – úspešnosť a angažovanosť 

7. Vyhodnotenie najlepších športovcov SGF za rok 2018 

8. Príprava rozpočtu sekcií na rok 2019 

9. Nominácie 

10. Rôzne 

 

 

 

1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 6.11.2018  

 

Šuhajdová Podrobné čerpanie k 6.11.2018 dostali predsedovia sekcií. K tomu dostali 

očakávané platby a náklady k akciám, ktoré ešte len budú – toto sú 

orientačné sumy. 

U/28/2018 VV SGF ukladá klubom vyúčtovať odmeny trénerom a pretekárom za ME 

a MS  a polročné odmeny RT a ich asistentom na Se SGF 

Z: Predsedovia klubov                                                       T: 16.11.2018 

 Čerpanie dotácií za registráciu športovcov do 23 rokov – zúčtované 

klubmi na 90%. Problém je v zlej komunikácii zo strany klubov, prípadne  

zlé doklady, ktoré k vyúčtovaniu kluby poslali. S tými, ktorí ešte nemajú 

dotáciu vyúčtovanú priebežne komunikujem. 

U/29/2018 VV SGF súhlasí s navrhnutými odmenami a ich vyplatením pre predsedov 

sekcií a pracovníkov Se SGF. 

U/30/2018 VV SGF ukladá predsedom sekcií na základe informácie o čerpaní 

rozpočtu 2018 vypracovať a predložiť návrh dočerpania rozpočtu 2018 

Z: Predsedovia sekcií                                                       T: 16.11.2018 

Novák Čerpanie rezervy SGF 

 Doplnenie výstroje SGF bolo v 2 položkách: 2 682,- + 1 238,-  
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Spolu: 3 920,- 

 100. ČSR – 6.10.2018 

Podporu sme dostali len z SOV vo výške 1.400 € 

Štátne orgány 0 

Pri finančnom vyrovnaní s ČGF bola vynikajúca spolupráca a všetky 

dohodnuté náklady sme dostali z ČGF preplatené 

Z prevádzkové účtu sa hradili: 

- Odznaky a krabičky 

- Hlavičkový papier 

- Kancelárske potreby 

- Foto – archív RTS 

- Speváci Čírová a Opatovský 

- Spracovanie historických fotografií a filmov 

- Fotokópie 

- Kytice 

- Večera, káva 

Spolu: 10 749,-EUR 

 

Príjmy na prevádzkový účet ( účast. poplatok a večera)   3 355,-EUR 

            V hotovosti:                                                               950,-EUR 

Refakturácia ČGF                                                              8 457,-EUR 

Spolu:                                                                               12 762,-EUR 

 Výdavky zo štátneho účtu:  

- Grafické spracovanie loga a príslušných dokumentov 

- Technické zabezpečenie – LED obrazovka 

- Fotodokumentácia 

- Prenájom priestorov 

- Hlásatelia 

- doprava 

- Spracovanie podkladov z histórie 

- Obed pre OV a účinkujúcich  

Spolu: 8 957,91 

U/31/2018 VV SGF schvaľuje čerpanie rezervy na oslavy 100. výročia založenia 

ČSR 

 Celková výška rezervy:       42 335,-EUR 

Minuté:                                18 620,77 EUR 

Zostatok:                             23 714,23 EUR 

Zvalo Navrhol odmenu pre celý realizačný tím 

Novák Odmeny sa zriekol 

U/32/2018 VV SGF schvaľuje odmenu pre 4 pracovníčky Se SGF vo výške a 300,-

EUR za organizáciu osláv 100. výročia založenia ČSR. 

Novák Dočerpanie rezervy – návrh 

Vyhodnotenie úspešnosti a angažovanosti klubov –               13 500,-EUR 

Magnézium pre sekcie ŠG a GpV – 5 krabíc a 400,-EUR        2 000,-EUR 

MG – náčinie do výšky 650,-EUR                                               650,-EUR 

ŠA – obuv do výšky 650,-EUR                                                    650,-EUR 

Vyhodnotenie športovcov za rok 2018 – 1 000,-EUR               1 000,-EUR 

Zakúpenie ruksakov a kufrov pre RD – 5 900,-EUR                 5 900,-EUR 

Spolu:                                                                                       23 700,-EUR 

Zvalo Položil otázku, či je možné použiť finančné prostriedky z rezervy na 

doriešenie zdravotného stavu pretekárov 

Novák Túto otázku sme položili hlavnej kontrolórke športu, ktorá nám 

odpovedala, že operácie nie je možné hradiť zo štátnych prostriedkov 
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Zvalo Predložil návrh na zakúpenie prístroja Game ready vo výške 5 000,-EUR 

Novák Prístroj je možné zakúpiť z rozpočtu v roku 2019 so spoluúčasťou SGF. 

Zvalo Požiadal o preverenie možnosti celoročného úrazového poistenia 

športovcov SGF 

U/33/2018 VV SGF schvaľuje dočerpanie rezervy SGF podľa predloženého návrhu 

vo výške 23 700,-EUR. 

 

 

2. Kontrola zápisu a uznesení  

 

Šišková  

U/17/2018 - Vyhlasovanie kadetiek na M SR – doriešené 

U/20/2018 Plán a čerpanie rozpočtu na rok 2019 – Termín presunutý na 16.11.2018 

U/21/2019 Harmonogram prípravy rozpočtu – v samostatnom bode 

U/22/2019 Riešenie disciplinárneho priestupku – samostatný bod 

U/23/2018 Delegáti na 2. polrok – oprava na Sl. pohár v Nových Zámkoch v ŠG ženy 

– Slivoňová ospravedlnená, delegátom bude Stanislav Kútik 

U/24/2018 Termínová listina – splnené, predbežná termínová listina spracovaná na 

základe podkladov predsedov sekcií bola zaslaná členom VV SGF pred 

zasadnutím. 

U/26/2018 Návrh na úpravu Stanov SGF – Kristína Slivoňová pracuje na návrhu 

úprav Stanov, prvé znenie pošle do konca novembra. 

U/27/2018 Návrhy na vyhlásenie naj športovcov SGF za rok 2018 – samostatný bod 

U/28/2018 Návrhy na TOP tím SGF – trvá 

U/34/2018 VV SGF upravuje uznesenie U/29/2019 - výšku odmeny klubom za 

výsledky a angažovanosť z pôvodných 10 000,-EUR na 13 500,-EUR. 

Šišková Informovala, že SGF má spracované všetky dokumenty k zákonu 

o GDPR, je potrebné zverejniť ich na stránke SGF 

 Zvýšenie štartovného na súťaže SGF – požiadavka MG na zvýšenie  

z 10,-EUR na 20,-EUR a prípadná úprava v iných sekciách SGF. 

Prerokovanie sa presúva na zasadnutie 5.12.2018. 

U/35/2018 VV SGF ukladá Se SGF spracovať návrh smernice na preplácanie 

jednotlivých položiek na súťažiach SGF. 

Z: Se SGF                                                                         T: 5.12.2018 

Novák Informoval o rozhovore s Michňákom počas MS, kde sa dohodli, že Slavo 

vycestuje na sústredenie do zahraničia a nebudeme pozývať zahraničného 

trénera na Slovensko.   

 

 

3. Hodnotenie účasti na Golden Age Festivale  

 

Šišková Predložila správu písomne, tvorí prílohu zápisu 

 Festival bol veľmi dobre zorganizovaný, SGF malo 3 skupiny: Sokolská 

únia Slovenska, Diamant Košice a Gymnasion Nitra, spolu 31 účastníkov. 

Všetky skupiny predviedli kvalitné programy a vzorne reprezentovali SR. 

 

 

4. Informácia o účasti na MS v ŠG a MG  

 

Novák Hodnotenie MS v ŠG bude predmetom ďalšieho zasadnutia VV SGF, na 

ktoré budú prizvaní RT Peter Krištof a Katarína Krekáňová. 

 Ambície ŠG žien boli na začiatku vyššie – žiaľ zdravotný stav pretekárok 
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nedovolil lepšie umiestnenie. Pri plnom zložení družstva bolo umiestnenie 

do 24. miesta reálne. V príprave sa zranili Barbora Mokošová a Radka 

Kalamárová, v dejisku MS sa zranila Karolína Takáčová. Najväčšia 

dilema bola, či postaviť družstvo, alebo súťažiť iba s dvomi 

jednotlivkyňami. Každým dňom bolo vidieť zlepšovanie nálady 

v družstve a stmelenie kolektívu pre výsledok družstva. Dievčatá cvičili 

na úrovni svojich možností vynikajúco, tréneri odviedli výbornú prácu. 

Celkovo hodnotím vystúpenie ako vydarené. 

Obrovským pozitívom bola prítomnosť a pôsobenie Zdenka Ďuriša 

v úlohe fyzioterapeuta. 

 Slavomír Michňák zacvičil vynikajúci 6-boj, 13. miesto na koni na šírku 

je fantastický výsledok. 

Kútik Od začiatku boli reálne ambície postaviť družstvo na MS V plnom zložení 

by družstvo bojovalo okolo 20. miesta a malo šancu vybojovať si postup 

na MS 2019. Do budúcnosti si treba viac veriť. Každá pretekárka 

zacvičila na čo mala. Poučný by mal byť tento rok z pohľadu starostlivosti 

o zdravie. Všetky dievčatá odviedli svoje maximum. 

Rohlíčková  MG 

 Správu predložila písomne, tvorí prílohu zápisu. 

Novák Informoval o tom, že SGF dostalo namiesto podlahy pre MG, aerobikovú 

podlahu z „Development programu UEG“. Budeme to reklamovať, 

pretože požiadavka aj prvotný prísľub bol na podlahu pre MG. 

 

 

5. Riešenie disciplinárneho priestupku 

 

Kyselovičová Vymenovaná komisia VV SGF sa zhodla na potvrdení výroku 

disciplinárnej komisie.  

 Rozhodnutie komisie tvorí prílohu zápisu a nie je možné sa voči nemu 

odvolať. 

 Týmto považujeme uvedené disciplinárne konanie voči Samuelovi 

Pieseckému za ukončené. 

Novák Informoval o súdnom pojednávaní so Samuelom Piaseckým dňa 

17.10.2018. Ďalšie pojednávanie bude v januári. 

 

6. Vyhodnotenie klubov – úspešnosť a angažovanosť 

 

Novák Predložil Kritériá pre vyhodnocovanie úspešnosti a angažovanosti klubov 

– tvorí prílohu zápisu 

U/36/2018 VV SGF schvaľuje kritériá pre vyhodnocovanie úspešnosti 

a angažovanosti klubov SGF za rok 2017  

 

7. Vyhodnotenie najlepších športovcov SGF za rok 2018 

 

Zvalo Navrhol, aby sme vyhodnotenie športovcov urobili v nákupnom centre 

v sobotu 8.12. alebo v piatok 7.12. poobede v nákupnom centre v Avione. 

Novák S návrhom súhlasil, je potrebné kontaktovať nákupné centrum a preveriť 

možnosti aj podmienky. 

 

8. Príprava rozpočtu sekcií na rok 2019 

 

U/37/2018 VV SGF ukladá predsedom sekcií predložiť návrh rozpočtu sekcií na rok 

2019. 
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Z: predsedovia sekcií                                               T: 20.12.2018  

Novák Predsedovia sekcií môžu predbežne počítať s rozpočtom ako v roku 2018. 

Predsedom sekcií pošle postup aj všeobecné pravidlá mailom. Návrh 

rozpočtu na rok 2019 bude členom VV SGF poslaný v decembri 2019. 

 

9. Nominácie 

 

 ŠGŽ 

OH nádeje 

Liberec, 29.11.-

1.12.2018 

Pretekárky: Ušáková, Surmanová, Balcová, Gondová, Hrušková, 

Pálinkásová 

T: Krekáňová, Milkóšová 

R: Kotuličová 

 ŠA 

SP Tokyo 2019 Pretekárka: Lamošová 

R: Kyselovičová  

FIG kurz 

rozhodcov ŠG-M 

11.-19.12.2018 

Manila Filipíny 

Kyselovičová – administrátor nominovaný FIG 

 ŠGM 

Zvalo Predložil návrh, že sekcia mužov v roku 2019 vynechá Challenge Cupy 

a vycestuje iba na Svetové poháre. 

SP Doha Pretekár: Michňák 

T:1 

R:1 

SP Baku Pretekár: Michňák 

T:1 

R:1 

Zvalo Navrhol, aby na obidva SP cestovala aj Mokošová 

Novák S nomináciou nesúhlasil vzhľadom k zdravotnému stavu Mokošovej 

Zvalo Navrhol, aby sme počkali na výsledný verdikt lekárov ohľadne 

zdravotného stavu Mokošovej a potom sa rozhodli. Výsledky MRI 

budeme mať k dispozícii 24.11.2018. 

Sústredenie GBR 

21.1.-26.1.2019 

Pretekár Michňák 

T: Krištof 

U/38/2018 VV SGF schvaľuje predložené nominácie s výnimkou nominácií pre 

Mokošovú, ktoré budú dokončené podľa odporúčaní lekára. 

 

10. Rôzne 

 

Novák Informoval o zaradení Slavomíra Michňáka do Dukly Banská Bystrica 

ako civilného zamestnanca na plný pracovný úväzok  14.11.2018 ideme 

s Michňákom a trénerom Krištofom na Duklu do Banskej Bystrice na 

podpísanie zmluvy. 

 8.11.2018 sa uskutoční výberové konanie na miesto sekretára pre MG 

a ŠA a 1 administratívno – organizačného pracovníka s nástupom od 

1.1.2019. 

 K príprave rozpočtu na rok 2019 – ministerstvo zverejnilo% vyjadrenie 

zväzov. V počte členov sme na 3. mieste – máme 5 003 členov. Opäť bol 

problém s poradím našej federácie vo svetovom rebríčku. Nezapočítali 

nám poradie, ktoré nám poslala FIG, ale podľa svojho výpočtu, ktorý bol 

pre SGF oveľa horší. 

SGF požiadalo o opravu a ministerstvo nám túto požiadavku schválilo. 
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SGF má 29. miesto pre seniorov aj juniorov. 

Slivoňová Informovala o liste od hlavnej kontrolórky športu o kontrole pri 

zverejňovaných dokumentoch na stránke SGF. Písomné vyjadrenie je 

potrebné zaslať na ministerstvo do pondelka 12.11.2018.  

Kyselovičová Informovala o Svetovom pohári a Open pretekoch v Plovdive. Lamošová 

obsadila na SP v kategórii jednotlivkýň 10. miesto, v súťaži Open 

Solárová 35. miesto a Farkašová 36. miesto. Prínosom bolo, že SGF 

vyslalo 2 rozhodkyne – jednu na súťaže SP a jednu na preteky Open. 

Preteky boli výborne zorganizované. 

 Infrormovala o Slovak Aerobic Open v roku 2019, preteky sa uskutočnia 

v Bratislave 5.-7.4.2019.  

Organizátorom podujatia je VŠK Lafranconi FTVŠ UK Bratislava 

v spolupráci so SGF. 

Šišková Informovala, že hotely na súťaž sú už zabezpečené, rozpis bude 

spracovaný a zaslaný na FIG v čo najkratšom termíne. 

Kyselovičová Požiadala o súhlas na organizáciu zasadnutia Technickej komisie ŠA 

UEG. Zasadnutie sa uskutoční pred Slovak Aerobic Open v Bratislave 

v dňoch 1.-3.4.2018. 

Zvalo Informoval o žiadosti od Alžbety Hamrákovej na udelenie trénerskej 

triedy na základe reprezentácie v juniorskej kategórii 

Šišková S Betkou som bola v telefonickom kontakte a podľa Licenčného poriadku 

jej trénerskú triedu I. stupňa môžeme udeliť po vykonaní skúšok 

všeobecnej časti.  

Rohlíčková Informovala o súťaži Grand Prix v Brne, kde sa Kilianová prebojovala do 

finále so stuhou, vo viacboji obsadila 12. miesto. V rámci Grand Prix bola 

aj súťaž Cefta kde Horváthová obsadila 2. miesto vo viacboji a vybojovala 

3 finálové umiestnenia, Valková 8. miesto vo viacboji. 

 Informovala o problémoch s udelením individuálneho plánu pre Sáru 

Hrabinskú, ktorá si ho žiada na Gymnáziu Hubeného aj napriek tomu, že 

nie je členkou SGF a na individuálny plán nemá nárok. 

 Informovala o problémoch s prestupom Sáry Polónyovej ( Es Art) 

U/39/2018 VV SGF odporúča schváliť prestup až po vyrovnaní záväzkov voči 

materskému klubu. 

Šišková Informovala o iniciatíve zapojiť sa ako zväz na súťažiach do Fair play. 

Členom VV SGF odovzdala ako vzor materiály z Detského Davis Cupu 

na inšpiráciu.  

 Všetkým členom VV SGF bola zaslaná posledná verzia termínovej listiny. 

Je potrebné skontrolovať kolízie medzi sekciami a doplniť sekciu ŠA. 

 Informovala, že na SAUŠ boli zaslané žiadosti o výkonnostné príspevky 

pre pretekárov Mokošová, Kilianová, Michňák, Lamošová 

 Informovala, že na NŠC bola zaslaná žiadosť o zaradenie pre Mokošovú 

Barboru 

 Je potrebné čím skôr zverejniť pozvánky na semináre SGF v jednotlivých 

sekciách, aby si tréneri rezervovali termín. 

 Informovala o Festivale gymnastiky a tanca v Košiciach. Festivalu sa 

zúčastnili slovenské a maďarské skupiny a mal dobrú úroveň. 

 

 

   Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutočnia 5.12.2018 o 15:00 v Bratislave. 

 

   Prílohy k zasadnutiu VV SGF nájdete na: 

   https://drive.google.com/drive/folders/1qM42Gdn846tsOjEIIW8pTuk4I7g8qzU8?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1qM42Gdn846tsOjEIIW8pTuk4I7g8qzU8?usp=sharing

