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 Zasadnutie Výkonného výboru SGF 

19.6.2019, Bratislava 

Zápis č. 4 

 

 
Dátum: 19.6.2019, Bratislava 

Prítomní: Ján Novák, Stanislav Kútik, Monika Šišková, Martin Zvalo, Hana 

Kiková  

Ospravedlnení: Diana Dobrucká, Oľga Kyselovičová 

Neospravedlnení: Lucia Selecká 

Prizvaní: Kristína Slivoňová 

Spracovala: Monika Šišková 

Skontroloval: Ján Novák  

 

Zasadnutie VV SGF otvoril prezident SGF Ján Novák.  

• V úvode predstavil prezident Hanu Kikovú, novú predsedníčku sekcie MG, ktorá nastúpila  

na SGF na plný pracovný pomer od 1.6.2019. 

• Prezident ďalej zdôraznil, že sa blíži nový OH cyklus a tým aj školenia rozhodcov a požiadal  

predsedov sekcií, aby pracovali na tom, aby sme v ďalšom období mali dostatok rozhodcov  

s medzinárodnou kvalifikáciou. Podmienky účasti budú prehodnotené a zverejnené. 

 

U/11/2019 VV SGF ukladá prezidentovi SGF vypracovať návrh na podmienky účasti  

rozhodcov na Interkontinentálnych kurzoch a medzinárodných školeniach 

rozhodcov. 

Z: Novák                                                                                T: 4.9.2019 

 

• Prezident ďalej informoval o zmenách na Se SGF, ktoré sa udiali po nástupe Hany Kikovej. 

 Hana Kiková bude koordinátorkou MG, Mária Andrejkovičová bude koordinátorkou ŠA  

 a GpV. 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu a uznesení  

2. Čerpanie rozpočtu k 17.6.2019 

3. Vyhodnotenie účasti na ME MG a ŠA 

4. Vyhodnotenie Gym Festivalu 2019 

5. Vyhodnotenie jarných súťaží 

6. Plán prípravy na MS ŠG a MG 

7. Kalendár SGF 2020 – M SR a Sl. poháre v jednotlivých sekciách  

8. Nominácie 

9. Rôzne 

 

1. Kontrola zápisu a uznesení 

  

Šišková VT ŠG muži – je potrebné materiál dokončiť – rozdelenie na A a B 

kategóriu. 

Zvalo: po prerokovaní s členmi sekcie navrhujeme: spoločná kategória pre 

najml. žiakov, ml. žiaci A, B, starší žiaci A, B, juniori a seniori A, B. 

Nový obsah súťaží a kvalifikačný poriadok bude platiť od Sl. pohára 

v Košiciach na jeseň 2019.   

 Zmeny v nomináciách: Na SLU necestuje Radka Kalamárová pre zranenie 

a jej trénerka Katarína Krekáňová 
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2. Čerpanie rozpočtu k 17.6.2019 

 

Novák Všetci predsedovia sekcií dostali vyúčtovanie svojej príslušnej sekcie 

k 17.6.2019. Požiada ekonómku B. Šuhajdovú, aby upravila formát na 

jednu stranu, aby sa dokument dal tlačiť. Predsedom sekcií posielať 

upravený formát. 

 Na základe kontroly je čerpanie priebežne  dobré. 

 Informoval o predpokladanom navýšení rozpočtu z ministerstva školstva 

o 10% - táto správa je neoficiálna, nedostali sme ešte žiadnu písomnú 

informáciu. 

 Poďakoval ekonómke Barbore Šuhajdovej a účtovníkovi Jozefovi 

Richnákovi za dobre odvedenú prácu. 

 Upozornil, aby predsedovia sekcií mysleli pri čerpaní rozpočtu na mzdy. 

 

 

3. Vyhodnotenie účasti na ME ŠA  

 

 ME ŠA 

Šišková Z dôvodu neúčasti predsedníčky sekcie Oľgy Kyselovičovej prečítala 

správu vedúcej delegácie Márie Andrejkovičovej. Správa tvorí prílohu 

zápisu. 

Prílohou zápisu je tiež správa trénerky Petry Tomkovej. 

Novák Vyslovil spokojnosť s podmienkami na prípravu Lamošovej na ME, mala 

výborné podmienky. 

 Výkon Lamošovej na ME bol veľmi dobrý, na hranici svojich možností. 

 ME MG 

Novák Azerbajdžan a Baku má vynikajúce podmienky na organizáciu vrcholných 

podujatí. OV zorganizoval 2 ME po sebe ( ŠA a MG). Po športovej 

stránke vyniká RUS a za nimi nasleduje asi 5-6 ďalších štátov.  

 Na ME štartovali 3 pretekárky, všeobecne môžeme povedať, že našim 

pretekárom chýba vyššia obťažnosť.  Najlepšie sa umiestnila Xénia 

Kilianová, ktorá štartovala so 4 náčiniami, Semanová a Poliaková po 2 

náčinia. 

 Pretekárka Poliaková v závere pobytu nedodržiavala disciplínu, napriek 

tomu, že som ju upozornil sa jej správanie nezlepšilo. Situácia vyvrcholila 

po návrate z ME, keď Poliaková  oznámila, že odchádza domov na 

Ukrajinu. 

Kiková Na ME ak chceme štartovať v tímovej súťaži musíme predviesť 10 zostáv. 

Poliaková sa musí správať zodpovedne  v zmysle štatútu reprezentanta.  

Zvalo Predložil návrh, aby bola s Poliakovou uzatvorená zmluva o účasti na 

vrcholnom podujatí. V prípade nesplnenia podmienok by vynaložené 

finančné prostriedky musela vrátiť, prípadne by bola vylúčená 

z reprezentácie. 

Kútik Podporil návrh Zvala. 

U/12/2019 VV SGF súhlasí s prihláškou Natálie Poliakovej na MS v MG. Účasť 

podmieňuje splnením požiadaviek určených sekciou MG. V prípade 

neúčasti na MS uhradí Poliaková náklady dovtedy vynaložené na jej 

účasť. 
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4. Vyhodnotenie Gym Festivalu 2019 

 

Novák Novinkou bol nový počítačový program a zobrazovanie na LED 

obrazovku. V sobotu systém fungoval dobre, v nedeľu boli problémy.  

 V konkurencii nám chýbali 2 štáty, ktoré sa súťaže zúčastňujú pravidelne: 

CZE a AUT.  

 Boli zabezpečené 2 sady náradia – 1 zapožičaná z firmy Spieth.  

Kútik Z pohľadu predsedu sekcie boli preteky bez problémov. Použitie 

výpočtovej techniky – určite bude nový program prínosom pre všetky 

ďalšie súťaže. Na teste v Nových Zámkoch všetko fungovalo dobre. 

 Konkurencia v juniorskej kategórii bola dobrá, v žiackej kategórii 

vynikali ROU a ostatné pretekárky boli tiež veľmi dobré, v seniorskej 

kategórii bol prínosom výkon Barbory Mokošovej, ktorá sa po zranení 

dostala do súťažnej formy.  

Šišková Predložila správu delegáta, ktorá tvorí prílohu zápisu. 

Zvalo Preteky boli zorganizované veľmi dobre, ocenil kvalitu náradia Spieth aj 

fakt, že organizované rozcvičenie bolo v súťažnej hale. 

 Upozornil na fakt, že pri oceňovaní jubilantov, ktorých bolo veľa, čo je 

pozitívne, ale samotný akt trval dlho a pretekárky už boli rozcvičené 

a dlho stáli. Predložil návrh, aby bolo podobné oceňovanie po skončení 

súťaže pred vyhlásením výsledkov, alebo lepšie a rýchlejšie 

zorganizované. 

 Vyjadril sklamanie, že v hale v Trnave počas súťaže bolo málo divákov, 

možno by pomohlo zorganizovať autogramiádu s našimi naj športovcami 

alebo inú podobnú aktivitu. 

 Predložil návrh na lepšiu propagáciu gymnastických športov spoločnými 

pretekmi na jednom mieste.  

 

 

5. Vyhodnotenie jarných súťaží  

 

Kútik ŠGŽ 

 Uskutočnili sa 2 kolá Slovenského pohára v Detve a v Nových Zámkoch. 

Počet pretekárok nám mierne narastá – v A aj B kategórii spolu máme 

viac ako 100 pretekárok. Kategória A je obmedzená počtom klubov, ktoré 

majú podmienky, v juniorskej kategórii mali pretekárky zdravotné 

problémy. 

 Vrcholným podujatím bol Gym Festival, medzinárodné súťaže: SP Osijek, 

kde sa Mokošová prebojovala do finále na bradlách, v máji sa konal pohár 

UMB v BB, medzinárodnou súťažou je aj súťaž PPPP v Poprade. 

 Poďakoval organizátorom všetkých súťaží, trénerom, ktorí pripravujú 

pretekárky na súťaže a všetkým, ktorí sa podieľajú na súťažiach. 

Zvalo ŠGM 

 Uskutočnili sa Slovenské poháre v Prievidzi, Banskej Bystrici a Trenčíne. 

Všetky boli zorganizované na vysokej úrovni. Memoriál Pajora bol 

posunutý z mája na jeseň. Medzinárodné preteky: Budapešť a Třinec. 

 Poďakoval organizátorom súťaží za vynaloženú prácu a Se SGF za 

spoluprácu. 

Šišková Vyhodnotenie činnosti za prvý polrok predložila písomne. Správa tvorí 

prílohu zápisu. 

 Uskutočnili sa 3 oblastné kolá v kategórii C, 1 Slovenský pohár 

v Handlovej.  

Pohybové skladby – Festival pohybových skladieb  Trnave 
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Teamgym – M SR  v Bratislave 

Školské súťaže: M SR aerobiku na SŠ a M SR G4 na ZŠ 

Súťaž o 5 olympijských kruhov – priebežne posielajú kluby výsledky na 

zverejnenie. 

Klubové súťaže zorganizovali: 3 x Poprad, Spišská Nová Ves, Vyšný 

Kelčov, Handlová, Vrútky. 

Veľkú pozornosť sme venovali vzdelávaniu: seminár GpV v Malinove, 

Školenie rozhodcov G4 v Poprade, Gymnastika bezpečne a atraktívne 

v Námestove, účasť na kurze UEG so zameraním na Teamgym 

a pohybovú skladbu a 1. časť školenia trénerov I. stupňa. 

Propagačné akcie: Wannado festival športu v Bratislave a Projekt Nestlé 

Viem čo zjem vo Zvolene. 

 ŠA 

 Predsedníčka sekcie poslala hodnotenie písomne, tvorí prílohu zápisu. 

 ŠA zorganizoval 1 kolo Slovenského pohára v Trnave, 1 kolo Pohára 

federácií v Nových Zámkoch a Slovak AER Open v Bratislave. 

Kiková MG 

 Sekcia MG zorganizovala  M SR nádejí a dorasteniek v Bratislave, 2 kolá 

Sl. pohára v Bardejove a v Bratislave a 2 kvalifikácie ZP v Košiciach 

a v Bratislave. Okrem toho veľa klubových súťaží. 

Okrem toho sa pretekárky MG zúčastnili medzinárodných súťaží: Tart 

Cup / CZE, Grand Prix Brno/ CZE, Grand Prix Holon / ISR, ME Baku / 

AZE, World Cup Sofia / BUL, Deriugina Cup Kyjev / UKR, Gand Prix 

Kyjev / UKR, Grand Prix Moskva / RUS, Gracia Fair Cup Budapešť / 

HUN, Rhytmic Stars, Gdynia / POL.  

 

6. Plán prípravy na MS ŠG a MG  

 

Kútik ŠGŽ 

 Seniorky sa pripravujú individuálne v kluboch. 

 Na MS pripadajú do nominácie: Mokošová, Bunce a Kalamárová, ktorá 

po zranení v Trnave pretekala 1.krát a mala pád z bradiel. 

Spoločná príprava bude pár dní pred odchodom na MS. 

Zdravotný stav – dievčatá sú bez väčších zdravotných problémov. 

 Plnenie nominačných kritérií: dievčatá mali možnosť plniť nom. kritériá 

na Gym Festivale v Trnave, Chiara má ešte štart na Európskych hrách, 

Radka limit splnený nemá, musia byť ešte KP. 

Zvalo ŠGM 

 Michňák sa z náhradníckeho miesta kvalifikoval na Európske hry 

v Minsku. Preteky veľmi dobre zapadli do plánu prípravy, v auguste má 

ešte sústredenie v Gyori a sústredenie a KP v GBR.  

 Mokošová začala súťažiť na SP v Osijeku po zranení. V Trnave na Gym 

Festivale cvičila veľmi dobre, pred sebou má ešte Svetovú Univerziádu 

a sústredenie v Gyori. Požiadali sme tiež o sústredenie na Kruglom Jazere. 

Novák Požiadavka M. Zvala na sústredenie na Kruglom Jazere v auguste pre 

Mokošovú je v riešení. RUS gymnastická federácia súhlasí a čakáme na 

vyjadrenie hlavného trénera Rodionenka.  

Zvalo Pred MS máme ešte SP v Szombately. 

Kiková MG 

 MSJ Moskva – príprava bude prebiehať na sústredení v Liptovskom  Jáne. 

 MS sen. v Baku – v príprave sú Kilianová, Semanová a otáznik máme nad 

Poliakovou.  Dievčatá budú mať 2 sústredenia v Lipt. Jáne v auguste. 

Novák Informoval o rozviazaní pracovného pomeru dohodou s Tatianou 
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Motolíkovou k 31.8.2019. 

 

7. Kalendár SGF 2020  

 

Šišková Všetci predsedovia sekcií dostali vytlačenú verziu aktuálnej termínovej 

listiny na rok 2020. Po dopracovaní pripomienok a opráv bude termínová 

listina zaslaná členom VV elektronicky. 

 Určenie delegátov – pri nominácii delegátov je potrebné rozšíriť počet 

ľudí, ktorí sú do tejto pozície nominovaní.  

 

 

8. Nominácie 

 

 ŠG ženy 

Svetová Univerziáda, 8.-

10.7.2019 Neapol 

P: Mokošová 

     Kalamárová - necestuje 

T: Zvalo  

     Krekáňová - necestuje 

MSJ, Gyor, 27.-30.6.2019 P: Surmanová 

T: Miklošová 

R: Galátová - doplnenie 

EYOF, Baku, 20.-28.7.2019 P: Surmanová 

T: Miklošová 

R: 1 

SP Szombately 6.-8.9.2019 P: Mokošová, Bunce, Kalamárová 

T: Zvalo, Krekáňová 

R: 1 

MS, Stuttgart, 4.-

13.10.2019 

P: Mokošová – splnený limit 

     Bunce – v Trnave urobila 46,550 b 

     Kalamárová – nesplnený limit 

Kalamárová – prihlásiť na MS s podmienkou, že v prípade 

nesplnenia limitu uhradí náklady, ktoré dovtedy federácia 

vynaložila.  

Je potrebné, aby Kalamárová preukázala výkonnosť na KP do 

termínu prihlášky na MS. 

T: Zvalo, Krekáňová 

R: Cerovská 

Ved. del.: Šišková 

 FIG Council member: Novák 

 ŠG muži 

MSJ, Gyor, 27.-30.6.2019 P: Nemčovič 

T: Zvalo 

R: 1 

Ved. výpravy: Barutová 

EYOF, Baku, 20.-28.7.2019 P: Nemčovič 

T: Zvalo 

R: Rupčík 

MS, Stuttgart, 4.-

13.10.2019 

P: Michňák 

T: Krištof 

R: Rupčík ako rozhodca nominovaný FIG 

Zvalo požiadal, aby ako fyzioterapeut vycestoval Petrila. 

Novák – fyzioterapeutom SGF je Zdenek Ďuriš, situáciu musíme 

doriešiť. 
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Tréningový kemp Tirenia T: Pavlíčková – pobytové náklady SGF 

     +1 na vlastné náklady 

P: Kasala, Pavlíček – pobytové náklady hradí SGF  

  

 ŠA 

Tréningový kemp UEG, 

Latina  

10 pretekárok  

3 juniorky pobytové náklady SGF – Nella Novotná, Lucia 

Kanožayová, Nina Ábelová 

a 3 žiačky – pobytové náklady SGF - Karolína Pagáčová, Simona 

Sivá, Ela Farkašová 

1 T – pobytové náklady SGF – Niki Szabóová 

1 T – na náklady klubu – Katarína Šanková 

Podľa celkového vyúčtovania Slovak AER Open 

Trénerský kurz UEG, 

Latina 

1 trénerka – účastnícky poplatok SGF – Michaela Muchová 

 MG 

Kemp UEG Obertraun, 

30.6.-6.7.2019 

T: Krajčovičová Sanija 

P: Šaranová, Benkovitsová, Vigľašová 

MSJ, Moskva, 19.-

21.7.2019 

Spoločná skladba 5+1 – Dzurošková, Cvečková, Hajdučíková, 

Valková, Kissová, Žatková 

Jednotlivkyňa: Horváthová 

T: Dimová, Motolíková T., Kilianová 

R: Motolíková I. 

HoD: Kiková 

FIG Council member: Novák 

MS Baku 16.-22.9.2019 3 seniorky 

T: Kilianová, Dimová, Motolíková 

R: Motolíková I. 

HoD: Kiková 

FIG Council member: Novák 

Medzinár. preteky 

Katowice, 30.8.-1.9.2019 

P: 3 

R: 1 

T: 1 

 GpV 

UEG Educat. Long 

weekend, 6.-8.9.2019, Oslo 

Anna Bridová 

Informačný meeting 

Golden Age, 21.-22.9.2019 

Rethymno 

1 

UEG Kurz Teamgym Praha 

14.-16.6.2019 

Elena Cingelová  

U/13/2019 VV SGF schvaľuje predložené nominácie s výnimkou 

fyzioterapeuta na MS. 

 

 

9. Rôzne 

 

Novák Informoval, že do pracovného pomeru bola od 1.7.2019 prijatá Karina 

Danielová ako trénerka mládeže ŠA. Momentálne má SGF zamestnaných 

12 trénerov.  

 Zmena ekonomickej smernice bola schválená per rollam – jedná sa 

o zmenu počtu rozhodkýň na súťažiach v MG. Zápis aj hlasovanie bolo 

predložené kontrolórke SGF na kontrolu. Zápis z hlasovania tvorí prílohu 
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zápisu. 

U/14/2019 VV SGF berie na vedomie zmenu ekonomickej smernice na základe 

hlasovania per rollam.  

Novák Na základe požiadavky sekcie ŠA predložil požiadavku na dodatočné 

zaradenie pretekárky AG1 Tamary Pagáčovej z Inter Aerobic Bratislava 

do reprezentačného výberu. 

U/15/2019 VV SGF schvaľuje doplnenie Tamary Pagáčovej do reprezentačného 

úseku AG1 v ŠA. 

Novák Informoval, že EYOF 2021 sa bude konať v Banskej Bystrici a prvé 

zasadnutie OV SGF k tomuto podujatiu sa uskutoční 27.8.2019 

v Bratislave. 

Na súťaže by sa mala stavať nová gymnastická telocvičňa v areály UMB 

BB. Je potrebné osloviť kluby SGF na získanie spolupracovníkov 

a dobrovoľníkov. 

 Informoval o rokovaní s prezidentom SOŠV Antonom Siekelom počas 

Gym Festivalu v Trnave o výstavbe novej gymnastickej telocvične pre 

MG a ŠA. K tomuto zámeru sa uskutočnilo aj stretnutie v Nitre na 

Spojenej škole  so zástupcami školy, mesta, NSK. Predpokladaný 

rozpočet je 2,5 mil. EUR. 

Šišková Informovala o možnosti nominovať na cenu Fair Play za rok 2019. Sú 3 

druhy ocenenia: za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play, za aktívne 

šírenie a propagáciu myšlienok fair play a za príkladný čin v duchu fair 

play. Nominácie je možné posielať do 30.9. prostredníctvom SGF.  

 Všetky kluby boli informované o povinnosti zaslať údaje o štatutároch 

klubov do registra Ministerstva vnútra SR na základe listu, ktorý 

pripravila kontrolórka Kristína Slivoňová. 

 SGF spracovalo a zaslalo návrhy na ocenenie rozhodcov FIG ako 

„Honorary judge“ pre Gabriela Vargu a pre Květoslavu Perečisnkú. 

 Informovala o vzdelávacom programe SOŠV Športová diplomacia“, 

v prípade záujmu je termín prihlášok do 5.7.2019. 

 Informovala o prebiehajúcom školení trénerov I. stupňa GpV v Prievidzi. 

Prvej časti sa zúčastnilo 46 trénerov z 25 klubov. Druhá časť sa bude 

konať v septembri, 20.-22.9. 2019 opäť v Prievidzi. 

Zvalo Poďakoval za náradie zo SGF. Staré náradie bolo presunuté do iných 

klubov: preskokový stôl a malý kôň s držadlami do Prievidze, kôň na 

šírku a malý kôň na šírku do Trenčína 

 Počas Sl. pohára v Banskej Bystrici bolo do klubov rozdistribuované 

magnézium.  

 Informoval o sústredení v Gyori, ktorého sa zúčastnili žiaci z UMB BB 

a Bratislava. Pre chlapov to bola veľká výzva a sústredenie malo veľký 

význam. 

 Informoval o pláne pozvať na sústredenie ukrajinskú trénerku v termíne 

20.-30.8.2019 v Bratislave. Trénerka by vyškolila trénerov SR, ako 

demonštrantov by mala som sebou 5 svojich pretekárov. Finančné 

náklady: úhrada cestovného, stravy, ubytovania pre trénerku a jej 5 

zverencov zo sekcie ŠGM. Sekcia ďalej plánuje uhradiť náklady na účasť 

na školení 1 trénera a 1 pretekára z klubov SR. 

 Položil otázku ako bude finančne riešená účasť na školeniach pre 

rozhodcov SR a požiadal, aby rozhodcovia mali rovnaké rozhodcovské 

oblečenie na nový OH cyklus.  

Novák Podmienky účasti na rozhodcovských kurzoch budú predložené VV SGF 

a oblečenie bude tiež riešené.  

Zvalo Požiadal, aby organizácia súťaží a výjazdy boli riešené spoločne 
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s trénermi, čo sa vo väčšine prípadov deje, ale aby bola konzultovaná aj 

strava počas výjazdu s trénermi. 

Kiková Informovala o žiadosti o prestup pretekárky Lianna Janegová z Danubie 

Bratislava do Sokola Bratislava.  

U/16/2019 VV SGF navrhuje a zároveň poveruje predsedníčku sekcie MG 

zorganizovaním stretnutia zástupcov materského klubu, nového klubu, 

rodičov a predstaviteľov SGF, konkrétne s kontrolórkou zväzu na 

prediskutovanie dôvodov prestupu. Termín bude navrhnutý po 

prediskutovaní so zainteresovanými stranami. 

Z: Kiková 

 Predložila nomináciu členiek sekcie MG: 

Rozhodcovská komisia: Ivana Motolíková 

Trénersko-metodická komisia: Daniela Thinschmidtová  

Komisia výkonnostného športu: Adela Dimová 

Komisia rozvoju športu (B a C program): Miriama Michrínová 

Športovo-technická komisia: Hana Kiková 

Člen: Tatiana Sukhomlinová 

U/17/2019 VV SGF schvaľuje predložené zloženie sekcie MG  

Kiková Informovala, že za rozvoj estetickej skupinovej gymnastiky bude 

zodpovedná Martina Šagová. 

Kútik Informoval, že magnézium bolo na základe kľúča prerozdelené na kluby 

ŠGŽ.  

 Informoval o zámere zorganizovať školenie trénerov aj pre ŠGŽ 

 EYOF 2021 – ako pozorovatelia vycestujú do Baku na EYOF 2019 Kútik 

a Barútová. Ako ambasádorka slovenskej výpravy sa zúčastní Barbora 

Mokošová. 

 Informoval o svojom ukončení pracovného pomeru na ZŠ Golianova 

v BB a svojej 100% angažovanosti len v gymnastike. 

 

 

 

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutočnia 4.9.2019 o 13:00 v Bratislave. 

Barbora-SGF
Textový rámček
https://drive.google.com/drive/folders/10LwwOTqqG_lpjOp7oUdDRyZWuY20SeWq?usp=sharing




