Zasadnutie Výkonného výboru SGF
4.11.2019, Bratislava
Zápis č. 6

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

4.11.2019, Bratislava
Ján Novák, Stanislav Kútik, Monika Šišková, Martin Zvalo, Hana
Kiková,
Oľga Kyselovičová, Diana Dobrucká
Lucia Selecká
Kristína Slivoňová, Katarína Krekáňová, Peter Krištof
Monika Šišková
Ján Novák

Zasadnutie VV SGF otvoril a prítomných privítal prezident SGF Ján Novák.
• Prezident v úvode informoval o stretnutí SGF v zložení Novák, Šišková, Kiková s firmou
Neuropea a Petrou Azacis a dohode o ďalšej spolupráci v mediálnej oblasti. Hana Kiková
bude od 1. januára zodpovedná za marketing SGF, PR SGF bude zastrešovať Neuropea
s pomocou Petry Azacis.
Program:
1. Kontrola zápisu a uznesení
2. Čerpanie finančných prostriedkov k 1.11.2019
3. Hodnotenie účasti:
- MS MG – T. Motolíková, Ľ. Kilianová, H. Kiková, J. Novák
- MS ŠG Ž – K. Krekáňová, M. Zvalo, M. Šišková, J. Novák
- MS ŠG M – P. Krištof, M. Zvalo, M. Šišková, J. Novák
4. Príprava registrácie – M. Šišková
5. Kalendár SGF pre rok 2020 – M. Šišková
6. Vyhodnotenie klubov a jednotlivcov za rok 2019
7. Nominácie
8. Rôzne
1. Kontrola zápisu a uznesení
Šišková

U/11/2019

VT ŠG muži - 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 – predseda sekcie pošle dokument s uvedenými
zmenam – zmena začiatku platnosti nového kvalifikačného poriadku od
1.1.2020
Návrh podmienok účasti rozhodcov na interkontinentálnych kurzoch
rozhodcov – doplniť zabezpečenie oblečenia na náklady SGF a úprava
podmienok - tvorí prílohu zápisu.
Nominácie rozhodcov na ocenenie FIG:
Gabriel Varga bol schválený, Květoslava Perečinská na základe
informácie z FIG takéto ocenenie už má, Se SGF dorieši. Žiadosť na
ocenenie Kvetoslavy Perečinskej bola opätovne zaslaná na FIG, čakáme
na vyjadrenie.
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U/21/2019

U/18/2019

VV SGF schvaľuje návrh prezidenta SGF na prerozdelenie navýšenia
rozpočtu o 7% v celkovej výške 78 288,-EUR – tvorí prílohu zápisu.
Počítačové spracovanie výsledkov ŠG žien – je snaha, aby bol program
využívaný na všetkých domácich súťažiach v kategóriách A, B a C.
V pláne je dokončiť program na spracovanie výsledkov aj pre chlapcov.
Je potrebné dokúpiť tablety, aby mohol byť počítačový systém použitý na
viacerých súťažiach naraz. Nákup bude zabezpečený z rezervy,
z navýšenia rozpočtu v roku 2019 – návrh písomne.
Na zasadnutí k EYOF 2021 v Banskej Bystrici na SOŠV navrhol Jozef
Liba, generálny sekretár, či by namiesto Smart Scoringu nemohol byť
použitý vlastný počítačová program, ktorý by po EYOF ostal doma. Je
potrebné prediskutovať návrh s autormi programu.
VV SGF ukladá predsedom sekcií pripraviť návrh účastníkov
medzinárodných školení rozhodcov na nový OH cyklus.
Predsedovia sekcií predložili predbežne nasledovné návrhy:
ŠG Ž:
Purdeková, Galátová, Kremnická, Korpová Dominika, Gazdíková,
Strmenská, Koruličová (?)
ŠG M:
Rupčík, Čižmár, Kremnická
MG:
Motolíková Ivana, Kilianová Ľuba, Michrínová (?), Kiková, Darnadyová
ŠA:
Doplní predsedníčka sekcie
Nový súťažný poriadok – na základe skúsenosti, bude k akciám SGF
spracované poverenie k usporiadaniu akcie, nie dohody o usporiadaní
akcie. Dokument bude súčasťou nového súťažného poriadku.
Výstavba telocvične v Nitre – na zabezpečení finančných zdrojov sa
pracuje.

2. Čerpanie finančných prostriedkov k 1.11.2019
Novák

Všetci predsedovia dostali podrobné čerpanie sekcií k 1.11.2019.
K čerpaniu treba doplniť mzdy a odmeny. Prehľad čerpania miezd je už
v poriadku.
Požiadal predsedov sekcií, aby do čerpania nezabudli dať odmeny podľa
ekonomických smerníc – predseda sekcie, členovia sekcie, Se SGF, RT
a asistent, odmeny za umiestnenie ( nie je doriešená Lamošová za
umiestnenie na ME). Návrh na prerozdelenie odmien je potrebné
predložiť na SE SGF do 11.11.2019.
Upozornil na chybu v odmenách v sekcii ŠA v prvom polroku – je
potrebné dorovnať v druhom polroku.
Čerpanie jednotlivých sekcií:
ŠA – rozpočet majú vyčerpaný
GpV – keď sa dokončí objednávka na oblečenie na Eurogym bude
čerpanie v poriadku
MG – rozpočet majú prečerpaný
ŠGŽ – sú v pluse, na dočerpaní sa dohodneme s predsedom sekcie na
spoločnom stretnutí.
ŠGM – sú v pluse, na dočerpaní sa dohodneme s predsedom sekcie na
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spoločnom stretnutí.
Se SGF – je v pluse cca 4 000,-EUR, diplomacia je vyčerpaná
3. Hodnotenie účasti na MS ŠG, MG
Novák

Zvalo
Krištof
Novák
Krištof
Zvalo
Šišková

Krekáňová

Zvalo

ŠGŽ
Poďakoval trénerovi Martinovi Zvalovi a pretekárke Barbore Mokošovej
za odvedenú prácu a vybojovanie miestenky na OH 2020.
Príprava na MS bola zabezpečená v spolupráci všetkých zainteresovaných
zložiek: SGF, SOŠV, klub, externí spolupracovníci.
Po prvýkrát bola zo strany SGF zabezpečená príprava podľa požiadaviek
trénerov na 100% (okrem MG).
Poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a účasti na MS.
Poďakoval za zaslanie písomných hodnotení od jednotlivých aktérov
z MS
Predložil štatistické vyhodnotenie MS – tvorí prílohu zápisu.
ŠG M sa umiestnil na 75. mieste
ŠG Ž na 32. mieste
Zdôraznil, že príchody a odchody na MS by mali byť viac koordinované
Zdôraznil, že na oficiálnych výjazdoch SGF môžu účastníci používať
výhradne výstroj SGF.
Skonštatoval, že Slovensko bola jediná krajina, ktorá v súťaži mala pre
pretekárky rôzne dresy. Za výstroj je zodpovedná reprezentačná trénerka
a táto otázka mala byť riešená v predstihu a nie len pár dní pred
odchodom na MS.
Problémy s vybavením – tentoraz s náčiním mali aj moderné gymnastky.
Takáto chyba zo strany RT je neospravedlniteľná.
Skonštatoval, že ak sa chceme uchádzať o poprednejšie umiestnenia, je
potrebné zvyšovať D známky – platí pre všetky sekcie
Reprezentanti v ŠG mali zabezpečenú spoluprácu so športovými
psychológmi, položil otázku RT, či vidia prínos tejto spolupráce pre
výkon ich športovcov.
Mokošová spolupracuje s p. Bednárikom v oblasti mentálneho tréningu
a spolupráca je na vynikajúcej úrovni.
Michňák spolupracoval s p. Gurským, spolupráca bola dobrá.
Na základe výsledku Slavomíra Michňáka na MS predložil podmienku
účasti na ďalších ME štart min. na 2 náradiach a na Svetových pohároch
na 3 náradiach.
Zhodnotil účasť Slavomíra Michňáka, jeho výkon ďaleko zaostal za
očakávaním. Predložil správu písomne, tvorí prílohu zápisu.
Skonštatoval, že na stretnutia prezidenta a trénera ŠGM nebol ako
predseda sekcie prizývaný.
Správu vedúcej výpravy predložia písomne, tvorí prílohu zápisu.
Skonštatovala, ak majú tréneri požiadavky doplniť reprezentačné
oblečenie napr. o bundy alebo iné, je potrebné túto požiadavku predložiť
a Se SGF zabezpečí nákup.
Správu RT predložila písomne, tvorí prílohu zápisu.
Navrhla určiť TOP tím SGF, ktorý by mal všetko zabezpečenie, najmä
zdravotné.
Správu predložil písomne, tvorí prílohu zápisu. Navrhol, aby Chiara
Bunce bola zaradená do TOP tímu a poberala príspevok na amatérskeho
športovca.
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Novák

Novák

Zvalo

Novák

Kiková

Informoval o stretnutí s p. Rodionenkom a jeho manželkou, ktorým sa
osobne poďakoval za možnosť zúčastniť sa sústredenia na Okrúhlom
jazere pre Mokošovú a Zvala. Tak isto sme sa poďakovali V. Titovovi,
prezidentovi Ruskej gymnastickej federácie. Máme prísľub, že sústredenie
môžeme zopakovať aj v budúcnosti.
Podporil návrh zaradiť Chiaru do TOP tímu na amatérsku zmluvu
športovca.
Skonštatoval, že aj keď sa viacerým príprava Slavomíra Michňáka
nepozdávala nezasiahli sme, pretože tréner aj pretekár neustále
zdôrazňovali, že všetko ide dobre a podľa plánu.
Navrhol stretnutie prezidenta SGF predsedu sekcie ŠGM, RT Petra
Krištofa a Slavomíra Michňáka vo štvrtok 7.11. o 10:30 na riešenie
otázky, ako bude S. Michňák ďalej trénovať a pretekať, ako bude
zabezpečená jeho príprava.
Ak SGF bude naďalej zabezpečovať prípravu S. Michňáka, ten musí
prijať podmienky, ktoré mu SGF stanoví.
Písomné správy predlžili aj rozhodcovia Purdeková, Rupčík a I.
Motolíková.
Správu vedúcej výpravy predložila písomne, tvorí prílohu zápisu.
T. Motolíková správu RT predložila písomne, tvorí prílohu zápisu.
Kilianová správu trénerky predložila písomne, tvorí prílohu zápisu.

4. Príprava registrácie
Šišková

Informovala o priebehu registrácie na rok 2020. V decembri 2019 budú
všetky kluby aj členovia deaktivovaní, od 1. januára 2020 sa začne nová
registrácia.
Informovala tiež o rokovaniach s firmou Stengl o prípadnej zmene
dodávateľa.

5. Kalendár SGF pre rok 2020
Šišková

U/22/2019
Novák

Posledná verzia návrhu termínovej listiny bola poslaná členom VV spolu
s zápisom. Ak majú predsedovia termíny súťaží na doplnenie, žiadam o čo
najskoršie zaslanie na dopracovanie.
Je potrebné definitívne naplánovať semináre sekcií v roku 2020.
VV SGF schvaľuje jednotný poplatok na dvojdňový seminár trénerov
v roku 2020 vo výške 30,-EUR pre členov SGF, pre nečlenov 50,-EUR.
Informoval, že VZ SGF sa bude konať 28.3.2019 v hoteli Color
v Bratislave. V tomto termíne nie je možné organizovať žiadne súťaže ani
sa zúčastňovať súťaží v zahraničí. Účasť v zahraničí je možná len za
podmienky, že klub zabezpečí účasť delegáta/-tov na VZ.

6. Vyhodnotenie klubov a jednotlivcov za rok 2019
Novák

U/23/2019

Požiadal predsedov sekcií, aby bolo vyhodnotenie jednotlivcov pripravené
do 4.12.2019.
Vyhlásenie najúspešnejšieho športovca SGF za rok 2019 – v spolupráci
s agentúrou Neuropea bude pripravená tlačová správa a zaslaná médiám.
Odovzdanie ocenení bude na Valnom zhromaždení SGF (seniori, juniori,
žiaci)
VV SGF ukladá predsedom sekcií spracovať a poslať na Se SGF
vyhodnotenie klubov za rok 2019 do 20.12.2019.
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7. Nominácie
OH nádeje, Liberec/CZE,
28.-30.11.2019
SP 21.-24.11.2019
Cottbus/GER
SP Doha, 18.-21.3.2019

SP 21.-24.11.2019
Cottbus/GER
SP Doha, 18.-21.3.2019

Sympózium UEG, Sardínia
26.-29.9.2019

ŠG ženy
Jun.: Surmanová, Galátová, Ušáková
T: Miklošová, Hradoukin
R: Kotuličová
Mokošová
T: Zvalo
R: Galátová
Mokošová
T: Zvalo
R: 1
ŠG M
Michňák
T: Krištof
R: Rupčík
Michňák
T: Krištof
R: Rupčík
ŠA
Petra Tomková – z dôvodu choroby nevycestovala

GpV
Colloquium FIG GpV Hong Šišková
Kong a zasadnutie komisie
FIG GpV, 15.-23.4.2020
Akadémia FIG, Káhira /
Šišková, expertka FIG, na náklady FIG
EGY, 7.-15.12. 2019
U/24/2019
VV SGF schvaľuje predložené nominácie.
8. Rôzne
Novák

U/25/2019
Novák

Informoval o pokračovaní v snahe o výstavbu športovej haly pre MG
a ŠA v Nitre. Uskutočnilo sa stretnutie SGF a 3 poslancov NR SR, kde
sme našli pochopenie a podporu.
Informoval o prípravách Medzinárodných pretekov FIG Christmas Nitra
v modernej gymnastike. Prihlásených je 24 krajín a účasť prisľúbili
významní hostia: Natalia Kuzmina – predsedníčka technickej komisie MG
FIG, Ľubov Čarkašina – predsedníčka komisie športovcov FIG, domáci
funkcionári, zástupcovia mesta a VÚC, SOŠV a poslanci NR SR. SGF
zakúpila z rezervy koberec na ohraničenie cvičebnej plochy, ktorý sa bude
využívať aj na ostatné športy ako ŠA a GpV v hodnote cca 3000,-EUR.
Požiadal VV SGF o schválenie navýšenia dotácie pre toto podujatie
o 1 000,-EUR z rezervy.
VV SGF schvaľuje navýšenie finančnej čiastky určenej na súťaž
Christmas Nitra o 1000,EUR z rezervy SGF.
Informoval o termíne Gym Festivalu v Trnave: 12.-14.6.2020.
Organizátor vynakladá veľké úsilie zabezpečiť kvalitnú konkurenciu –
pozvánka pre všetky kvalifikované pretekárky (jednotlivkyne) na OH na
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Novák
Slivoňová
Kútik

Zvalo
Novák

Zvalo
Novák
Zvalo

U/26/2019

náklady klubu KGŠ Slávia Trnava (okrem dopravy).
Informoval o Kongrese UEG v Sofii – bolo potrebné poslať kandidátov do
budúcich volieb FIG. Za SGF sme poslali kandidatúru Moniky Šiškovej
na post predsedníčky komisie GpV FIG. K tejto kandidatúre sa
uskutočnili stretnutia počas MS v Štuttgarte.
Kandidatúra Jána Nováka do Councilu FIG – bude oznámená neskôr na
základe osobného rozhodnutia. Predbežne je záujem pokračovať v práci
v Councile FIG.
Informoval o stretnutí s p. Ulyanou Volkovou, baletkou z KAZ, ktorá by
chcela u nás pracovať. Žije na Slovensku a má vybavené všetky potrebné
doklady k pobytu. Predbežne sme hovorili, že by mohla pracovať 50% pre
sekciu MG a 50% pre sekciu ŠGŽ.
EYOF 2021 – uskutočnilo sa stretnutie na SOŠV s predstaviteľmi
organizačného výboru a Európskymi olympijskými výbormi. Výstavba
gymnastickej telocvične zatiaľ nie je v pláne. Bola predložená požiadavka
na zakúpenie náradia 2 sád náradia.
Informoval o doručení žiadosti o zriadenie RGCTM v XBS Šamorín.
Klub má 7 pretekárov v ŠG muži a 4 pretekárky v ŠG ženy. Navrhovaná
trénerka: Jana Korenačková.
Odporučil sekcii ŠG mužov, že od januára 2020 môže byť po predložení
všetkých potrebných dokumentov toto RGCTM pre ŠG mužov zriadené.
Informovala o školení kontrolórov na ministerstve školstva, vedy,
výskumu a športu. Na zväzy bude zaslaný dotazník ohľadne verejného
obstarávania – je potrebné ho vyplniť a poslať na MŠVVaŠ.
Na základe výsledkov dotazníka, ktorý bol poslaný na kluby ŠGŽ
spracovávame výsledky. Je snaha urobiť jednotnú prípravu v kluboch pri
nižších vekových kategóriách. Veľmi pozitívne bolo hodnotené
sústredenie žiačok v Trnave všetkými zúčastnenými trénermi. Sústredenia
v budúcnosti budú slúžiť aj ako vzdelávanie pre trénerov.
Privítal snahu zamestnať choreografa na SGF.
Je potrebné doplniť reprezentačnú výstroj. Odmeriame pretekárky
a dodáme potrebné veľkosti.
Položil otázku, či sa počítalo s investíciami na rok 2020
Pri predkladaní projektu na ministerstvo školstva bolo potrebné určiť
jednu sumu, ktorú by sme chceli použiť v roku 2020 na investície. Takto
to bolo predbežne predložené na ministerstvo. Po oznámení rozpočtu,
budeme mať možnosť sumu potvrdiť alebo upraviť.
Položil otázku, či budú na budúci rok organizované predolympijské hry
v Tokiu?
Doteraz nebola informácia o organizovaní takejto súťaže.
IKK a rozhodcovské kurzy: požiadal, aby bol návrh na finančné
zabezpečenie kurzov pre úspešných účastníkov upravený nasledovne:
Pre zisk 2. a 3 triedy uhradí SGF 80% účastníckeho poplatku a klub 20%.
VV SGF schvaľuje finančné zabezpečenie úspešných absolventov
medzinárodných rozhodcovských kurzov na nový OH cyklus nasledovne:
• IKK - Účasť predsedu rozhodcovskej komisie 100% SGF ( garancia
činnosti predsedu na 4 roky)
• Medzinárodné kurzy – získanie 2 a 3. rozhodcovskej kvalifikácie:
80% SGF a 20% klub
Získanie 4. rozhodcovskej kvalifikácie 60% SGF a 40% klub
SGF všetkým medzinárodným rozhodcom zabezpečí a uhradí
rozhodcovskú uniformu.
SGF uhradí všetkým medzinárodným rozhodcom cestovné na kurz
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Zvalo
Novák
Šišková

Slivoňová

a poistenie
Účastník sa musí zaviazať, že bude činnosť rozhodcu vykonávať 4 roky
pre sekciu, ktorá kurz uhradila.
Položil otázku, ako má klub postupovať pri žiadosti o udelenie
slovenského občianstva pre občana Ukrajiny.
Klub musí podať žiadosť o pomoc pri riešení na SGF a tá ju postúpi na
SOŠV. Samozrejme, všetky doklady musia byť predložené aj na príslušné
oddelenie ministerstva vnútra.
Informovala o predložení projektu na UEG na získanie finančných
prostriedkov na školenie trénerov Teamgym, ktoré je plánované na
február 2020 v Bratislave
Informovala o žiadosti na pridelenie trénerských kvalifikácií z klubu GK
Nové Zámky – všetky žiadosti budú posúdené a triedy budú pridelené
podľa zákona.
Informovala o stretnutí záujemcov o parkour, ktoré sa konalo 30. októbra
v Bratislave. Účastníci sa dohodli vyslať 1 zástupcu na medzinárodné
školenie rozhodcov FIG do Lausanne, 1 zástupca sa taktiež zúčastní
školenia rozhodcov v ČR a ako pozorovatelia sa zúčastnia M ČR v Brne.
Registrácia sa začne od 1. januára 2020.
Informovala o situácii v klube GK Nové Zámky.

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutočnia 4.12.2019 (streda) o 13:00 v Bratislave.
Prílohy zo zasadnutia VV SGF zo dňa 4.11.2019 nájdete na:
https://drive.google.com/drive/folders/1JPOzoVHnwQgtZVhlKE6EYkzZIDkJIxun?usp=sha
ring
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