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 Zasadnutie Výkonného výboru SGF 

4.12.2019, Bratislava 

Zápis č. 7 

 

 
Dátum: 4.12.2019, Bratislava 

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

Kiková, Oľga Kyselovičová 

Ospravedlnení: Lucia Selecká, Diana Dobrucká, Kristína Slivoňová 

Neospravedlnení:  

Prizvaní:  

Spracovala: Monika Šišková 

Skontroloval: Ján Novák  

 

Zasadnutie VV SGF otvoril a prítomných privítal prezident SGF Ján Novák.  

 

Program: 

1. Kontrola zápisu a uznesení - Šišková 

2. Čerpanie finančných prostriedkov k 28.11.2019  - Novák 

3. Hodnotenie jesenných súťaží – predsedovia sekcií 

4. Príprava vyhodnotenia najúspešnejších športovcov - Šišková 

5. Návrh na investície SGF v roku 2020 – Novák 

6. Plán hlavných úloh 2020 - SGF, sekcie 

7. Plán prípravy na ME ŠG a MG, MS ŠA – Kútik, Zvalo, Kiková, Kyselovičová 

8. Príprava rozpočtu 2020 

9. Nominácie 

10. Rôzne 

 

1. Kontrola zápisu a uznesení 

  

Šišková Nominácie rozhodcov na ocenenie FIG: 

Dodatočne bola výkonným výborom schválená aj Květoslava Perečinská. 

Obidve ocenenia budú odovzdané na VZ SGF. 

U/21/2019 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 počítačový program, ktorý by po EYOF ostal doma. Je 

potrebné prediskutovať návrh s autormi programu.  

Po dôkladnom zvážení a po rozhovore s autormi programu musíme 

konštatovať, že program pre EYOF nebudeme spracovávať. Využijeme 

program Smart Scoringu.  

Dokončenie programu pre ŠG ženy je plánovaný na marec 2020 a pre ŠG 

mužov je plánovaný na polovicu roku 2020. Pre všetkých, ktorí 

zabezpečujú spracovanie výsledkov na domácich súťažiach bude 

zorganizované školenie, ako program používať.  
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U/18/2019 VV SGF ukladá predsedom sekcií pripraviť návrh účastníkov 

medzinárodných školení rozhodcov na nový OH cyklus. 

Predsedovia sekcií predložili predbežne nasledovné návrhy: 

ŠG Ž – upravené 4.12.2019: 

Purdeková, Galátová, Korpová Dominika, Gazdíková, Strmenská, 

Kotuličová (?) 

ŠG M: 

Rupčík, Čižmár, Kremnická 

MG: 

Motolíková Ivana, Kilianová Ľuba, Michrínová (?), Kiková, Darnadyová 

ŠA: 

Doplní predsedníčka sekcie 

 Výstavba telocvične v Nitre – na zabezpečení finančných zdrojov sa 

pracuje.  

Prezident SGF aktualizoval informácie o zabezpečovaní finančných 

zdrojov na výstavbu telocvične: 

Uskutočnilo sa niekoľko stretnutí s poslancami NR SR, riaditeľom 

Spojenej školy v Nitre s p. Mačekom a s p. Kohútom, viceprezidentom 

SOŠV zodpovedným za infraštruktúru. 

Je potrebné, aby bol spracovaný projekt (snahou je, aby spracovanie 

projektovej dokumentácie uhradil VÚC Nitra). 

Je dôležité, aby aj ďalšie zamýšľané výstavby telocviční pre SGF boli 

spracované vo vizualizácii. 

 Termínová listina na rok 2020  

– MG má naplánovaných veľa sústredení, všetky nebudú uvedené 

v termínovej listine SGF, ale len v sekcii MG. 

- Počas konania VZ SGF je naplánované medzištátne viacstretnutie 

v ŠG Ž, termín sme nemohli ovplyvniť, je žiadúce, aby členovia 

VV SGF boli na VZ 

- VV SGF odporúča, aby sa M SR A a B konali spoločne v Nových 

Zámkoch 

- Prezident upozornil, že zmeny v termínoch počas roku nebudú 

akceptované 

- Šišková informovala o iniciatíve SOŠV o konaní Olympijských 

festivalov počas celého roku 2020. Je potrebné, aby tieto 

informácie boli prediskutované s klubmi na seminároch všetkých 

sekcií   

 Vyhodnotenie športovcov za rok 2019 – do dnešného dňa poslali 

vyhodnotenie všetky sekcie okrem MG, ktorá informáciu doplní 

 V nomináciách neboli žiadne zmeny 

 Sekcia ŠG Ž – doplnenie výstroj - splnené 

 

 

2. Čerpanie finančných prostriedkov k 28.11.2019 

 

Novák Dotácie na kluby za registráciu športovcov do 23 rokov – ešte stále je 

nedočerpaných 32 011,-EUR. 

 Nedočerpanie prostriedkov za úspešnosť a angažovanosť klubov je 

6 102,-EUR 

 Investície sú dočerpané – ostáva tam 14,-EUR, budú vrátené na MŠVVaŠ 

SR. 

 Spracovanie výsledkov súťaží – dočerpané – zostatok 440-EUR 

 V rezerve ostáva ešte 5 032,-EUR 
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 Čerpanie sekcií – s každou sekciou bude dokončené čerpanie samostatne 

 V roku 2020 budú priebežné čerpanie dostávať predsedovia sekcií každý 

mesiac do 5. dňa v mesiaci 

Kútik Poznamenal, že aj tvorba rozpočtu musí byť v súlade s vyúčtovaním, aby 

sme čerpanie mohli dobre sledovať. 

Novák Čerpanie dostávate po akciách, niektoré akcie sú jasné, či ide o mládež 

alebo reprezentáciu, iné sú zmiešané a sledovanie je zložité. Min. musíme 

na mládež použiť 30%. 

ŠG M - dočerpané 

ŠG Ž – rozpočet je ešte nedočerpaný 

MG – prečerpané 

ŠA – dočerpané 

GpV – ešte plánované čerpanie 

Ešte ostávajú peniaze na vizuály na 4 medzinárodné podujatia 

Zvalo Navrhol, aby odmeny dostali aj tréneri 

Kútik Navrhol nasledovné odmeny:  

Ľuptáková 300,-EUR 

Hradoukin 300,-EUR 

Zvalo Navrhol nasledovné odmeny: 

Tréneri RGCTM – všetci po 200,-EUR 

Kremnický 300,-EUR 

Novák Informoval, že percento pre SGF je pre rok 2020 vyššie, nepoznáme ale 

celkový objem finančných prostriedkov z MŠVVaŠ. Tak isto ešte 

nepoznáme výšku prostriedkov pre kvalifikovaných športovcov na OH.  

 

3. Hodnotenie jesenných súťaží   

 

Kútik ŠG Ž 

 Uskutočnilo sa 3. kolo Sl. pohára v Trnave, M SR A v Detve a M SR B 

v Nových Zámkoch. 

Viacero medzinárodných súťaží: Svetový pohár, majstrovstvá sveta, 

Šalamúnov memoriál, Memoriál Gajdoša, Súťaž OH nádejí. 

Šišková GpV 

 Sekcia zorganizovala Festival gymnastiky a tanca v Košiciach, 3 oblastné 

kolá, 1 Slovenský pohár a M SR v kategórii C a súťaž Teamgym 

v Závažnej Porube. 

Kiková V MG sa uskutočnili 3 M SR – v základnom programe, junioriek 

a senioriek a v spoločných skladbách. 

Novák Poďakoval organizujúcemu klubu za vynikajúcu úroveň súťaže Christmas 

Nitra. Do organizácie boli zapojené desiatky ľudí , prezentácia SGF bola 

na veľmi vysokej úrovni – na úrovni ME. 

Diplomatickú úroveň pozdvihla účasť predsedníčky technickej komisie 

FIG Natálie Kuzminy a predsedníčky komisie športovcov Ľubov 

Čarkašiny, ako aj poslancov NR SR, riaditeľa Spojenej školy, 

veľvyslancov a zástupcov ambasád. Špeciálnym hosťom bola Soti Landis 

zo Švédska.   

 Uspokojivá bola aj účasť médií: STV, TA3, TV Nitrička. Podľa 

prieskumu Neuropei sme mali zo súťaže 14 výstupov.  

 Prínosom bola veľká elektronická tabuľa, na budúci rok bude snaha, aby 

firma RBXT robila aj live streaming zo súťaže. 

 Stali sa 2 nepríjemnosti: krádež 500,-EUR z hľadiska a zmiznutie kufra 

z recepcie haly. 

Zvalo ŠG M 
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 Uskutočnil sa Sl. pohár v Košiciach + sústredenie a testovanie mládeže, 

zúčastnili sme sa medzinárodných súťaží v zahraničí: Memoriál 

v Maribore a Memoriál Gajdoša v Brne. Čaká nás ešte Vianočný pohár 

v Prešove. 

 Poďakoval všetkým organizátorom súťaží za odvedenú prácu. 

Kyselovičová ŠA 

 Konalo sa 2. kolo Sl. pohára v Pezinku, usporiadateľom bol Inter aerobic 

Bratislava, 3. kolo PF v Nitre a 4. kolo o PF v Prahe. Výsledky 

slovenských pretekárok sú dobré, Lamošová obhájila celkové víťazstvo 

v Pohári federácií.  

  

 

4. Príprava vyhodnotenia najúspešnejších športovcov  

 

Šišková S firmou Neuropea sme naplánovali tlačovú konferenciu na 15. januára 

2020 v Bratislave, miesto bude upresnené. 

 Je potrebné, aby predsedovia sekcií zabezpečili účasť najlepších juniorov 

a seniorov a ich trénerov. 

 

5. Návrh na investície SGF v roku 2020  

 

Novák Do projektu na ministerstvo školstva bolo navrhnutých 40 000,-EUR, je 

potrebné sumu potvrdiť po zverejnení rozpočtu.  Návrh je prednostne 

koberec pre MG. Nákup náradia na EYOF 2021 – 2 kompletné sady. 

Náradie musí byť zakúpené z mimoriadnych finančných prostriedkov.  

 

6. Plán hlavných úloh 2020 

 

Novák Prezident SGF predložil členom V SGF návrh na hlavné úlohy v roku 

2020: 

1. Príprava a účasť na OH 2020 

2. Príprava a účasť na MS, ME, MEJ, Golden Age Festival, Eurogym 

3. Skvalitnenie a doplnenie TOP Tímu SGF  

4. Vytvorenie juniorského TOP Tímu SGF 

5. Príprava projektovej dokumentácie pre výstavbu telocviční pre 

gymnastické športy 

6. Zefektívnenie práce RGCTM 

7. Príprava medzinárodných podujatí na Slovensku: Festival pohybových 

skladieb v Trnave, Slovak Aerobic Open v Bratisalve, Gym Festivalu 

v Trnave a Christmas Nitra. 

8. Projekt Gym F!T a Olympijské festivaly 

9. Rozvoj parkouru ( činnosť v rámci sekcie GpV) 

Kútik Navrhol pridať k hlavným úlohám aj prípravu na EYOF 2021 

 Členovia VV SGF s návrhom súhlasili 

Novák Informoval o stretnutí v Banskej Bystrici k príprave EYOF 2021 dňa 

3.12.2019 za účasti prezidenta SGF J. Nováka, gen. sekretárky SGF M. 

Šiškovej, zodpovedného za OV v BB S. Kútika, za organizačný výbor sa 

zúčastnil p. Hamaj, za mesto BB p. Šabo a za firmu Spieth Jurgen 

Garziela. 

 Prezident skonštatoval nezáujem organizátora o spoluprácu so SGF 

 Po ukončení rokovania sme dostali zápis, ktorý nezodpovedal 

dohodnutým skutočnostiam v BB počas stretnutia. 

 Prezident informoval o zaradení športovcov do podpory NŠC pre rok 
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2020: 

Barbora Mokošová – pracovný pomer 

Petra Horváthová – kategória D – 800,-EUR 

Matej Nemčovič – kategória D – 800,-EUR. 

NŠC zaplatí lekársku prehliadku (PLP) u zmluvného partnera Sportmed 

v sume 58,-EUR pre Mokošovú, pre kategóriu D PLP v sume 48,-EUR. 

Mokošovej bude v roku 2020 NŠC hradiť i náklady spojené so 

spoluprácou so Sportmed. NŠC športovcom ďalej poskytuje: služby 

podporného tímu NŠC, prenájmy športovísk Elán a ŠH Mladosť, služby 

kondičného trénera.  

U/27/2019 VV SGF schvaľuje amatérske zmluvy pre športovcov nasledovne: 

ŠG muži:  

Slavomír Michňák 

Matej Nemčovič 50% 

ŠA: 

Anita Lamošová 

ŠGŽ: 

Barbora Mokošová 

Chiara Bunce 

MG: 

Roozhodutie po februári 2020 

Novák Informoval o situácii v RGCTM v Prievidzi 

Pavol Šimoňák ostáva zamestnaný na SGF ako tréner RGCTM, chlapci, 

ktorých trénuje prejdú do nového klubu, ktorý si zakladá.  

 Upozornil na nevyhnutnosť uskutočniť aspoň 1 x ročne kontrolu 

v RGCTM. Za kontrolu sú zodpovední predsedovia sekcií. 

Momentálne má sekcia ŠG žien 4 RGCTM a ŠG muži 3 RGCTM, ŠA 1 

RGCTM. 

 Medzinárodné podujatia na Slovensku: 

Je potrebné, aby aj muži ( kategória žiakov) organizovali medzinárodné 

podujatie. Pre rok 2020 by bola vyššia finančná podpora zo SGF. 

 Je potrebné oživiť projekt GYM F!T a aktívne sa zúčastňovať 

Olympijských festivalov zo strany klubov SGF. 

 Začať činnosť parkouru – uskutočnili sa 2 stretnutia so záujemcami 

o spoluprácu so SGF, kde sme pripravili plán činnosti na rok 2020. 

 

7. Plán prípravy na ME ŠG a MG, MS ŠA 

 

Kútik ŠGŽ 

 Naplánované je sústredenie v Detve 24.-31.1.2020, kde sa rozhodne, či 

pôjdeme na ME ako družstvo alebo jednotlivkyne. Sekcia zatiaľ počíta 

s účasťou družstva junioriek aj senioriek (5 + 5). 

 Naplánované sú tiež sústredenia vo februári, marci, apríli.  

Kiková MG 

 Pripravujeme spoločnú skladbu junioriek – 6 dievčat a 3 jednotlivkyne 

v juniorskej kategórii. 

V seniorskej kategórii je to spoločná skladba a 1 jednotlivkyňa. Príprava 

spoločnej skladby bude prebiehať v Nitre, plánovaných je 70 dní 

spoločnej prípravy. Kombinácia s jednotlivkyňami juniorkami aj 

seniorkami (Malinovo + Nitra).  

 Nominácia bude po Sl. pohári 15.-16.2.2020. 1. nominačnou súťažou bola 

Christmas Nitra. 

Kyselovičová Na MS senioriek počítame s účasťou 2 pretekárok ( Lamošová + 1), 1T, 
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1R a 1 vedúci delegácie. 

 Pre súťaž Age group je náročné zorganizovať 2 výpravy, bude lepšie, ako 

by pretekárky týchto vekových kategórií absolvovali preteky bližšie 

v Európe. 

 Overenie výkonnosti bude na Sl. pohári a medzinárodných pretekoch 

v Litve, Czech Open a Slovak AER Open. Začiatkom februára sa bude 

konať sústredenie. Predložila návrh na účasť na SP v Tokyu. 

Zvalo ŠGM 

 Počítame s účasťou Slavomíra Michňáka na ME na 2 náradiach 

a s účasťou Mateja Nemčoviča. Príprava bude prebiehať aj na 

sústredeniach. Seniori sa zúčastnia SP v Dohe a Varne, juniori na 

medzinárodných pretekoch v Innsbrucku, Berlíne a Budapešti. 

 

8. Príprava rozpočtu 2020 

 

Novák Otázka prípravy rozpočtu bola prejednaná počas kontroly zápisu a 

uznesení 

 

9. Nominácie 

 

 ŠG ženy 

  

 MG 

Sympózium MG 25.-

26.1.2020, Moskva / RUS 

Ivana Motolíková, Adela Dimová, Hana Kiková 

Grand Prix, 8.-9.2.2020, 

Moskva / RUS 

1 seniorka, 1 trénerka 

Moskva Open, 8.-9.2.2020, 

Moskva / RUS 

Juniorky: Dzurošková, Žatková 

1T 

1R 

 ŠG M 

Zvalo Požiadal o vybavenie sústredenia v Rusku na Okrúhlom jazere: 

29.3.-5.4.2020 

 ŠA 

MS, 14.-16.5.2020, Baku / 

AZE  

2 seniorky 

1T 

1R 

1 vedúci výpravy 

SP Tokio, 18.-19.4.2020 Pretekárky: Lamošová + 1 – pretekárky nominované na MS 

R/T Kyselovičová 

Medzinárodné preteky 

Litva 

Na náklady klubov 

1 R – na náklady SGF 

Lamošová – na náklady SGF 

Akadémia FIG Cotonu 

Benin, dec. 2019 

Kyselovičová – na náklady FIG 

 SGF 

Council FIG, Namíbia 28.-

29.5.2020 

Novák 

U/28/2019 VV SGF schvaľuje predložené nominácie. 

 

 

10. Rôzne 
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U/29/2019 VV SGF schvaľuje zriadenie RGCTM ŠG M v Šamoríne od 1.1.2020 

s trénerkou Jankou Korenáčkovou. 

VV SGF schvaľuje zamestnanie druhého trénera v RGCTM v Trnave 

Mikalaia Hradoukina tiež od 1.1.2020. 

Šišková Predložila poslednú verziu Súťažného poriadku SGF. 

Je potrebné ešte doriešiť zopár drobných úprav. 

U/30/2019 VV SGF schvaľuje zvýšenie pokuty za chýbajúceho rozhodcu klubu na 

súťažiach SGF na 100,-EUR. 

U/31/2019 VV SGF schvaľuje nové znenie Súťažného poriadku s pripomienkami. 

Novák Požiadal členov VV SGF o návrhy na úpravu ekonomických smerníc, 

ktoré budú po prejednaní na VV SGF predložené na schválenie na VZ 

SGF. 

Šišková Informovala o zaradení športovcov do Národného registra pre testovanie 

v Antidopingovej agentúre SR: Slavomír Michňák a Barbora Mokošová 

 Informovala ďalej o konaní seminára GpV v Liptovskom Jáne v dňoch 

10.-12.1.2020. Všetci členovia VV SGF dostali pozvánku na seminár. 

Zvalo Navrhol, aby SGF napísala žiadosť na zaradenie Slavomíra Michňáka do 

Top tímu za umiestnenie na EH v Minsku. 

Kiková Navrhla, aby sa pri prestupoch riešili body za športovca nasledovne: 

1. rok: 100% materský klub 

2. rok: 50% materský klub a 50% nový klub 

3. rok: 100% nový klub 

U/32/2019 VV SGF schvaľuje navrhnuté rozdelenie bodov a finančných prostriedkov 

pri prestupe nasledovne: 

1. rok: 100% materský klub 

2. rok: 50% materský klub a 50% nový klub 

3. rok: 100% nový klub 

 

 

 

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 29.1.2020 (streda) o 13:00 v Bratislave 

Barbora-SGF
Textový rámček
https://drive.google.com/drive/folders/16-4szkGQLyVHEVrwKcVdYBNE5cplRQx7?usp=sharing




