Zasadnutie Výkonného výboru SGF
11.11.2020, Bratislava
Zápis č. 7

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

11.11.2020, Malinovo
Ján Novák Monika Šišková, Hana Kiková, Stanislav Kútik, Oľga
Kyselovičová
Diana Dobrucká, Lucia Selecká, Martin Zvalo
Kristína Slivoňová
Monika Šišková
Ján Novák

Zasadnutie VV SGF otvoril a prítomných privítal prezident SGF Ján Novák.
Program:
1. Kontrola zápisu a uznesení
2. Informácie o činnosti SGF od 6. VV SGF 14.10.
3. Čerpanie rozpočtu 1.-10.2020
4. Plán dočerpania rozpočtu 2020
- Spoločné projekty
- Plán čerpania po sekciách
5. Termínová listina 2021
6. Nominácie
7. Rôzne
1. Kontrola zápisu a uznesení
Šišková
Vzdelávanie v oblasti zdravotníckej starostlivosti pod vedením Zdenka
Ďuriša – projekt bol pozastavený, budeme pokračovať po uvoľnení
krízových opatrení – úloha trvá
Príprava Etického kódexu SGF – Oľga Kyselovičová predložila členom
VV SGF návrh. Po pripomienkovaní členov VV SGF bude prijatie
Etického kódexu predmetom ďalšieho zasadnutia VV SGF.
Semináre SGF v roku 2021 – doplnený bol termín seminára parkour,
ktorý sa uskutoční 27.-28.2. 2021 v Malinove
Zmeny nominácií:
ME v MG 26.-29.11.2020 v Kyjeve účasť zrušená
Šalamúnov memoriál 23.-24.10.2020 – ŠG M, Ž – účasť zrušená
ME ŠG M,Ž 2020 Mersin – požiadavka Martina Zvala na zabezpečení
pobytu pred ME pre Barboru Mokošovú je v riešení. Se SGF kontaktoval
prezidenta Tureckej gymnastickej federácie o pomoc pri riešení tejto
požiadavky. Definitívnu odpoveď ešte nemáme.
Grantový program SOŠV – Juniorský olympijský tím – na SOŠV bola
poslaná požiadavka na zaradenie Mateja Nemčoviča, ktorý bol VV SOŠV
schválený.
Žiadosť o udelenie výnimky na povolenie tréningov pre MG a ŠG –
príprava reprezentácie na ME – dostali sme negatívnu odpoveď
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.
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Gala SGF – VV SGF odporúča, aby sa program Gala SGF presunul na
koniec júna. V januári ešte nie je zaručené, že pandemická situácia bude
pod kontrolou a budú povolené hromadné podujatia.
2. Informácie o činnosti SGF od 6. VV SGF 14.10.
Novák

Prezident informoval o činnosti SGF od posledného VV SGF:
Se SGF pracoval v režime práce z domu. Na Se boli zabezpečené služby,
ktoré sa po dvojiciach striedali okrem týždňa, kedy bol vyhlásený zákaz
vychádzania. Pracovníci Se SGF boli v neustálom kontakte a priebežne
plnili stanovené úlohy.
V oblasti marketingu a komunikácie sme rozbehli nové projekty, ktoré
boli odkomunikované na sociálnych sieťach SGF a web stránke SGF:
NIE Rakovine prsníka – zapojenie sa do kamapne
Začali sme gymnastikou
Ladnosť na prvú L1 – Novinky SGF
Veľmi užitočné bolo predplatenie služby monitoring médií, ktorý nám
dáva presný obraz koľko, ako a v akých médiách sa o gymnastike píše na
mesačnej báze.
ELFO Club Malinovo s.r.o. – nastala zmena konateľa: Monika Šišková
ako štatutár SGF nemôže túto funkciu vykonávať. Konateľom nemôže byť
ani žiaden člen VV SGF. Do funkcie konateľa s.r.o. bola menovaná Mária
Andrejkovičová. Jediným spoločníkom je SGF v zastúpení štatutármi: Ján
Novák a Monika Šišková.
SGF spol. s.r.o. bude pokračovať v spolupráci s firmou Ekofin1, ktorá
spracovávala účtovníctvo pre Elfo Club, ponechala si ten istý účet v Tatra
banke.
Rokujeme o prebratí niektorých zamestnancov, aby sme zabezpečili
plynulú prevádzku haly a bufetu. V Malinove máme tiež plán zriediť pre
SGF spol. s.r.o. kanceláriu. Z prenájmu telocvične sa nám zatiaľ darí
mesačne pokryť nájomné za halu.
Prezident informoval o návšteve štátneho tajomníka Ivana Husára na Se
SGF. Počas návštevy nás informoval o snahe zaradiť Mokošovú ako
kvalifikantku na OH do Top tímu s finančnou podporou. Výška podpory
ešte nebola známa, budeme o nej informovaní dodatočne.

3. Čerpanie rozpočtu 1.-10.2020
Novák

Všetci predsedovia sekcií dostali priebežné čerpanie rozpočtu na začiatku
mesiaca.
Uskutočnili sa stretnutie prezidenta SGF so všetkými predsedami sekcií
osobitne, na ktorých bol podrobne prekonzultovaný plán čerpania sekcií
do konca roku 2020.
K dňu konania VV SGF je stav nasledovný:
Predpokladaný zostatok v jednotlivých položkách:
Se SGF: 19 929,- EUR
GpV: 17 646,-EUR
ŠGM: 30 973,-EUR
ŠGŽ: 110 526,-EUR
MG: 64 384,-EUR
ŠA: 20 799,-EUR
Diplomacia: 12 924,-EUR
Investície: 918,-EUR
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Rezerva: 6 163,-EUR
4. Plán dočerpania rozpočtu 2020
Novák

Členovia VV SGF spoločne prebrali plán dočerpania rozpočtu do konca
roku 2020 a schválili návrh:
Vytvorenie novej platformy na registráciu a web stránku od firmy Stengl:
35 000,-EUR
Nájomné v Dome športu 1.-3.2021
6 600,-EUR
Depozit za priestory v Dome športu:
6 600,-EUR
Nábytok do nových priestorov SGF:
10 000,-EUR
Zariadenie kancelárie v Malinove:
4 000,-EUR
Darčekové predmety SGF:
3 000,-EUR
Tribúna Malinovo (nie investície):
7 000,-EUR
Projekt gymnastickej telocvične:
30 000,-EUR
Gala SGF (január – marec 2021):
10 000,-SGF
Vytvorenie webového rozhrania na online streaming SGF 10 000,-SGF
Vytvorenie programu na spracovanie výsledkov ŠGM
3 000,-EUR
Spolu:
125 200,-EUR
Položky, ktoré zatiaľ neboli nacenené:
Zakúpenie ďalších tabletov a LCD obrazoviek na výsledkový servis pre
ŠG
Zakúpenie zásteny a predelových plachiet v CGŠ Malinovo
Pódium pre rozhodcov (ŠA, MG)
Stupne víťazov do CGŠ Malinovo
Gumolin do CGŠ Malinovo – 1 m šírka – 3 – 4 ks podľa dĺžky
Klimatizácia do športových izieb v CGŠ Malinovo
Zakúpenie notebookov:
VV SGF: Novák, Kyselovičová, Kútik, Zvalo
SE SGF: Žambochová, Kovaľáková, Šuhajdová, Barutová
Tréneri RD: Hradovkin, Krištof, Dimova, Danielová, Volková
Spoločne pre všetky sekcie:
Magnézium (kartóny):
ŠGM – 6, GpV 6, ŠGŽ 8, ŠA 1
Doplnenie náradia do CGŠ v Malinove pre parkour a GpV:
Náskoková trampolína Eurotramp 1 658,-EUR
Doskoková žinenka na Teamgym
Molitanový preskokový stôl
Nafukovací airtrack 13m k parkourovej airtrack dráhe

5. Termínová listina 2021
Šišková

Predsedovia sekcií v prvej časti tohto bodu spresnili svoje plány na rok
2020:
ŠA
M SR ŠA všetkých kategórií: 19.-20.12.2020
ŠGŽ Gym Festival v Trnave - zrušený
Memoriál Žifčákovcov v Detve - zrušený
M SR A,B v Nových Zákmkoch – zrušené
ŠGM Memoriál Kornoša – 22.11.2020
MG M SR jun. a sen. 12.12.2020 – zrušené
GpV M SR Teamgym – zrušené
PK
Sl. pohár a M SR zrušené
Termínová listina 2021
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Všetci predsedovia sekcií dostali na základe podkladov zo sekcií
spracovaný návrh termínovej listiny. V návrhu je niekoľko
problematických termínov, na ktorých musíme popracovať
a s jednotlivými sekciami dohodnúť posuny termínov.
6. Nominácie

SP Cantanhede,
26.-28.3.2021
U/38/2020

ŠA
SP: 2 sen., 1R, 1T
Open: 2 sen., 4 AG2, 1R, 1T
VV SGF schvaľuje predložené nominácie

7. Rôzne
Novák

Kútik

Novák

U/39/2020

Šišková

Informoval o komunikácii s predsedom OV EYOF 2022 Petrom
Hamajom. Žiaľ stále sme nedostali záruky, že pre súťaže v gymnasike
budú zakúpené 2 sady náradia. Bez tejto záruky SGF nemôže pokračovať
v prípravách na EYOF ako garant a spoluorganizátor gymnastických
súťaží.
Spresnil uvedené informácie o EYOF 2022: podľa členov OV EYOF
2022 sú finančné prostriedky na nákup 2 sád náradia stále v rozpočte
a počíta sa s nimi. Peter Hamaj sa snaží znížiť náklady na gymnastiku
a dokonca bolo v návrhu zakúpiť náradie z Číny.
Informoval o zámere SOŠV vytvoriť v X-bionic sphere v Šamoríne
karanténne centrum pre športovcov. Žiaľ podmienky nie sú vyhovujúce
pre našich športovcov. Športovcom potrebujeme zabezpečiť regeneráciu
a fyzioterapeutov, čo v takomto režime nie je možné.
Mokošová, Nemčovič a Kasala sa zúčastnili sústredenia s trénerom
Zvalom v Slovinsku. Michňák účasť na sústredení odmietol. O príprave
Michňáka na ME nič nevieme, podľa informácií sa pripravuje doma
a v telocvični na Wolkrovej ulici v Bratislave. Je nevyhnutné, aby sa na
poslednú fázu prípravy pred ME zúčastnil spoločnej prípravy pod
vedením Martina Zvala.
VV SGF prijal s potešením informáciu o otvorení karanténneho centra pre
slovenských športovcov v zariadení X-bionic sphere v Šamoríne, čím sa
otvára možnosť na kvalitnú prípravu našich reprezentantov v športovej
gymnastike na ME, ktoré sa budú konať v decembri v Turecku.
Spoločná príprava reprezentantov nominovaných na ME v ŠG sa bude
konať podľa návrhu predsedov sekcií ŠG mužov a žien. Účasť na
spoločnom sústredení a príprave na ME je pre všetkých nominovaných
účastníkov ME povinná.
Informovala o upozornení kontrolórky SGF Kristíny Slivoňovej na
nesúlad pri povinne zverejňovaných údajoch na web stránke SGF, ktorý
bol zistení pri kontrole. Se SGF okamžite uvedený nesúlad odstráni.
Na rokovaní s Karolom Kučerom, splnomocnencom vlády pre šport sme
boli oslovení na spoluprácu na projekte Tréneri v škole. Všetky podklady
k projektu budú uverejnené na web stránke SGF a FB SGF, aby sa naši
tréneri do projektu mohli zapojiť.
Informovala o iniciatíve SOŠV – Šport 2030 – tvorba stratégie na budúce
obdobie. K iniciatíve bolo 4.11. prvé online predstavenie zámeru.
Nasleduje analýza súčasného stavu, ktorú bude vykonávať firma PwC,
ktorá projekt vedie po jednotlivých zväzoch.
SOŠV rozposlal na zväzy dotazník s požiadavkou na identifikáciu
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Kútik

Kyselovičová

Kiková

kritickej infraštruktúry na prípravu reprezentantov SR v gymnastických
športoch. SGF v stanovenom termíne poslala návrh:
MG – CGŠ Malinovo
ŠA – CGŠ Malinovo
ŠGM, Ž – X-bonic Sphere Šamorín, Gymnastické centrum Wolkrova
Bratislava, MŠH Trnava a KŠG Detva.
Rokovanie s firmou AltTag – Digital Marketing Agency – snahou SGF je
zabezpečiť internetové rozhranie na stránke SGF, ktoré umožní vysielať
online prenosy našich súťaží a iných aktivít nielen na zväzovej úrovni, ale
aj pre kluby. S firmou sa uskutočnili 2 rokovania, čakáme na cenovú
ponuku. O projekte budeme informovať na ďalšom VV SGF.
Rokovanie s firmou Stengl – stále pretrvávajúce problémy s firmou
Unionsoft, ktorá nám zabezpečuje registráciu členov SGF, súťaže a web
stránku nás donútili k vyvinutiu úsilia na zmenu dodávateľa týchto
služieb. Skontaktovali sme sa s firmou Stengl, ktorá zabezpečuje tieto
služby aj pre ministerstvo školstva, čím by sme sa vyhli neustálym
problémom s importom našich členov a klubov do ministerského
systému, čo nám bolo pri kontrole vytknuté. S firmou Stengl sa
uskutočnilo prvé online stretnutie, čaká nás analýza nášho systému
a potrieb na ďalšom stretnutí a následne spracovanie cenovej ponuky.
O postupe prác budeme informovať na ďalšom zasadnutí VV SGF.
Informoval o prípravách seminára ŠGŽ 2021
Informoval tiež o postupe prác na príprave metodického materiálu pre
trénerov ŠG. Materiál je pred dokončením, priebežne prebieha grafická
úprava. Členovia VV SGF dostali k nahliadnutiu dokončené časti
materiálu.
Informovala o výsledkoch na medzinárodnej súťaži Plovdiv Cup.
Pretekárkam veľmi prospelo, že sa mohli súťaže zúčastniť a pretekať po
takej dlhej dobe.
Výsledky: Lamošová – finále IW – 2. miesto, Učňová – finále IW 6.
miesto. Súťaže sa zúčastnilo 7 krajín.
Obidve pretekárky súťažili s novou zostavou.
Požiadala o zabezpečenie novej podlahy pre ŠA na Slovak AER OPen
2021.
Predložila členom VV SGF návrh Etického kódexu na pripomienkovanie.
Tento bod bude zaradený do programu ďalšieho zasadnutia VV SGF.
Informovala o činnosti sekcie MG. Uskutočnili sa sústredenia pre
reprezentačné výbery. Zo všetkých sústredení sú k dispozícii písomné
správy, ktoré sú súčasťou zápisu.

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 9.12.2020 o 13:00 v Malinove.
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