Zasadnutie Výkonného výboru SGF
14.10.2020, Bratislava
Zápis č. 6

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

14.10.2020, Malinovo
Ján Novák Monika Šišková, Hana Kiková, Stanislav Kútik, Martin
Zvalo,
Diana Dobrucká, Lucia Selecká, Oľga Kyselovičová
Kristína Slivoňová, Peter Krištof
Monika Šišková
Ján Novák

Zasadnutie VV SGF otvoril a prítomných privítal prezident SGF Ján Novák.
Pred samotným zasadnutím sa prezident SGF vrátil ku komunikácii Petra Krištofa, ktorá sa odohrala
približne pred mesiacom a ktorá bola vyhodnotená ako absolútne nevhodná zo strany zamestnanca.
SGF Petra Krištofa voči zamestnávateľovi.
Komunikácia sa týkala požiadaviek sekcií na využitie ponuky na sústredenia pre reprezentačné
výbery seniorských a juniorských kategórií v X-bionic Sphere v Šamoríne. SGF odkomunikovalo
požiadavky sekcií s SOŠV, ktorý potvrdil SGF približne 2/3 našich požiadaviek. Sekcia ŠG mužov
dodatočne požiadala o sústredenie RGCTM namiesto sústredenia, ktoré sa malo konať v Prievidzi.
Túto požiadavku SGF odmietlo vzhľadom k známym faktom na SOŠV poslať, na čo tréner Peter
Krištof reagoval veľmi nevhodnou komunikáciou nielen s prezidentom SGF, ale širokým okruhom
prijímateľov mailov.
Predseda sekcie ŠG mužov vysvetlil situáciu, prečo bola požiadavka zo strany sekcie navýšená
(dôvod zmeny presunu sústredenia z Prievidze do Šamorína).
Peter Krištof sa za spôsob komunikácie ospravedlnil a ospravedlnil sa aj za to, že neprišiel problém
riešiť osobne s prezidentom SGF.
Kútik vyzval zainteresovaných aj do budúcnosti, aby si pri vzniknutých problémoch vydiskutovali
osobne, prípadne telefonicky a nie v mailovej komunikácii so širokým okruhom prijímateľov mailov.
Zvalo požiadal prezidenta SGF, aby pri prvom náznaku nevhodnej komunikácie túto komunikáciu
zastavil.
Program:
1. Kontrola zápisu a uznesení
2. Čerpanie finančných prostriedkov sekcií SGF do konca roka 2020
3. Termínová listina 2021
4. Semináre sekcií SGF v roku 2021
5. Nominácie
6. Rôzne
1. Kontrola zápisu a uznesení
Šišková

Požiadavka SGF na zmenu účelovosti finančných prostriedkov bola
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu schválená. Čerpanie
finančných prostriedkov je samostatným bodom programu.
Slovenský pohár v športovom aerobiku 3.10.2020 v Malinove sa
uskutočnil.
Vzdelávanie v oblasti zdravotníckej starostlivosti pod vedením Zdenka
Ďuriša – projekt bol pozastavený, budeme pokračovať po uvoľnení
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krízových opatrení – úloha trvá
Žiaľ veľa súťaží vzhľadom k epidemiologickej situácii musí byť
zrušených: súťaže kat. C GpV a MG.
28.9.2020 sa uskutočnilo stretnutie s Karolom Kučerom, štátnym
zmocnencom pre šport na pôde SGF. Boli prejednané možnosti
spolupráce a odprezentovaný projekt SGF s národnými federáciami
plávania a atletiky.
Zmeny nominácií:
SP Szombately 4.10.2020 – na súťaž sme nevycestovali.
Požiadavka Martina Zvala na zabezpečenie sústerenia v CZE alebo AUT
bola vzhľadom k situácii stiahnutá.
Fórum športovcov SOŠV bolo presunuté. Nový termín ešte nie je známy.
SGF napísalo podporný list na získanie slovenského občianstva pre
Volodymyra Otreshka z Ukrajiny.
Požiadavka Martina Zvala na zakúpenie rozdvojky na prístroj Game
Ready bola splnená
Príprava Etického kódexu SGF – vzhľadom na neprítomnosť Oľgy
Kyselovičovej na zasadnutí VV SGF sa tento bod presúva na ďalšie
zasadnutie.
2. Čerpanie finančných prostriedkov sekcií SGF do konca roka 2020
Novák
Prehľad čerpania jednotlivých sekcií dostali predsedovia sekcií na
začiatku mesiaca.
Rozpočet SGF bol navýšený o 93 671,- EUR - výťažok z TIPOSU. SGF
dostalo 15.10. Dodatok č.1 k zmluve č.0061/2020/SŠ zmluvu
s ministerstvom na podpis nasledovne:
Pôvodný rozpočet:
1 267 109 €
Navýšenie z TIPOSU:
93 671 €
Spolu (Dodatok č. 1): 1 360 780 €
Z toho
- Bežné transfery
1 235 780 €
- Kapitálové transfery 125 000 €
Prijímateľ je povinný rozdeliť Príspevok tak, že
a) Najviac 20% Príspevku použije na Účel výdavkov na správu
a prevádzku (Se SGF)
v sume 272 156 €
b) Na kapitálové výdavky (nákup gymnastického náradia)
použije
sumu 125 000 €
Za oprávnené použitie Príspevku sa považuje len ten výdavok, ktorý je
uhradený v období od 1.1.2020 do 31.12.2020 a v prípade výdavkov
uhradených zo splátky Príspevku, poskytnutej po 15.8.2020, v období od
1.1.2020 do 31.3.2021.
Zúčtovanie Príspevku sa nahrádza dátum 15. marca 2021 dátumom 15.
apríla 2021.
Na projekt Reštart športu po epidémii Covid bolo schválených 10 000,EUR. Podľa podmienok projektu sú tieto peniaze určené na súťaže Sl.
pohár v ŠGŽ v Trnave 30.10.-1.11.2020 a Sl. pohár v MG 6.-7.11.2020
v Bratislave.
Predložil každej sekcii výsledok hospodárenia samostatne
Predložil návrh na pokrytie spoločných výdavkov, a výdavkov ktoré budú
využívať všetky sekcie:
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Nájomné Se SGF za 1. štvrťrok 2021
3 mesačná zábezpeka na prenájom nových priestorov pre Se SGF
Počítačový program na spracovanie výsledkov pre ŠG mužov
a web portál na prihlasovanie na preteky
- Vytvorenie technického zabezpečenia pre „Steaming“ podujatí
SGF
- Gala SGF
- 3 x notebook pre predsedov sekcií, ktorí o to požiadali
- Technické vybavenie sekretariátu SGF
- Nábytok do nových priestorov pre Se SGF
- Podpora klubov RGCTM
Z ostávajúcich finančných prostriedok dá Se SGF návrh čerpania na
čiastku 105 000,-EUR a jednotlivé sekcie podľa svojho aktuálneho
čerpania na čiastku 287 000,-EUR.
Položil otázku, prečo nie je nákup plachty na trampolínu pre Gymnastické
centrum Bratislava v návrhu na nákup investícií.
Táto položka sa do sumy schválenej ministerstvom nevošla.
Upozornila sekcie, aby pri plánovaní čerpania nezabudli na dohodu, že
každá sekcia prispeje sumou 5 000,-EUR na nákup parkourovej dráhy do
položky sekcie GpV.
-

Zvalo
Novák
Šišková

3. Termínová listina 2021
Šišková

Požiadala predsedov sekcií o zaslanie návrhov na termínovú listinu 2021.
Do dnešného dňa predložili svoje návrhy sekcia ŠG mužov a žien.
Všetky podklady spracujeme do jednej termínovej listiny SGF a tento
dokument bude zaslaný predsedom sekcií na pripomienkovanie.

4. Semináre sekcií SGF v roku 2021
Šišková

Predsedovia sekcií predložili termíny a miesta konania seminárov
nasledovne:
5.-7.2.2021 ŠGM, Trenčín
12.-14.2.2021 ŠGŽ miesto bude doplnené
19.-21.2.2021 GpV Malinovo
Jún MG Malinovo
ŠA – bude doplnené

5. Nominácie

ME, MEJ MG,
26.-29.11.2020,
Kyjev / UKR
ME, MEJ ŠGM,
9.-13.12.2020,
Mersin /TUR
Šalamúnov
memoriál, 23.24.10.2020

MG
Nominácia bude definitívne schválená po KP 25.10.2020 v Malinove.
ŠGM
Zmena miesta: Mersin TUR
Seniori: Michňák, T: Krištof, 1R,
fyzioterapeut Ďuriš – z účasti sa ospravedlnil
Juniori: Nemčovič, Kasala ( ak splní limit v Cottbuse), T: Zvalo, R:Bohňa
Vedením výpravy poverený Zvalo (náhradníčka Barutová)
Seniori: Michňák
Juniori: Nemčovič, Kasala
T: Zvalo
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ME, MEJ ŠGŽ,
17.-20.12.2020,
Mersin/TUR

Šalamúnov
memoriál, 23.24.10.2020
SP Cottbus/GER
25.-28.2.2021
U/32/2020
Zvalo
Kyselovičová
U/33/2020

ŠGŽ
Zmena miesta: Mersin/TUR
Seniorka: Mokošová, T: Zvalo, fyzioterapeut: Petrila
R – všetky rozhodkyne s medzinárodnou kvalifikáciou odmietli na ME
vycestovať. SGF pošle na Európsku gymnastiku dotaz ako túto situáciu
riešiť.
Juniorka: Surmanová, T: Miklošová - menované sa z účasti na MEJ
ospravedlnili.
Vedením výpravy je poverený M. Zvalo (náhradníčka Barutová)
Seniorka: Mokošová, T: Zvalo
Sen. Mokošová, T: Zvalo, 1R
VV SGF schvaľuje predložené nominácie
Požiadal o zabezpečenie pobytu pre Mokošovú na ME v ŠG spoločne
s mužmi, ako to bolo plánované do Baku. Presné termíny dodá.
Písomne požiadala o zmenu termínu PF a M SR pre ŠA. Navrhla 2
termíny: 5.-6.12.2020 alebo 28.-29.11.2020
VV SGF schvaľuje zmenu termínu PF a M SR v ŠA: 28.-29.11.2020.

6. Rôzne
Novák

Zvalo

U/34/2020
Novák

Informoval o zmene situácie v Centre gymnastických športov v Malinove.
Elfo Club predáva s.r.o. a SGF túto s.r.o. kupuje. Cena za predaj je 5 500,EUR ( minimálne imanie). Od 1.11.2020 SGF preberá aj bufet, na ktorý je
registrovaná registračná pokladňa. V účtovníctve s.r.o. bude pokračovať
firma, ktorá túto službu dodávala aj Elfo Clubu. Zamestnancov Elfo
Clubu preberá firma Chemstar. K danej situácii sa uskutočnilo niekoľko
stretnutí s vedením firmy Chemstar aj Elfo Clubu s.r.o.
Činnosť v Centre gymnastických športov sa naplno rozbehla a je veľmi
bohatá. V objekte prísne dodržiavame všetky hygienické nariadenia
štátnych orgánov.
Informoval o stretnutí s bývalými gymnastami, ktorí sa vrátili zo svojho
pôsobenia v cirkuse: Ján Petrovič, Martin Sák a Denis Šnírer. SGF hľadá
možnosti, ako s týmito skúsenými bývalými členmi spolupracovať
v budúcnosti.
Informoval o zámeroch Jána Petroviča trénovať v Gymnastickom centre
v Bratislave ako tréner RGCTM. Predložil žiadosť o zamestnanie Jána
Petroviča ako druhého trénera v RGCTM ŠG M Bratislava.
VV SGF schvaľuje prijatie Jána Petroviča na miesto trénera RGCTM pre
ŠG mužov v Bratislave.
Informoval, že na situácii s EYOF 2022 v Banskej Bystrici sa nič
nezmenilo. Nie je žiadny vývoj situácie.
Konal sa poslanecký prieskum, závery ktorého ešte nie sú známe.
Na stretnutí s Petrom Korčom sme dostali informáciu, že zakúpenie 2 sád
náradia pre gymnastiku sú zapracované v rozpočte.
Predložil návrh na nákup investícií pre rok 2021 nasledovne:
Osobný automobil pre potreby Se SGF: 20 000,-EUR
Tribúna do Malinova: 40 000,-EUR
Podlaha ŠA: 26 000,-EUR
Spolu: 86 000,-EUR
Ďalej informoval o situácii v RGCTM v Nových Zámkoch. Trénerka
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Kútik

Novák

U/35/2020

Novák
Šišková

U/36/2020
Kútik

Novák

Zvalo
Novák

Adriana Korpová predložila zoznam 7 zaradených detí. Požiadal sekciu
ŠGŽ, aby aktuálnu situáciu preverila.
Predseda sekcie informoval, že s Adrianou Korpovou telefonoval.
RGCTM doplnila mladšími pretekárkami. Uvidíme, ako sa ukážu
v súťažiach. Hodnotenie jednotlivých RGCTM je spracované
v prehľadných tabuľkách.
Informoval o investičnom zámere Nitrianskeho samosprávneho kraja na
výstavbu Centra športu na Spojenej škole v Nitre, ktorého súčasťou by
mala byť aj jedna cvičebná plocha pre MG. SGF malo zámer stavať
v Nitre na uvedenej škole Národné centrum pre MG a ŠA. V predloženom
návrhu chýba plocha pre ŠA. SGF bude tento návrh v tomto zmysle
pripomienkovať.
VV SGF žiada doplniť predložený návrh Nitrianskeho samosprávneho
kraja na výstavbu Centra športu na Spojenej škole v Nitre o plochu pre
športový aerobik. SGF týmto poveruje prezidenta SGF o komunikáciu
s predkladateľmi v tomto duchu.
Informoval o zakúpení 2 ks skenerov na meranie teploty.
Zakúpili sme tiež z rozpočtu sekcie MG 100 ks rýchlotestov na COVID19, rukavice, rúška a dezinfekciu.
Informovala o Grantovom programe „Juniorský olympijský tím SOŠV“.
Návrhy je potrebné poslať na SOŠV do 22. októbra 2020.
Na Ministerstvo školstva VVaŠ bola zaslaná žiadosť o udelenie výnimky
na tréningy pre MG, pre pretekárky, ktoré sa pripravujú na ME. Odpoveď
sme ešte nedostali.
Pri kontrole, ktorú urobila kontrolórka SGF Kristína Slivoňová pri
hlasovaní per rollam sa ukázalo, že veľa klubov má zásadné nezrovnalosti
v registrácii a uvedených údajoch pri štatutárnom zástupcovi, IČO
a podobne. Dňa 24.9.2020 sme listom požiadali všetky kluby o kontrolu
údajov v Membery a zaslanie Stanov klubov overených na MV SR.
Informovala o žiadostiach na udelenie trénerskej kvalifikácie pre
Dominika Hriníka a Stanislava Pisarčíka. Menovaní predlžili všetky
potrebné doklady a na základe štúdia im bude pridelený I. trénerský
stupeň ŠG.
Informovala o požiadavke zamestnancov o preplatenie rekreačných
poukazov, ktoré sú chválené pre rok 2020.
VV SGF schvaľuje preplatenie rekreačných poukazov pre zamestnancov
SGF pre rok 2020.
Informoval o pokračujúcich prácach na metodickej príručke pre trénerov
ŠGŽ.
Požiadal, aby sa SGF vrátila k myšlienke vybudovania gymnastických
telocviční po Slovensku. Je čas na prípravu projektovej dokumentácie
a tiež nájdenia firmy na montované objekty.
Pri rokovaniach s firmou Chemstar sme túto otázku otvorili. Hala
v Malinove je montovaná a projektovú dokumentáciu firma Chemstar
vlastní.
Členom VV SGF odovzdal diáre na rok 2021. Diáre sú pripravené aj pre
ďalších členov SGF, ktorí vykonávajú prácu v sekciách, prípadne na
trénerských postoch.
Položil otázku, či sa za danej situácie bude v Šamoríne trénovať.
Predložil návrh, aby sa členom RÚ Vydricka a Kasala poskytla pomoc vo
forme diét počas ich prípravy v Bratislave.
Ohľadne tréningov v Šamoríne sa musíme riadiť nariadeniami vlády
a prevádzkovateľa. Keď budeme mať viac informácií okamžite Vás
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Zvalo
Novák
Zvalo
Novák
Šišková

U/37/2020

budeme informovať.
Ohľadne vyplatenie diét pre pretekárov zaradených v úsekoch –
samozrejme je to možné.
Upozornil na kolíziu termínov ME a Gym Festivalu v Trnave preloženého
na december.
Sme si tejto situácie vedomí, žiaľ nemáme iné východisko. Voľné termíny
na organizáciu GF v kalendári SGF nie sú.
Požiadal o preplatenie masáží pre reprezentantov počas sústredenia
v Šamoríne.
Masáže môžu byť preplatené, je potrebné na cene sa vopred dohodnúť.
Informovala o plánovanej akcii Gala SGF, ktorá sa má konať v Malinove
19.12.2020. Prípravy pokračujú. V prípade nepriaznivej epidemiologickej
situácie bude Gala presunuté na 30.1.2020.
Z VŠC Dukla Banská Bystrica prišli tlačivá za zaradenie Slavomíra
Michňáka aj na rok 2021.
VV SGF schvaľuje zaradenie Slavomíra Michňáka do VŠC Dukla Banská
Bystrica na rok 2021.

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 11.11.2020 o 13:00 v Malinove.

https://drive.google.com/drive/folders/1aKPDfp7LnKjXgKbOgvWpDMO94nabebb5?usp=sharing
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