Zasadnutie Výkonného výboru SGF
24.6.2020, Bratislava
Zápis č. 4

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

24.6.2020, Bratislava
Ján Novák Monika Šišková, Hana Kiková, Stanislav Kútik,
Diana Dobrucká, Martin Zvalo, Oľga Kyselovičová
Lucia Selecká
Kristína Slivoňová,
Monika Šišková
Ján Novák

Zasadnutie VV SGF otvoril a prítomných privítal prezident SGF Ján Novák. Informoval, že zo
zasadnutia sa ospravedlnili Martin Zvalo a Oľga Kyselovičová kvôli pracovným povinnostiam.
Ďalej informoval o termínoch ďalších zasadnutí VV SGF, ktoré sa uskutočnia: 9.9., 28.10.
a 9.12.2020
Program:
1. Kontrola zápisu a uznesení
2. Plán prípravy a účasti na ME a MEJ ŠGM, ŠGŽ, MG
3. Vyhodnotenie hlasovania per rollamVZ SGF
4. Príprava jesenných súťaží
5. Viazanie finančných prostriedkov v rozpočte SGF pre rok 2020
6. Nominácie
7. Rôzne
1. Kontrola zápisu a uznesení
Šišková

Kútik

Novák
Šišková

U/14/2020

Finančná podpora pre Barboru Mokošovú z Ministerstva školstva na
prípravu na OH stále ostáva nedoriešená.
Uskutočnilo sa stretnutie so štátnym tajomníkom Ivanom Husárom, ktorý
informoval, že ak zostanú v TOP tíme nedočerpané finančné prostriedky,
budú riešiť športovcov ako je Mokošová. Projekt bol nadstavený
v minulom období, do toho sa nedá zasahovať. Pripomienka je platná do
budúcnosti.
Prezident SGF informoval, že o tejto skutočnosti oboznámil aj prítomných
na stretnutí SOŠV so športovými zväzmi.
Informoval, že v Radničných novinách, ktoré vydáva mesto Banská
Bystrica bola informácia o možnosti žiadať finančné prostriedky na
podporu športovcov do 23 rokov. Termín podania bol do 21.6., noviny
vyšli až v tento deň.
Na prípravnom stretnutí k EYOFu bolo povedané, že podpora bude pre
športovcov na celé 4 roky. Nie cez výzvy, ale systémovo cez športové
zväzy.
Doplnil, že organizácia EYOFu je stále neistá a rieši sa, či vôbec EYOF
bude alebo nie.
Dekréty reprezentantov SGF – všetci členovia reprezentačných úsekov
podpísali Štatúty reprezentantov. Chýba iba Chiara Bunce, zdôvodnenie
poslala matka Chiary písomne – ostáva stále nedoriešené
VV SGF schvaľuje Štatút reprezentanta žiackych kategórií – je potrebné
ho zverejniť na web SGF - trvá.
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U/12/2020

VV SGF schvaľuje predložené návrhy RT a asistentov RT na rok 2020
(ŠG ženy do ME).
Doplnené: ŠG ženy
RT: Nikolaj Hradoukin
Asistent RT: Katarína Krekáňová
Vzdelávanie v oblasti zdravotníckej starostlivosti pod vedením Zdenka
Ďuriša – projekt bol pozastavený, budeme pokračovať po uvoľnení
krízových opatrení – úloha trvá
Projekt SOŠV Pripravení na Tokio je presunutý na rok 2021.

2. Plán prípravy a účasti na ME a MEJ ŠGM, ŠGŽ, MG
Kútik

Novák
Kútik
Novák

U/19/2020

Kútik
Kiková

Novák

ŠGŽ
Nová situácia, že ME sa napriek kríze s COVID-19 budú organizovať nás
prekvapila. Už sme s tým nepočítali. Na rokovaniach sekcie ŠGŽ sme
účasť družstiev zrušili. Navrhujeme účasť jednotlivkýň.
Informoval, že všetci členovia musia pred začatím organizácie výjazdu
podpísať „Súhlas s vycestovaním“.
Informoval o požiadavke trénera M. Zvala, aby Mokošová vycestovala na
ME o týždeň skôr, aby neostala týždeň bez tréningu, pretože M. Zvalo
vycestuje na ME s mužmi.
Túto požiadavku je potrebné preveriť s organizátormi, aby mala
Mokošová možnosť plnohodnotného tréningu v Baku. Na to musíme mať
súhlas organizátora.
VV SGF v prípade súhlasu organizátora ME v Baku súhlasí
s vycestovaním B. Mokošovej na ME o týždeň skôr. Náklady na pobyt
budú hradené s prostriedkov olympijskej solidarity SOŠV. Komunikáciou
s organizátorom je poverená I. Barutová.
ŠGM
Prečítal materiál od M. Zvala. Písomný materiál tvorí prílohu zápisu.
MG
Na ME pripravujeme spoločnú seniorské skladbu. Počas krízy mali
tréningy online. Teraz majú do 9.7. voľno, od 10.7. začíname sústredenia.
Jednotlivkyne sa pripravujú s osobnými trénerkami.
Plánujeme účasť na 2-3 medzinárodných súťažiach, ktoré sú zaradené
v kalendári FIG.
Juniorky jednotlivkyne – nominácia bude po otvorených KP v auguste.
Plánujeme účasť družstva (10 zostáv) – max. 4 gymnastky.
Vyzdvihol nasadenie práce celej sekcie MG, RT a baletky počas krízy.
Zlepšila sa komunikácia, atmosféra. Poďakovanie patrí predsedníčke
sekcie H. Kikovej, RT Adele Dimovej aj baletke Uljane Volkovej.

3. Vyhodnotenie hlasovania per rollamVZ SGF
Novák

Podal informáciu o aktuálnej situácii s hlasovaním per rollam na VZ SGF.
Skonštatoval, že toto hlasovanie bolo ako východisko z núdze
a samozrejme nič nenahradí fyzické stretnutie členov a diskusiu
delegátov. Hlasovanie končí 24.6. o 24:00 hod.
Aktuálny prehľad hlasovania:
Zo 72 klubov hlasovalo 54 klubov s platným hlasom, 5 hlasovaní bolo
neplatných a 13 klubov nehlasovalo.
Počet hlasov je 95.
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Všetky otázky boli schválené.
Požiadal kontrolórku SGF K. Slivoňovú a kontrolu hlasovania
a splnomocnení pred zverejnením hlasovania.
4. Príprava jesenných súťaží
Novák
U/20/2020

U/21/2020

Je potrebné urýchlené spracovanie rozpisov jesenných súťaží a ich
zverejnenia na web SGF.
VV SGF ukladá predsedom sekcií zabezpečiť spracovanie rozpisov
a v spolupráci s koordinátorkami sekcií ich následné uverejnenie na web
SGF.
T: 10.7.
Z: predsedovia sekcií a koordinátorky sekcií
Nominácia delegátov:
26.-27.9., Pohár federácií ŠA Nové Zámky – Andrejkovičová
3.10., Slovenský pohár ŠA, Trnava – Novák
16.-18.10., Gym Festival Trnava ŠGŽ – Šišková
24.10., Sl. pohár C GpV, Handlová – Andrejkovičová
1.11., SPMG, Bratislava – Kiková
7.-8.11., Slovenský pohár ŠGM, Košice – Novák
7.11., Slovenský pohár Parkour, Bratislava - Šišková
7.-8.11., Slovenský pohár A,B, ŠGŽ Trnava– Barutová
7.-8.11., Slovenský pohár C, MG – Prešov – Thinschmidtová
7.-8.11., Pohár federácií, M SR a Univerziáda – Novák
14.11., M SR C GpV, Prievidza - Šišková
14.11., M SR jednotlivkyne, L. Mikuláš – Kiková
21.11., M SR Teamgym, Bratislava - Káčer
22.11., M SR ŠGM, Šamorín – Barutová
28.11., M SR parkour, Trenčín - Šišková
4.-5.12., M SR A,B ŠGŽ, Nové Zámky – Novák
12.-13.12., M SR spoločky, Bratislava - Novák
VV SGF schvaľuje delegátov na 2. polrok 2020

5. Viazanie finančných prostriedkov v rozpočte SGF pre rok 2020
Novák

Informoval o stretnutí so štátnym tajomníkom Ivanom Husárom (17.6.),
ktorého snahou je, aby sa rozpočet pre šport nekrátil. Počas rokovania bol
štátnemu tajomníkovi odovzdaný materiál, ktorý predstavuje činnosť SGF
Bola prijatá novelizácia zákona o športe, v ktorej sa rušia % na jednotlivé
položky v rozpočte. Nie je potrebné dodržať 15% na dotácie klubov za
registráciu športovcov do 23 rokov, ruší sa pomer v % medzi
reprezentáciou a mládežou, 15% na sekretariát sa zvyšuje na 20%.
V novelizácii je taktiež zrušená povinnosť mať 3 súťaže pre športovcov
do 23 rokov, všetky vstupné údaje do vzorca na výpočet rozpočtu pre rok
2021 sa budú brať z predchádzajúceho roku (2019).
Návrh pre SGF:
15% dotácia na kluby za registráciu športovcov do 23 rokov – ostáva
v nezmenenej podobe a kluby si môžu tieto finančné prostriedky
vyúčtovať podľa stanovených pravidiel.
Mzdy sekretariátu, trénerov a ostatných zamestnancov ostávajú
nezmenené.
Diplomacia – bude šetrenie, keďže Kongres FIG sa presúva na rok 2021
Úspešnosť a angažovanosť klubov – zachovanie v plnej výške – 20 000,EUR.
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U/22/2020
Kútik
U/23/2020

Činnosť RD – navrhujeme viazanie do 20% do 30.10., prípadne kým
nedostaneme záväzné vyjadrenie z ministerstva, či bude rozpočet krátený
alebo sa bude znižovať.
Na Se SGF ostáva rozpočet v nezmenenej výške 15%.
VV SGF zaväzuje predsedov sekcií viazaním finančných prostriedkov
z položky reprezentácia vo výške 20% rozpočtu.
T: do 30.10.
Z: Predsedovia sekcií
S rozpočtom aktívne pracoval a má v pláne nákup neinvestičného
charakteru.
VV SGF schvaľuje predložený návrh prezidenta SGF Jána Nováka na
čerpanie rozpočtu SGF v roku 2020.

6. Nominácie

ME, MEJ MG,
26.-29.11.2020,
Kyjev / UKR

Medzinár. preteky
Cottbus, 26.9.2020
Medzinárodné
preteky Innsbruck,
17.10.2020
SP Szombately, 2.4.10.2020
ME, MEJ ŠGM,
9.-13.12.2020,
Baku / AZE
SP Szombately, 2.4.10.2020
SP Osijek,
ME, MEJ ŠGŽ,
17.-20.12.2020,
Baku/AZE
U/24/2020

MG
Seniorky: 1 spoločná skladba – 6 gymnastiek
1 jednotlivkyňa
Juniorky: 1 – 4 jednotlivkyne
1R, 4-5 T, 1 fyzioterapeut
Vedúci delegácie: Kiková
Prezident SGF
ŠGM
2 juniori, 2 žiaci, 2T, 1R
2 juniori, 2 žiaci, 1T, 1R
Michňák, T: Krištof, 1R, fyzioterapeut Ďuriš
Seniori: Michňák, T: Krištof, 1R, fyzioterapeut Ďuriš
Juniori: Nemčovič, Kasala ( ak splní limit v Cottbuse), T: Zvalo, 1R
Vedením výpravy poverený Zvalo (náhradníčka Barutová)
ŠGŽ
Mokošová, T: Zvalo, 1R
Mokošová, T: Zvalo, 1R
Seniorka: Mokošová, T: Zvalo, 1R, fyzioterapeut: Petrila
Juniorka: Surmanová, T: Miklošová, 1R
Vedením výpravy je poverený M. Zvalo (náhradníčka Barutová)
VV SGF schvaľuje predložené nominácie

7. Rôzne
Novák

Informoval o stretnutí s p. Marčekovou z Elfo Club Malinovo. Stretnutia
sa za SGF zúčastnili Novák, Kiková. SGF jedná o možnosti prenájmu
tenisovej haly, ktorá by slúžila na sústredenia pre MG a ŠA od 1.9.2020:
Ďalej informoval o možnom presune Kongresu FIG na október 2021,
ktorý bude zároveň volebným.
Voľby presúva aj SOŠV ( po olympijských hrách)
Navrhol, aby sa aj voľby v SGF presunuli o 1 rok. Voľby v SGF sú
naviazané na voľby v našich vrcholných organizáciách, ktorými sú FIG
a SOŠV a tak by toto riešenie bolo logické.
Informoval o probléme, ktorý vznikol s klubom ŠOG Nitra. SGF
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Slivoňová
U/25/2020

Šišková

Novák

U/26/2020

zapožičala na súťaž Christmas Nitra zástavy, z ktorých sa nám polovica
nevrátila. Také niečo sa stalo prvýkrát v histórii. Klub ŠOG Nitra
odmietol výrobu nových zástav uhradiť.
Je potrebné pripraviť výzvu na náhradu škody a tú poslať na klub.
VV SGF ukladá Se SGF a sekcii MG pozastaviť čerpanie finančných
prostriedkov pre klub ŠOG Nitra do vyriešenia vzniknutej situácie
a uhradenia dlžnej sumy za výrobu nových zástav.
EYOF v Banskej Bystrici – informoval o korešpondencii s P. Hamajom
ohľadne priestorov na organizáciu súťaží v gymnastike počas súťaží
EYOF. Nastala zmena v ročníkoch narodenia pretekárok: nové ročníky sú
2007 – 2008.
Rokovania s firmou JIPAST – stretnutie sa uskutočnilo 23.6. za účasti
predstaviteľov SGF Novák, Šišková, Kiková. Rokovali sme o projekte
Pohybovej gramotnosti, ktorý v Čechách už beží, o náradí pre naše kluby
a malej školy gymnastiky pre materské školy.
Informovala o návrhu zmien v registračnom a prestupovom poriadku.
Namiesto doterajších dvoch kategórií ( 1. a 2. kategória) bude iba jedna
kategória „pretekári“, t.z., že sa zlúčia dve kategórie.
Ročný členský poplatok za pretekára: 1,-EUR (nezmenené), registračný
členský poplatok pre pretekára: 4,-EUR.
Keďže pri diskusii boli na zjednotenie kategórií aj poplatkov rozdielne
názory, chcel by som objasniť dôvody úprav v registračnom
a prestupovom poriadku:
1. Veľa nepresností a zmien v registrácii počas roku medzi pretekármi 1.
a 2. kategórie, čo neprimerane zvyšuje administratívu.
2. Všetci pretekári sa zúčastňujú súťaží, ich úroveň je odlíšená úrovňou
súťaže, takže už nie je potrebné rozlišovať v akej kategórii je pretekár.
3. Pre pretekárov 1. kategórie dochádza k zníženiu poplatku zo 7,-EUR
na 5 EUR. Pretekárov 1. kategórie je viac v sekciách ŠA, MG a PK.
Pre pretekárov 2. kategórie dochádza k zvýšeniu poplatku z 1,-EUR na
5,-EUR, viac pretekárov 2. kategórie majú sekcie ŠG ženy a muži
a GpV. Každá sekcia je zodpovedná za vytvorenie obsahu súťaží aj pre
pretekárov, ktorý doteraz plnili súťaž 5 olympijských kruhov.
4. Odmena pre kluby za registráciu pretekárov do 23 rokov sa
v posledných 3 rokoch zvyšovala nasledovne:
2017 – 20, 474 EUR/pretekár
2018 – 33,594 EUR/pretekár
2019 – 35 774 EUR/pretekár
Zvýšenie odmeny je o cca 15,-EUR, po celý čas ostal registračný
poplatok pre obidve kategórie rovnaký.
5. S registračnými poplatkami úzko súvisí budovanie vlastných zdrojov
federácie.
6. Veľmi dôležitá je udržateľnosť federácie – vzdelávanie nových
trénerov, rozhodcov, funkcionárov. SGF musí investovať do členov,
z ktorých raz vyrastú kvalitní pretekári, tréneri, rozhodcovia,
funkcionári.
7. Za súťaž sa nepovažuje taká, ktorú si klub zorganizuje sám pre svojich
členov. Na súťaži sa musia zúčastniť min. 3 kluby.
VV SGF schvaľuje úpravu registračného a prestupového poriadku:
Úprava kategórií pretekárov: zjednocujú sa pretekári 1. a 2. kategórie do
jednej kategórie „pretekár“.
Úprava poplatkov:
ročný členský poplatok za pretekára: 1,-EUR (nezmenené),
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U/27/2020
U/28/2020

Kútik

U/29/2020

registračný členský poplatok pre pretekára: 4,-EUR.
VV SGF ukladá sekciám vypracovanie obsahu súťaží pre pretekárov
s nižšou výkonnosťou ( doterajší pretekári 2. kategórie) pre rok 2021.
VV SGF schvaľuje podmienku započítania súťaže pre športovcov do 23
rokov len v prípade, že súťaž je zaradená do Termínovej listiny SGF
v súlade so Súťažným poriadkom SGF. Podmienkou je účasť min. 3
klubov na danej súťaži. Pre rok 2021 sa započítavajú súťaže v termíne
1.10.2020 –30.9.2021.
Informoval o webinare pre ŠG s antidopingovou tematikou. Podľa zákona
o športe je národná federácia zodpovedná za vzdelávanie v oblasti
antidopingu. Webinar je plánovaný pre pretekárky 2008 a ml.
Ďalej informoval, že všetky reprezentantky dostali dotazník, kde sa mali
vyjadriť, či majú záujem o prípravu k účasti na OH 2024 a aký je ich
momentálny zdravotný stav.
Predložil členom VV SGF projekt zameraný na spracovanie metodického
materiálu pre trénerov žiackych kategórií.
Informoval o vydaní názvoslovia, ktoré spracovala Doc. Květoslava
Perečinská.
VV SGF schvaľuje spracovanie a vydanie Metodiky cvičebných tvarov
pre žiacke kategórie ŠG žien. Financovanie projektu bude zabezpečené
z rozpočtu sekcie žien.
Z: Stanislav Kútik a sekcia ŠG ženy

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 9.9.2020 o 10:00 v Bratislave
Prílohy k zasadnutiu VV SGF nájdete na:
https://drive.google.com/drive/folders/1ZyxWxNjfsBEdrdSliU4_zxaKcbblri_1?usp=sharing
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