Zasadnutie Výkonného výboru SGF
9.12.2020, Bratislava
Zápis č. 8

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

9.12.2020, Malinovo
Ján Novák Monika Šišková, Hana Kiková, Stanislav Kútik, Oľga
Kyselovičová
Diana Dobrucká, Lucia Selecká, Martin Zvalo
Monika Šišková
Ján Novák

Zasadnutie VV SGF otvoril a prítomných privítal prezident SGF Ján Novák.
Program:
1. Kontrola zápisu a uznesení
2. Čerpanie finančných prostriedkov 2020
3. Plán čerpania 2021
4. Nominácie
5. Rôzne
1. Kontrola zápisu a uznesení
Šišková

U/40/020

U/41/2020

Vzdelávanie v oblasti zdravotníckej starostlivosti pod vedením Zdenka
Ďuriša – projekt bol pozastavený, budeme pokračovať po uvoľnení
krízových opatrení – úloha trvá
Etický kódex trénera SGF- k predloženému návrhu Oľgy Kyselovičovej
nemali členovia VV SGF pripomienky.
VV SGF schvaľuje Etický kódex trénera SGF. VV SGF ukladá
koordinátorkám sekcií zabezpečiť jeho podpísanie trénermi
reprezentačných úsekov a trénermi RGCTM.
Ďalším zámerom je spracovať Etický kódex rozhodcov SGF.
Semináre SGF v roku 2021 – epidemiologická situácia je stále zložitá
a meniaca sa, ťažko predpokladať či na konci januára, začiatkom februára
bude možné zorganizovať semináre.
VV SGF ukladá predsedom sekcií pripraviť alternatívne riešenie pre
zorganizovanie seminárov sekcií ( posun dátumu, výber školiteľov,
forma).
Spolupráca s firmou ALTTAG – na základe cenovej ponuky sme sa
dohodli na vytvorení internetového rozhrania prostredníctvom stránky
SGF. Streamovanie jednotlivých podujatí budeme riešiť samostatne pri
ich plánovaní.
Rokovania s firmou STENGL – uskutočnilo sa stretnutie s programátormi
firmy, ktorí urobili analýzu našich potrieb na základe ktorej sme dostali
cenovú ponuku. V ďalšom období sa uskutoční stretnutie k prerokovaniu
cenovej ponuky.
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2. Čerpanie finančných prostriedkov 2020
Novák

Všetci predsedovia sekcií dostali priebežné čerpanie rozpočtu na začiatku
mesiaca.
Dočerpanie rozpočtu sekciami – jednotlivé sekcie predložili plánované
dočerpanie prostriedkov z rozpočtu 2020 písomne a boli prekonzultované
s prezidentom a členmi VV SGF. Doplniť sekciu ŠG-M.
Uskutočnila sa kontrola návrhu čerpania, ktoré schválil VV SGF na
svojom zasadnutí 11.11.2020:
STENGL
35 000,-EUR
Nájomné v Dome športu 1.-3.2021
6 600,-EUR
Depozit priestorov v Dome športu
6 600,-EUR
S predstaviteľmi Domu športu sme priebežne v kontakte, poslali nám
návrh zmluvy o prenájme, priestory sme boli pozrieť.
Nábytok do nových priestorov v Dome športu
10 000,-EUR
uskutočnilo sa stretnutie s firmou ohľadne nábytku a tiež s architektom,
ktorý navrhne zariadenie
Zaradenie kancelárie v Malinove
4 000,-EUR
Darčekové predmety
3 000,-EUR
Tribúna Malinovo (nie investície)
7 000,-EUR
Projekt gymnastickej telocvične
30 000,-EUR
V januári je naplánované stretnutie s architektami ohľadne štúdie na
telocvičňu v Topoľčiankach. Plánujeme tiež zorganizovať stretnutie
v Malinove so štátnym tajomníkom Ivanom Husárom, splnomocnencom
vlády SR Karolom Kučerom, predsedom Fondu na podporu športu
Ladislavom Križanom a predstaviteľmi VÚC Bratislava a Nitra.
Je tiež dôležité zabezpečiť projekt na montované haly, ktoré môžu byť
stavané po celom Slovensku.
Gala SGF (jún)
0,-EUR
presunom na jún sme stratili možnosť financovať Gala program
z rozpočtu 2020
ALTTAG – webové rozhranie – na projekte pracujeme
10 000,-EUR
Program na spracovanie výsledkov pre ŠG mužov
3 000,-EUR
Autori programu na spracovanie výsledkov ŠG žien dokončili manuál,
je potrebné urobiť školenie pre počítačových technikov na súťažiach.
Pre záujemcov je možná inštalácia programu priamo do počítača
a zabezpečiť inštruktáž k používaniu. O spracovaní programu pre ŠG
mužov ešte rokujeme.
Tablety a LCD obrazovky na súťaže – doplnenie
24 ks tabletov, 2 LCD obrazovky
Zakúpenie zásteny a predelových plachiet v CGŠ v Malinove
Požiadavka je zadaná firme ARTWELL, ktorá poslala grafické vizuály,
komunikujeme s firmou Chemstar o povolení nainštalovať smerové
tabule a označenie budovy.
Pódium pre rozhodcov v CGŠ Malinovo
Stupne víťazov do CGŠ Malinovo
Pracujeme na prieskume trhu
Gumolin do CGŠ Malinovo 1m šírka, 3-4 ks podľa dĺžky
Klimatizácia do športových izieb v CGŠ Malinovo
bude použitá klimatizácia zo SGF po presťahovaní do nových
priestorov.
Notebooky
všetky notebooky boli zakúpené, majú nainštalované softwery
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U/42/2020

a postupne sú odovzdávané užívateľom
Magnézium
Se SGF zabezpečí zakúpenie spoločne pre všetky sekcie podľa
požiadaviek
Doplnenie náradia do CGŠ v Malinove pre parkour a GpV
Náskoková trampolína Eurotramp, doskoková žinenka na Teamgym,
molitanový preskokový stôl, nafukovací airtrack 13m k parkourovej
airtrack dráhe –za základe požiadaviek sme požiadali o cenové ponuky.
VV SGF schvaľuje predložený návrh čerpania finančných prostriedkov z
rozpočtu 2020.

3. Plán čerpania 2021
Novák
U/43/2020

Informoval, že rozpočet 2021 by mal podľa informácií byť vo výške
rozpočtu roku 2020.
VV SGF ukladá predsedom sekcií predložiť návrh čerpania rozpočtu pre
rok 2021.
T: 9.1.2021
Z: predsedovia sekcií

4. Nominácie

SP Suzuki Cup,
23.-24.4.2021,
Tokio/JPN
SP Sofia, 8.-11. 4.
2021

U/44/2020

ŠA
SP: 2 sen., 1R

MG
Spoločná skladba seniorky 6
Jednotlivkyne seniorky
2
T:3
R:1
HoD: 1
Fyzioterapeut: 1
VV SGF schvaľuje predložené nominácie

5. Rôzne
Novák

Objasnil situáciu so zrušením nominácie Slavomíra Michňáka na ME. Zo
strany SGF sme využili všetky pokusy na záchranu situácie. Michňák sa
nedostavil na stretnutie s prezidentom, na ktoré bol pozvaný a kde mala
byť situácia vykonzultovaná a doriešená.
Po zrušení účasti na ME Slavomír Michňák poslal na SGF Žiadosť
o zrušenie zrušenia jeho účasti na ME.
Slavomír Michňák predložil na vyúčtovanie bloky, kde sú nezrovnalosti
v dátumoch. Celá vec bola postúpená kontrolórke na kontrolu
a vyjadrenie.
Členovia VV SGF požiadali, aby M. Šiškovú, aby vyžiadala od firmy
PROFY s.r.o. o informáciu, kedy bol Michňák na vyšetrení, prípadne
objednaný na vyšetrenia.
Kontrolórka SGF Kristína Slivoňová na základe podnetu Slavomíra
Michňáka spracovala Návrh správy o kontrolnej činnosti, s jeho obsahom
oboznámil členov VV SGF prezident SGF Ján Novák.
Prejednanie celej problematiky je presunuté na január , keď bude na
zasadnutí prítomný aj predseda sekcie ŠG mužov Martin Zvalo.
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U/45/2020

U/46/2020

Šišková
U/47/2020

Šišková

U/48/2020
Šišková

VV SGF na základe vyjadrenia kontrolórky SGF Kristíny Slivoňovej
odporúča vyplatiť amatérsku zmluvu Slavomírovi Michňákovi do
decembra 2020.
VV SGF zároveň ukladá ekonómke SGF overiť či amatérska zmluva
môže byť uzatvorená so športovcom, ktorý má zamestnanecký pracovný
pomer vo VŠC Dukla Banská Bystrica.
VV SGF potvrdzuje pozastavenie čerpania finančných prostriedkov
z TOP tímu pre Slavomíra Michňáka do preverenia predložených
dokladov z PROFY s.r.o. Nevyčerpané finančné prostriedky budú vrátené
na MŠVVaŠ.
Predložila členom VV SGF Štatút reprezentanta SR a štatút reprezentanta
žiackeho úseku na rok 2021.
VV SGF schvaľuje Štatút reprezentanta SR a štatút reprezentanta
žiackeho úseku na rok 2021.
Štatúty je nutné podpísať reprezentantmi pred začatím prvej akcie v roku
2021.
Z: tréneri RD a ich asistenti
Predložila členom VV SGF návrh úprav v registračnom a prestupovom
poriadku. Jedná sa o nasledovné úpravy:
Návrh zmien:
- Zrušenie možnosti registrovať školské kluby
- Zrušenie vydávania registračných preukazov/ kariet
- Doplnenie dokladov o pridelení IČO a kto je štatutárny zástupca,
doklad o DIČ
- Doplniť do registrácie možnosť registrovať dobrovoľníkov počas
celého roku a bez členského a registračného poplatku
Odôvodnenie:
- Školské kluby nemajú svoje IČO, používajú IČO školy , čo nie je
zo zákona o športe možné.
Identifikačné karty
- máme veľa problémov s vydávaním registračných kariet. Ak by
sme ich chceli vydávať priebežne a nie jednorazovo za určité
časové obdobie, museli by sme kúpiť tlačiareň a tlačiť si ich sami
na sekretariáte a jednotlivo členom posielať, čo je časovo aj
finančne náročné.
- Platnosť karty máme stanovenú na 5 rokov. Platnosť registrácie je
1 rok – to znamená, ak ste držiteľom karty, neznamená to, že máte
platnú registráciu, to znamená, že karta nemá pre nás výpovednú
hodnotu. Či je člen aktívny v danom roku si musíme aj tak
skontrolovať v systéme.
VV SGF schvaľuje predložený Registračný a prestupový poriadok.
Informovala o zaradení členov SGF do NŠC na rok 2021:
Mokošová Barbora, kategória C-PP, financie NŠC 2000,-EUR
Horváthová Petra, kategória D, financie NŠC 800,-EUR
Nemčovič Matej, kategória D, financie NŠC 800,-EUR
Ďalej informovala o záveroch odbornej kontroly obsahu a zverejňovania
zápisníc SGF za obdobie 1.1.2019 – 29.2.2020, ktorá bola vykonaná
hlavnou kontrolórkou športu Alicou Fisterovou.
Jediným zisteným nedostatkom bola absencia podpisov predsedajúceho
a zapisovateľa vo forme v.r. v uverejnených zápisoch.
Informovala o Kongrese Európskej gymnastiky, ktorý sa konal online
formou. Kongres mal 2 body – presunutie Kongresu, ktorý sa mal konať
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Kyselovičová

Kiková

v roku 2021 na december 2022 a suspendácia Poľskej gymnastickej
federácie za neuhradené financie za ME v Štetíne.
Úspešnosť a angažovanosť klubov za rok 2020
VV SGF schválil per rollam vo februári rozdelenie finančných
prostriedkov za úspešnosť a angažovanosť klubov v roku 2020.
Vzhľadom k tomu, že podmienky na prerozdelenie financií neboli splnené
kvôli pandemickej situácie vo svete, je potrebné tento dokument
prepracovať.
VV SGF navrhuj nasledovné oblasti prerozdelenie financií:
- rozdeliť medzi kluby, ktoré majú zaradených pretekárov
v reprezentačných úsekoch juniorov a seniorov
- rozdeliť podľa skutočnosti pre kluby, ktoré zorganizovali
na začiatku roku semináre
- pokryť náklady klubom, ktoré uhradili 10% účastníckeho
poplatku na EUROGYM 2020, ktorý bol zrušený a poplatok im
nebol vrátený.
O výške jednotlivých položiek rozhodne VV SGF na ďalšom zasadnutí.
Informovala o plánovanej súťaži Pohár Federácií a zároveň M SR
v Malinove 19.-20.12.2020.
Ďalej informovala o svojom zapojení do vzdelávacej komisie FIG, kde
bude spracovávať fyziológiu 1 na prednášky Akadémie FIG.
Informovala o zámere sekcie MG zorganizovať súťaž Slovak Rhythmic
Gymnastics Open 30.4.-2.5.2021 v Bratislave.

Zapisovateľ: Monika Šišková, v.r.
Overovateľ: Ján Novák, v.r.
Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 20.1.2021 o 13:00 v Malinove.
Prílohy k zasadnutiu VV SGF nájdete na:
https://drive.google.com/drive/folders/188O4MpJgBrJ6_6DMk6EhC3EGDQDwSfdH?usp=s
haring
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