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 Zasadnutie Výkonného výboru SGF 

17.3.2021, Bratislava 

Zápis č. 2 

 

 
Dátum: 17.3.2021, Malinovo 

Prítomní: Ján Novák Monika Šišková, Stanislav Kútik, Oľga Kyselovičová, , 

Hana Kiková  

Ospravedlnení: Diana Dobrucká, Lucia Selecká, Martin Zvalo, Kristína Slivoňová 

Neospravedlnení:  

Prizvaní:  

Spracovala: Monika Šišková 

Skontroloval: Ján Novák  

 

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

Priblížil situáciu vo februári, kedy bolo zasadnutie VV SGF zrušené.  Informoval 

o ospravedlneniach členov VV SGF, ktorí sa nemohli zasadnutia zúčastniť.  

 

Program: 

1. Kontrola zápisu a uznesení 

2. Plán práce sekcií na rok 2021 

3. Rozpočet 2021 

4. Schválenie úsekov na rok 2021 

5. Schválenie trénerov na rok 2021 

6. Príprava VZ 2021 

7. Nová identita SGF 

8. EYOF 2022 Banská Bystrica 

9. Nominácie  

10. 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 

U/40/020 Etický kódex trénerov – pri podpisovaní mali tréneri pripomienky 

k niektorým ustanoveniam, ktoré poslali na Se SGF písomne. 

Pripomienky budú poslané členom VV na diskusiu. 

U/1/2021 Situácia so Slavomírom Michňákom je doriešená. Nevyčerpané finančné 

prostriedky boli vrátené na MŠVVaŠ. 

 Projekt SGF a NŠC ohľadne funkčnej diagnostiky pre športovcov, ktorých 

sekcie chcú zaradiť do reprezentačných úsekov: predsedovia sekcií 

informovali o tom, ako v projekte pokračujú: 

MG – s NŠC sa skontaktovali a dievčatá absolvujú testovanie po návrate 

zo sústredenia v Bulharsku. 

ŠGŽ – situáciu musí predseda sekcie preveriť so zodpovednou za projekt 

Janou Ľuptákovou. 

ŠA – s NŠC sa ešte nekontaktovala 

 Tréneri RGCTM – je potrebné osloviť trénerov s ktorými je možné 

zmeniť spôsob vyplácania odmeny na živnosť je potrebné to urobiť.  
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Z: Predseda sekcie                                                     T: ihneď 

 Stanovy SGF – úpravy 2020. Stanovy sú zaregistrované a zverejnené na 

web SGF.  

 

2. Plán práce sekcií na rok 2021 

 

Kiková Plán práce predložila písomne. Tvorí prílohu zápisu. Predsedníčka sekcie 

okomentovala zmeny v obsadení sekcie. 

U/7/2021 VV SGF berie na vedomie zmeny v zložení sekcie MG SGF. 

 Dôležitou úlohou ostáva zabezpečiť vzdelávanie tréneriek MG, ktoré 

vlastne neexistuje už dlhé roky. 

Novák Okomentoval, že program C v ŠG je zaradený v GpV.  V sekcii MG 

ostáva program C v sekcii MG. Je potrebné zjednotiť pohľad na  kategóriu 

C v prehľadoch, aby sme mali presné čísla. 

Kútik Plán práce predložil písomne. Tvorí prílohu zápisu. Vysvetlil 

nedorozumenie s kategóriou Lastovičiek.  

 Vyjadril sa k činnosti RGCTM. Sekcia pripravuje hodnotenie jednotlivých 

RGCTM, žiaľ v roku 2020 neboli súťaže, čo sťažuje celkové hodnotenie 

práce trénerov. Na základe hodnotenia budú jednotliví tréneri ohodnotení 

aj finančne. Počas roku by sa malo uskutočniť 1 stretnutie členov 

RGCTM spojené s testovaním ( účasť bude na náklady klubov). 

Šišková Plán práce sekcie GpV a parkouru predložila písomne.  Tvorí prílohu 

zápisu. Zdôraznila hlavné úlohy na rok 2021 aj prípravy na účasť na 

Svetovej gymnaestráde 2023, s ktorými už veľmi intenzívne začali najmä 

z dôvodu prípravy projektu Erazmus +Sport z EU. 

Kyselovičová Plán práce predložila písomne. Tvorí prílohu zápisu. Zdôraznila hlavné 

plány sekcie v zdokonaľovaní prípravy na vrcholné podujatia, ktoré sú 

v tomto roku netradične 2: MS aj ME.  

Novák Prečítal predložený plán práce sekcie ŠGM, ktorý predložil písomne 

Martin Zvalo a tvorí prílohu zápisu. 

U/8/2021 VV SGF berie na vedomie predložené plány sekcií na rok 2021 

 

3. Rozpočet 2021 

 

Novák Predložil členom VV SGF návrh rozpočtu na rok 2021 písomne. Podrobne 

okomentoval a zdôvodnil výšku jednotlivých položiek.     

 Z dôvodu, že v roku 2020 sa realizoval nákup materiálu aj náradia 

v nebývalej miere je potrebné, aby sekcie využili rozpočet v roku 2021 na 

prípravu a účasť na súťažiach a nákupy už nerealizovali alebo len 

minimálne. 

 Dotácie na kluby z položky športovcov do 23 rokov pôjde v roku 2021 

čiastka 206 894,-EUR a preto je potrebné, aby z tejto čiastky kluby hradili 

spoluúčasť športovcov na sústredeniach. 

 Požiadavka sekcie ŠA na zakúpenie podlahy je v štádiu riešenia. 2 x sme 

kontaktovali riaditeľku Európskej gymnastiky Lisu Worthman ohľadne 

podania projektu, ak nebude podlaha poskytnutá z EG, zakúpi podlahu 

SGF.  

Kútik Kluby sú zo SGF dotované po stránke materiálnej aj trénerskej, je 

potrebné, aby sa pri svojich športovcoch podieľali finančne spoluúčasťou. 

U/9/2021 VV SGF odporúča VZ SGF prijať predložený rozpočet SGF na rok 2021. 
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4. Schválenie úsekov na rok 2021  

 

Kiková Predložila zloženie úsekov písomne. Tvorí prílohu zápisu. 

Kútik Predložil zloženie úsekov písomne. Tvorí prílohu zápisu. 

Kyselovičová Predložila zloženie úsekov písomne. Tvorí prílohu zápisu. 

Zvalo Návrh zloženia úsekov predložil v pláne práce sekcie na rok 2021.  

U/10/2021 VV SGF schvaľuje zloženie úsekov jednotlivých sekcií podľa návrhov, 

ktoré predložili predsedovia sekcií SGF. 

 

5. Schválenie reprezentačných trénerov na rok 2021 

 

Kiková Predložila návrh sekcie MG na reprezentačných trénerov: 

RT zodpovedná za seniorskú a juniorskú spoločnú skladbu 

a jednotlivkyne seniorky a juniorky: Adela Dimová 

Asistentka RT zodpovedná za choreografie a balet: Ulyana Volková 

Asistentka RT: Michaela Darnadiová 

Kútik RT za seniorský a juniorský úsek: Mikolai Hradoukin 

Asistentka RT: Katarína Krekáňová  

Kyselovičová RT seniorky a juniorky: Oľga Kyselovičová 

Asistentka RT: Petra Tomková 

Zodpovedná trénerka za staršie žiačky: Karina Danielová 

Novák Sekcia ŠG mužov predložila návrh písomne. 

RT: Martin Zvalo 

Asistent RT: Peter Krištof 

U/11/2021 VV SGF schvaľuje predložené návrhy na reprezentačných trénerov a ich 

asistentov na rok 2021nasledovne: 

MG:  

RT: Adela Dimová 

Asistentka RT zodp. za choreografiu: Ulyana Volková 

Asistentka RT: Michaela Darnadiová 

ŠGŽ: 

RT: Mikolai Hradoukin 

Asistentka RT: Katarína Krekáňová 

ŠA: 

RT S a J: Oľga Kyselovočová 

Asistentka RT: Petra Tomková 

Zodp. trénerka za staršie žiačky: Karina Danielová 

ŠGM: 

RT: Martin Zvalo 

Asistent RT: Peter Krištof 

 

6. Príprava Valného zhromaždenia SGF 

 

Novák Vzhľadom k stále nepriaznivej epidemiologickej situácii navrhol konanie 

VZ SGF formou per rollam.  

 Momentálne sú všetky dokumenty ekonomického charakteru u audítoriek. 

Doplnená bude ešte kompletná Výročná správa za rok 2020.  

 Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2020 bolo predĺžené do 

31.3.2021, čím sa celý proces spracovania podkladov k vyúčtovaniu ako 

aj zaslanie podkladov k auditu predĺžil. V čerpaní rozpočtu ostáva ešte 

niekoľko položiek nedočerpaných a tie bránia ukončiť vyúčtovanie roku 
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2020. Súčasne už sú na účte finančné prostriedky na prvý štvrťrok 2021. 

Šišková Poďakovala predsedom sekcií za včasné zaslanie správ o činnosti za rok 

2020 do Výročnej správy.  

 Hlavné úlohy SGF pre rok 2021 – predložila aktualizovanú verziu 

hlavných úloh, ktoré schválil VV SGF27.1.2021 – materiál tvorí prílohu 

zápisu: 

Zmeny: 

World Gym for Life Challenge je zrušený 

Dovybavenie Centra gymanstických športov SGF v Malinove – centrum 

bolo dovybavené z rozpočtu 2020 a investícií na rok 2021. 

Príprava EYOF 2022 v Banskej Bystrici - doplnené 

U/12/2021 VV SGF schvaľuje konanie VZ SGF v roku 2021 formou per rollam 

s nasledovnými termínmi: 

1.4.2021 zaslanie podkladov na kluby (podmienkou je odovzdaný výrok 

audítora na SGF) 

1.-6.4.2021 možnosť klubov zaslať otázky k predloženým materiálom na 

SGF 

7.-15.4.2021 čas na spracovanie odpovedí SGF 

16.-23.4.2021 hlasovanie per rollam 

U/13/2021 VV SGF schvaľuje hlavné úlohy SGF pre rok 2021 

U/14/2021 VV SGF schvaľuje zásady finančnej politiky SGF pre rok 2021 

 

7. Nová identita SGF  

 

Šišková Predstavila novú grafickú identitu SGF, ktorú spracovala firma 

SAAgency. Ako základný prvok je písmeno G z loga SGF, ktorý 

predstavuje gymnastiku/gymnastics a farebnosť ostáva modrá a červená, 

ale v tlmenejších odtieňoch. Momentálne sa dokončujú detaily a následne 

nám firma spracuje partnership prezentáciu na získavanie nových 

sponzorov. Tejto činnosti sa firma SAAgency bude taktiež venovať.  

 

8. EYOF 2022  

 

Novák Informoval o posledných udalostiach v súvislosti s prípravou EYOF 2022 

v Banskej Bystrici: 

- Rokovanie so štátnym tajomníkom Ivanom Husárom a následne 

poslancom Slobodom o podmienkach organizácie EYOF pre SGF 

- Stretnutie na pôde SOŠV všetkých zainteresovaných strán: SOŠV, 

OV, SGF, MŠVVaŠ, mesto Banská Bystrica, poslanci – členovia 

výboru, ktorý je zodpovedný za EYOF 2022 – pp. Svoboda 

a Nemec, zástupkyňa Európskych olympijských výborov 

zodpovedná za EYOF. Na stretnutí bolo deklarované zakúpenie 2 

sád náradie pre gymnastiku na súťaže EYOF. Na základe tejto 

skutočnosti SGF podpísala Zmluvu o budúcej zmluve o spolupráci 

na EYOF 2022.  

- Uskutočnili sa 2 online stretnutia SGF a OV, ktoré sa týkali 

spresňovania podmienok organizácie gymnastických športov, 

najmä špecifikácia náradia potrebného na gymnastické súťaže – je 

to potrebné na vypísanie výberového konania. 

- Bol poslaný list na kluby SGF a tiež zverejnená informácia so 

žiadosťou o prihlásenie dobrovoľníkov na EYOF 2022. 

- V najbližšej dobe je potrebné vytvoriť OV SGF a pripraviť 

zoznam osôb na kľúčové pozície. 
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- Potreba určiť kedy a ako sa bude organizovať test podujatie pred 

samotným EYOFom. 

- OV pozval zástupcov SGF na prehliadku športoviska, ktorým je 

zimný štadión dňa 23.3.2021 v zložení Novák, Šišková, Kútik.   

 

9. Nominácie 

 

 ŠGŽ 

ME ŠGŽ, 21.-

25.4.2021, 

Basel/SUI 

B. Mokošová  

T – Martin Zvalo 

R – Galátová 

fyzioterapeut – Petrila 

Vedúca výpravy: Šišková 

VIP hosť: Novák (z rozpočtu diplomacie) 

Ukrainian Int. 

Cup 2021, Kijev, 

22. – 23.5.2021 

1 seniorka, 2 juniorky 

2 T  

1 R 

FIG App. World 

Challenge Cup, 

Varna, 27. – 

30.5.2021 

Pretekárka: B. Mokošová 

T: Zvalo 

1R 

Int. Věra 

Časlavska Cup, 

Praha, 5.6.2021 

Pretekárka: Mokošová 

T: Zvalo 

1R 

FIG World 

Challenge Cup, 

Osijek, 10. – 

13.6.2021 

Pretekárka: Mokošová  

T: Zvalo 

1R 

Flanders 

International 

Team Challenge, 

Brusel, 26. – 

27.6.2021 

Pretekárka: Mokošová  

T: Zvalo 

1R 

 ŠGM 

International 

Junior Budapest 

Cup, Budapešť, 

22. – 23.5.2021 

Pretekári: Kasala, Nemcovic 

T: Martin Zvalo 

1R  

 MG 

1.-2.5.2021 Ritam 

Cup, Belehrad 

(SRB)  

 

Seniorky: Horváthová, Valková  

Juniorky: Dzurošková  

Trénerky: Kilianová, Sukhomlinova (zároveň vedúca výpravy)  

Rozhodkyňa: Motolíková  

22.-23.5.2021 

Irina Deleanu 

Cup, Bukurešť 

(ROU)  

 

Seniorky: Horváthová, Valková 

Juniorky: Dzurošková  

Seniorská skladba: 6 

Juniorská skladba: 6 

Trénerky: Kilianová, Sukhomlinova, Darnadiova, Volkova, Dimová 

(zároveň vedúca výpravy) 

Rozhodkyňa: Motolíková 

28.-30.5.2021 WC 

Pesaro, Pesaro 

(ITA) 

Seniorky: 1 

Seniorská skladba: 6 

Trénerky: 3 
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 Rozhodkyňa: 1 

9.-13.6.2021, ME, 

Varna (BUL) 

 

Seniorka: 1 

Juniorská skladba: 6 

Seniorská skladba: 6  

Trénerky: 4  

Fyzio: 1 

Rozhodkyňa: 1  

Vedúci výpravy: 1 

 ŠA 

1st Antalya Cup, 

1-3.5. – Turecko 

SEN IW: Lamošová Anita, Učňová Alena, Brestovská Marcela 

SEN TRIO: Brestovská Marcela - Brestovská Martina - Učňová Alena 

JUN IW: Molnárová Diana – na vlastné náklady 

Tréner + HOD: Tomková 

Rozhodca: Kyselovičová 

U/15/2021 VV SGF schvaľuje predložené nominácie 

 

10. Rôzne 

 

Novák Informoval o situácii v RGCTM v Nových Zámkoch, svoju pretekársku 

kariéru ukončila Pálinkášová. V tomto RGCTM sa nedarí dlhodobo 

udržať dostatočný počet pretekárok na výkonnostnej úrovni. 

U/16/2021 VV SGF poveruje sekciu ŠG žien na preverení situácie a predloženie 

riešenia na ďalší VV SGF. 

Novák Informoval o žiadosti klubu UMB Banská Bystrica na prijatie trénera 

RGCTM pre chlapcov. Na základe všetkých predložených dokumentov 

navrhovaný tréner Krasnozhonov Andrii spĺňa všetky požiadavky 

stanovené SGF. Prijatie trénera bolo konzultované s predsedom sekcie ŠG 

mužov, ktorý súhlasil s prijatím trénera aj s tým, že finančná čiastka na 

jeho mzdu bude presunutá z činnosti mládeže ŠG mužov.  

U/17/2021 VV SGF schvaľuje prijatie trénera Krasnozhonova Andria ako trénera 

RGCTM v UMB Banská Bystrica pre ŠG mužov. Nástup trénera bude 

k 1. dňu v mesiaci, kedy budú uvoľnené pandemické opatrenia 

umožňujúce trénovať.  

Novák Informoval o nástupe Silvie Ruščinovej k 1.4.2021 na miesto asistentky 

prezidenta a generálnej sekretárky, ktoré bolo uvoľnené po Ivane 

Kovaľákovej. Zároveň sa koná výberové konanie na miesto ekonómky 

SGF, pretože Barbora Šuhajdová sa rozhodla ukončiť pracovný pomer na 

SGF dohodou. 

 Požiadal Kikovú, aby obnovila rokovanie s firmou ATAK na novú 

kolekciu oblečenia SGF. 

 Poďakoval Hane Kikovej, ktorá v mesiacoch január, február a marec 

spracovávala registráciu SGF. Za túto prácu bola odmenená finančne. 

Registráciu v budúcnosti bude spracovávať Silvia Ruščinová, požiadal H. 

Kikovú o odovzdanie agendy a zaučenie novej pracovníčky. 

Na základe exportov k 4.3.2021 máme zaregistrovaných 5314 športovcov 

a približne 440 odborníkov. Je to o takmer 2000 členov menej ako v roku 

2020. 

 Informoval o rozhodnutí kontrolórky SGF Kristíny Slivoňovej ukončiť 

svoju činnosť v tejto funkcii koncom roka 2021. S K. Slivoňovou bude 

prezident ešte hovoriť.  

Šišková Informovala, že plánované Olympijské festivaly v krajských mestách sa 

nebudú konať. Jediný Olympijský festival bude počas Olympijských hier 

v Šamoríne v dňoch 23.7.-8.8.2021 v X-bionic Sphere v Šamoríne. SGF 
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prisľúbila svoju aktívnu účasť a prezentáciu gymnastických športov. 

 Na základe výzvy z Európskej gymnastiky SGF nominovalo Oľgu 

Kyselovičovú na ocenenie Honorary Judge. Oľga spĺňa všetky 

požadované požiadavky.  

 Na základe výzvy SOŠV SGF nominovala na ocenenie „Cena Jána 

Zacharu“ Stanislava Kútika a na „Cenu Pavla Schmidta“ Barboru 

Mokošovú. 

Kyselovičová Informovala o online webinári s komunitou športového aerobiku, ktorý sa 

konal 15.2.2021. Webinár mal veľmi pozitívnu odozvu. 

Kútik Informoval o snahe zriadiť „bublinu“ v priestoroch KŠG Detva. 

Koordinátorka sekcie Ingrid Barutová na tom intenzívne pracuje. 

Kiková Informovala o problémoch s prestupom pretekárky Čerešňovej z klubu ŠG 

v Nových Zámkoch do Lokomotívy Bánov. 

U/18é/2021 VV SGF poveruje sekciu ŠG žien prešetrením situácie. 

 

 

Zapisovateľ: Monika Šišková, v.r. 

Overovateľ: Ján Novák, v.r. 

 

 

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 12.5.2021o 13:00 v Malinove. 

 

 

Prílohy k zasadnutiu VV SGF nájdete na: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Zx3qhcP2uIULy2_A2CfAokuHfV_wTegt?usp=shari

ng 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Zx3qhcP2uIULy2_A2CfAokuHfV_wTegt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Zx3qhcP2uIULy2_A2CfAokuHfV_wTegt?usp=sharing

