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 Zasadnutie Výkonného výboru SGF 

27.5.2020, Bratislava 

Zápis č. 3 

 

 
Dátum: 27.5.2020, Bratislava 

Prítomní: Ján Novák Monika Šišková, Martin Zvalo, Hana Kiková, Oľga 

Kyselovičová 

Ospravedlnení: Diana Dobrucká, Stanislav Kútik, Lucia Selecká 

Neospravedlnení:  

Prizvaní: Kristína Slivoňová,  

Spracovala: Monika Šišková 

Skontroloval: Ján Novák  

 

Zasadnutie VV SGF otvoril a prítomných privítal prezident SGF Ján Novák. Prezident v úvode 

vyzdvihol, že činnosť SGF nebola prerušená ani počas Corona krízy. Pracovali všetky zložky SGF. 

Od 1.6.2020 nastúpia pracovníčky Se SGF opäť do práce z home office. 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu a uznesení – Šišková 

2. Prerokovanie termínovej listiny SGF do 31.12.2020 

3. Prerokovanie rozpočtu SGF 2020 

4. Dotazník pre hlasovanie per rollam – VZ SGF 

5. Rôzne 

 

1. Kontrola zápisu a uznesení 

  

Šišková  

 Výstavba telocvične v Nitre a budovanie infraštruktúry pre gymnastické 

športy.  

Prezident SGF aktualizoval informácie o rozvoji infraštruktúry pre 

gymnastické športy. V kontakte bol najmä s primátorom Topoľčianok.  

U/27/2019 Amatérske zmluvy pre športovcov boli spracované. Splnené 

 Súťažný poriadok – splnené, je uverejnený na web stránke SGF. 

 Úpravy ekonomických smerníc – splnené, návrh zmien bol predložený na 

dnešné rokovanie VV SGF. 

 Finančná podpora pre Barboru Mokošovú z Ministerstva školstva na 

prípravu na OH stále ostáva nedoriešená.  

Šišková Dekréty reprezentantov SGF – všetci členovia reprezentačných úsekov  

podpísali Štatúty reprezentantov. Chýba iba Chiara Bunce, zdôvodnenie 

poslala matka Chiary písomne.  

 Štatút  reprezentanta žiackych kategórií bol pripomienkovaný členmi VV 

SGF. 

U/14/2020 VV SGF schvaľuje Štatút reprezentanta žiackych kategórií. 

U/6/2020 Doplnenie ekonomických smerníc o špecifikáciu športových odborníkov. 

Túto úlohu spracuje a pošle členom VV SGF O. Kyselovičová - splnené 

 Príprava VZ SGF - Výročná správa bola spracovaná a poslaná audítorke 

na kontrolu. Bude súčasťou poslaných materiálov na kluby. 

U/12/2020 VV SGF schvaľuje predložené návrhy RT a asistentov RT na rok 2020 

(ŠG ženy do ME). 

Doplnené: ŠG ženy navrhla na RT N. Hradoukina. 

Novák – s p. Hradoukinom je potrebné hovoriť a zistiť, či súhlasí 
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s pozíciou RT.  

 Slovak Aerobic Open bol zrušený, ako aj ďalšie akcie do konca júna 

2020. 

 Festival pohybových skladieb sa konal 7. marca a bol poslednou akciou 

SGF pred pozastavením aktivít. Správa tvorí prílohu zápisu. 

 Vzdelávanie v oblasti zdravotníckej starostlivosti pod vedením Zdenka 

Ďuriša – projekt bol pozastavený, budeme pokračovať po uvoľnení 

krízových opatrení. 

 Projekt SOŠV Pripravení na Tokio je presunutý na rok 2021.  

 

 

2. Prerokovanie termínovej listiny SGF do 31.12.2020 

 

Novák SGF počas pandémie na základe výzvy poslala dotaz na SOŠV ako to 

bude v roku 2020 s povinnosťou pretekárov zúčastniť sa 3 súťaží. Je 

v návrhu novelizácie zákona, aby pre výpočet príspevku z MŠVVaŠ boli 

použité vstupné údaje z roku 2019. Tým by nebola povinnosť pre 

pretekárov zúčastniť sa 3 súťaží.  

 Na základe podkladov zo sekcií je spracovaná termínová listina SGF na 

druhý polrok. Stále čakáme na FIG a EG ako to bude s vrcholnými 

podujatiami, niektoré sú zrušené, niektoré sa čaká na nový termín. 

 Je potrebné nájsť termín na presunuté školenie počítačových technikov 

pre ŠG ženy a doplniť do termínovej listiny. 

 Sústredenia v júni – pri prípadnej organizácii je potrebné dodržať všetky 

odporúčania hlavného hygienika a ÚVZ SR. 

Zvalo Položil otázku, či SGF nerozmýšľalo o znížení registračného poplatku pre 

kluby za rok 2020, ako finančná pomoc SGF pre "korona krízu."  

Novák Faktúry na kluby už boli odoslané a 90% je uhradených. Na kluby určite 

pôjdu finančné prostriedky za registráciu aj za úspešnosť a angažovanosť 

klubov. 

Zvalo Požiadal o doplnenie pretekov v druhej polovici roku "Šalamunov 

memoriál" SLO. 

Ak bude určený nový termín zrušených SP, ME a MEJ v roku 2020 a 

pretekári či pretekárky budú pripravení, aby mali možnosť zúčastniť sa 

týchto pretekov. Pri aktualizácii "termínovej listiny SGF" termíny týchto 

pretekov ešte neboli známe, preto sme ich neuvádzali. 

 

3. Prerokovanie rozpočtu SGF 2020 

 

Novák Predložil členom VV SGF návrh rozpočtu na rok 2020 

Slivoňová Položila otázku, či je možné poslať na kluby dotácie. 

Novák Otázku o zmene účelovosti sme poslali aj na MŠVVaŠ a SOŠV.  

Kiková Informovala o problémoch s vrátením peňazí z Ukrajiny, kde sa mal 

konať Grand Prix a ME. Stále ich kontaktujem, aj prostredníctvom EG 

a FIG, žiaľ zatiaľ bezvýsledne. 

U/15/2020 VV SGF odporúča VZ SGF schváliť predložený rozpočet na rok 2020. 

V prípade zmeny viazanosti finančných prostriedkov z ministerstva 

školstva bude rozpočet upravený v zmysle usmernení MŠVVaŠ. 

 

4. Dotazník pre hlasovanie per rollam – VZ SGF 

 

Novák Je pripravená nová pozvánka na VZ SGF s hlasovaním per rollam.   

 Všetky materiály budú poslané na kluby 1.6., hlasovanie sa uskutoční 
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v dňoch 15.-24.6.2020. 

Slivoňová Tlačivo na hlasovanie je potrebné vytlačiť, podľa pokynov označiť 

odpovede a poslať podpísané štatutárnym zástupcom na Se SGF. 

Zvalo Ekonomické smernice – upozornil na doplnenie hudobného technika pre 

ŠGM a požiadal o zvýšenie odmeny pretekárom o cca 50,-EUR za 

výsledky na vrcholných podujatiach. Upozornil na problémy 

s vyúčtovaním odmeny za vedenie motorového vozidla v zahraničí 

a navrhol upraviť text, aby bola odmena za každý odjazdený kilometer 

alebo percentuálne. 

U/16/2020 VV SGF schvaľuje predložené zmeny v ekonomických smerniciach 

a odporúča VZ schváliť: ekonomické smernice a zásady finančnej politiky 

SGF na rok 2020. 

 

5. Rôzne 

 

Novák Informoval o presune EYOF v Banskej Bystrici na rok 2022. 

Problematická spolupráca s OV pretrváva, výstavba telocvične v BB je 

v nedohľadne. Stanislav Kútik písomne informoval, že sa vzdáva funkcie 

zodpovedného za ŠG. Navrhol, aby ako koordinátorka v prípravách na 

EYOF 2022 pracovala Monika Šišková.  

U/17/2020 VV SGF schvaľuje Moniku Šiškovú vo funkcii koordinátorky ŠG 

zodpovednej za prípravu EYOFu v BB.  

Novák Informoval o súdnom pojednávaní so Samuelom Piaseckým. Krajský 

senát v Trnave zamietol žalobu S. Piaseckého v plnom rozsahu. 

V zdôvodnení okresného súdu v Trnave je uvedené, že Ľ. Rupčík a P. 

Krištof podali Piaseckému alkohol. V tejto vedci sa obráti J. Novák na 

disciplinárnu komisiu SGF.  

Zvalo Navrhol, aby sa zákaz použitia alkoholických nápojov vzťahoval na 

všetkých členov výprav v zahraničí.   

Slivoňová Zákaz je dôležité dodržiavať pre pretekárov. 

Šišková Na pretekoch v SR je zákaz používania alkoholických nápojov stanovený 

v Súťažnom poriadku pre všetky osoby zúčastňujúce sa na súťaži. 

 Informovala o odbornej kontrole obsahu a zverejňovania zápisníc 

Hlavnou kontrolórkou športu. Všetky požadované podklady boli v termíne 

zaslané. 

 Informovala o zaslaní návrhov na vyznamenania SOŠV pre Antona 

Gajdoša pri príležitosti 80. výročia a Janku Fričovú ( ukončenie aktívnej 

činnosti pre SGF, ktoré oznámila písomne). 

 E-learning SADA – SGF sa zapojilo do vzdelávania (sekcia MG) 

a počtom absolvovaných testov sa SGF umiestnilo na 3. mieste.  

 Informovala o aktivitách a výzvach pre členov SGF na facebooku SGF. 

Na uvedené aktivity bola veľmi dobrá odozva. Každá sekcia urobila 

prehľad svojich aktivít samostatne.  

Kiková Informovala o problémoch s prestupom pretekárok z Klubu MG Laser 

Bardejov do RGC Kadetu Bardejov.  

U/18/20 VV SGF schválil prestup pretekárok Rea Filipa Hrabčáková a Nikol 

Medoňová z Laser-Delta Bardejov do Kadet Bardejov. Výpočtom 

výchovného VV SGF poveruje predsedníčku sekcie MG Hanu Kikovú.  

Kiková Informovala o podnete na disciplinárne konanie, ktorý podala Stanislava 

Bajusová z RGC Kadet Bardejov proti klubu KMG Laser-Delta Bardejov. 

Podnet bude odoslaný disciplinárnej komisii na prerokovanie.  

Zvalo Predložil nomináciu na SP Szombately: 

ŠGM: Michňák, 1T, 1R 
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ŠGŽ: Mokošová, 1T, 1R 

 Poďakoval za zabezpečenie mentálnej prípravy pre Barboru Mokošovú  

 Poďakoval trénerke Uliane Volkovej za výborné online tréningy baletu 

pre ŠGŽ. Navrhol, aby tréningy pokračovali aj naďalej napríklad 

v nedeľu, kedy pretekárky nemajú tréningy v telocvični. 

 

 

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 24.6.2020 o 10:00 v Bratislave 


