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 Zasadnutie Výkonného výboru SGF 

12.5.2021, Bratislava 

Zápis č. 3 

 

 
Dátum: 12.5.2021, Malinovo 

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

Ospravedlnení: Diana Dobrucká, Martin Zvalo, Hana Kiková 

Neospravedlnení: Lucia Selecká 

Prizvaní: Kristína Slivoňová 

Spracovala: Monika Šišková 

Skontroloval: Ján Novák  

 

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

Informoval o ospravedlneniach členov VV SGF, ktorí sa nemohli zasadnutia zúčastniť: Martin 

Zvalo je na sústredení, Hana Kiková po očkovaní COVID-19.  

Prezident ďalej informoval o zmenách na Se SGF: Monika Priatková, ktorá nastúpila na miesto 

ekonómky SGF ukončila pracovný pomer a na jej miesto nastúpila Ing. Zuzana Gabajová. 

 

Prezident navrhol zmenu programu: bod 3 presunúť na ďalšie zasadnutie VV SGF 30. júna 2021. 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu a uznesení 

2. Vyhodnotenie VZ SGF 

3. Prehľad čerpania finančných prostriedkov január – apríl 2021 – presunuté na 30.6.2021 

4. Hodnotenie ME ŠG Basel 

5. Príprava na MS ŠA Baku 

6. Príprava na ME MG Varna 

7. Príprava významných podujatí v SR 

8. Termínová listina SGF 202 

9. Tvorba rozpočtu 2022 

10. Nominácie  

11. 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/40/2020 Etický kódex trénerov – pri podpisovaní mali tréneri pripomienky 

k niektorým ustanoveniam, ktoré poslali na Se SGF písomne. 

Pripomienky boli poslané členom VV na diskusiu, čakáme na vyjadrenia 

členov VV, etický kódex bude predmetom rokovania VV SGF v júni 

2021. 

Šišková 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 

testovanie prebieha podľa harmonogramu. 

Batéria: 
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InBody - telesné zloženie 

Komplet Fyzio diagnostika - (Imoove, footscan, handgrip, diagnostika na 

stole)  

Ypsilon Balance Test - (mobilia, stabilita, sila dolných končatín) 

Fitlight - (reakčná schopnosť horných končatín)  

Optojump - výbušná sily a vytrvalosť DK (jednorazové výskoky + 

opakované členkové výskoky 60sec)  

Biodex - kolenný kĺb (porovnanie sily dolných končatín + svalová 

nerovnováha)  

Do testovania sú zahrnuté pretekárky: 

A.Komorníková, K. Balleková, Ella Kováčová, A. Mičencová, M. 

Žatková, I. Valková, T. Oravcová, T. Šaranová, N. Dzurošková, A. 

Bašistová, S. Mullerová, N. Majzlíková, R. Gurtlerová 

 

ŠGŽ 

Dievčatá absolvovali testovanie v 2 termínoch, čakáme na výsledky. 

 

ŠA  

Testovanie sa uskutoční po návrate z MS 

 

 

 

 

Kútik 

Tréneri RGCTM – je potrebné osloviť trénerov s ktorými je možné 

zmeniť spôsob vyplácania odmeny na živnosť je potrebné to urobiť.  

Z: Predseda sekcie                                                     T: ihneď 

S. Kútik informoval o diskusii členov sekcie ohľadne zmeny vyplácania 

trénerov RGCTM. Tréneri požiadali viac informácií o povinnostiach, 

ktoré budú mať v prípade, že prejdú na živnosť. 

Z: Šišková, Richnák                                                   T: ihneď 

U/16/2021 Informoval o situácii s RGCTM v Nových Zámkoch. Bol doložený menný 

zoznam pretekárok zaradených do RGCTM, situácia nedovoľovala, aby sa 

pretekárky zúčastnili súťaže. 

U/17/2021 J. Novák informoval o prijatí trénera Krasnozhonov Andrii od 1.5.2021 do 

RGCTM v Banskej Bystrici pre ŠG mužov. 

 J. Novák tiež informoval o postupujúcich prácach s novou kolekciou 

oblečenia pre SGF. Modely navrhuje agentúra SAAgency, ktorá nám 

navrhovala aj grafickú identitu. 

U/18/2021 Prestup pretekárky Čerešňovej z GK Nové Zámky do Lokomotívy Bánov 

– žiadosť sa musí začať riešiť cez IS SGF odznova. K žiadosti neboli 

v požadovaných termínoch poslané všetky vyjadrenia, a preto žiadosť 

prepadla a treba začať odznova.   

 Zmeny nominácií: 

ME ŠG Basel: rozhodkyňa Zuzana Galátová necestovala kvôli karanténe 

(Covid) a fyzioterapeut Rasťo Petrila necestoval kvôli ochoreniu COVID. 

1st Antalya Cup v ŠA bol presunutý, nový termín ešte nie je známy. 

 Oľga Kyselovičová bola ocenená ako Honorary Judge z Európskej 

gymnastiky.   

 Stanislav Kútik bol ocenený „Cenou Jána Zacharu“ a Barbora Mokošová 

cenou Pavla Schmidta. 

 

2. Vyhodnotenie VZ SGF 2021 

 

Novák Výsledky hlasovania spoločne s prezenčnou listinou boli zaslané na 

kluby. Po spustení novej web stránky SGF a zaučení pracovníčok Se SGF 

ako s ňou pracovať budú materiály  a výsledky hlasovania zverejnené.  

 Všetky body programu boli členmi odsúhlasené. 
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Slivoňová Aby sme zamedzili nesprávnemu vyplneniu hlasovacích lístkov, je 

potrebné využívať google formuláre. 

Kútik Na základe skúseností z tohto roku navrhol, aby bola v prípade potreby 

hlasovania online pred hlasovaním online diskusia s členmi.  

Kyselovičová Je rozdiel medzi diskusiou a webinárom. Pri webinári môže byť vedená 

diskusia na základe písomných otázok poslaných počas webinára alebo 

pred ním. 

 

3. Prehľad čerpania finančných prostriedkov január – apríl 2021 – presunuté na 30.6.2021 

z dôvodu zmeny pracovníčky pre ekonomiku SGF. 

 

4. Hodnotenie ME ŠG Basel 

 

Novák Hodnotenie vedúceho výpravy ME v ŠG predložil písomne. K hodnoteniu 

doplnil aj štatistické vyhodnotenie súťaží. Materiály tvoria prílohu zápisu. 

Kútik Žiaľ, kvôli objektívnym príčinám sa nikto z ďalších pretekárok 

k Mokošovej nepridal a nebol pripravený tak, aby mohol na ME štartovať. 

Barbore určite chýba aj domáca konkurencia. 

 Navrhol, aby SGF zorganizovala stretnutie s trénermi ŠG žien a pripravili 

sme koncepciu prípravy mládeže. 

Zvalo Správu poslal písomne. Správa tvorí prílohu zápisu. 

Slivoňová Vzhľadom k tomu, že naši športovci stále čelia zdravotným problémom, 

kluby zrejme nevenujú dostatočnú pozornosť a finančné prostriedky na jej 

zabezpečenie. Navrhujem, aby SGF určilo percento (napr. 15%) 

z prostriedkov, ktoré dostávajú kluby za športovcov do 23 rokov, ktoré 

majú byť venované na zdravotnú starostlivosť.   

Novák K predloženým návrhom sa vrátime na budúcom zasadnutí VV SGF. 

 

5. Príprava na MS ŠA Baku 

 

Kyselovičová Organizácia MS bola potvrdená zo strany organizátora približne pred 1 

mesiacom. V príprave pomohlo sústredenie v bubline v Šamoríne, neskôr  

v Malinove. 

 Počas sústredenia v Šamoríne sa konali kontrolné preteky, zostavy boli 

natočené a rozhodovali medzinárodné rozhodkyne.  

 Ďalšie kontrolné preteky sa budú konať prezenčne aj s rozhodkyňami. 

 V príprave sa dievčatá ešte zúčastnili súťaže v ČR – IW a TRIO. 

 Žiaľ Marcela Brestovská sa zranila, robíme všetko na zlepšenie 

zdravotného stavu. Definitívne rozhodnutie o jej štarte bude do 16.5. Do 

trojice sa začala pripravovať aj náhradníčka L. Kanožayová, ak by 

Brestovská nemohla štartovať.  

 

6. Príprava na ME MG Varna 

 

Kiková Informáciu  poslala písomne.  

 Príprava prebieha podľa harmonogramu. Z nominácie vyradená zranená 

Horváthová. Náhradníčku sekcia nenominovala. 

 Sústredenia 2021: 

14.-25.1. Šamorín SS, JS 

4.-14.2. Šamorín SS, JS 



4 

 

8.3.-3.4. Bulharsko  JS 

8.-21.3. Bulharsko  JS 

26.3.-2.4. Lipt. Mikuláš SS 

7.-10.4. Lipt. Mikuláš SS 

10.-29.4. Malinovo JS 

26.-30.4. Lipt. Mikuláš SS 

+ máj a jún prebiehajú podľa harmonogramu v CGŠ za bežnej prevádzky 

 

Prípravné súťaže: 

13.-14.3 Sofia  SS, JS, Horváthová 

4.-6.4.  Sofia Cup JS, Horváthová 

24.4.  KP  SS, JS, Valková 

1.-2.5.  Ritam Cup Valková 

8.5.  KP  SS, JS 

8.5.  Koop Cup online SS, JS 

21.-24.5. Irina Delenau SS, JS, Valková 

28.-30.5. WC Pesaro SS 

5.6.  KP  SS, JS 

9.-13.6. ME  SS, JS 

 

Výkonnosť: 

JS  

východzia známka stuhy: 27b. 

východzia známka lopty: 35b. 

 

SS 

východzia známka mix: 31b.  

východzia známka lopty: 33b. 

 

Posledný mesiac do ME je zapojený masér Suchter: 16 dní na 

sústredeniach po 2 hodiny = 640€ 

 

7. Príprava významných podujatí v SR 

 

Šišková Informovala o konaní online Festivalu pohybových skladieb 26.6.2021. 

Prihlášky sú do 11.6. Na príprave spolupracujeme s firmou Alttag. 

Hodnotenie v spolupráci s Atilom Molnárom. Je pripravený marketingový 

plán na propagáciu podujatia na sociálnych sieťach.  

Kyselovičová Slovak Aerobic Open sa bude konať 20.-21.8.2021. 

Rozpis je dokončený, v najbližších dňoch bude poslaný na FIG.  

Na MS urobíme propagáciu a pozveme súťažiach.  

Miestom konania bude nová športová hala v Dome športu. 

Novák Informoval, že počas ME sa konalo stretnutie a rokovanie s prezidentom 

EG Farydom Gaybovom ohľadne pomoci SGF vo forme darovania 

náradia – podlahy pre ŠA. Prezident EG prisľúbil pomoc, nie je isté, či to 

bude možné v roku 2021, výrobcovia náradia čelia z dôvodu Covid 

pandémie problémom a náradia pre EG nedodávajú. Ak sa ale naskytne 

príležitosť, určite bude Slovensko do tejto pomoci zahrnuté.  

Kiková Informáciu poslala písomne. 

 Termín: 3.-5.9.2021 

Prebehlo osobné stretnutie s p. Asványm ohľadne prenájmu priestorov. 

Prebehlo osobné stretnutie s firmou All4Stage. 

Prebehla rezervácia termínu v ŠH Mladosť – priestor je nadštandardne 
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vyhovujúci. 

Momentálne čakám na cenovú kalkuláciu. 

SRGO bude 1. športovým podujatím v novom priestore ŠH Mladosť 

a preto majú obaja partneri veľký záujem na kvalitnom podujatí. 

Organizátor je KMG Danubia – majú úlohy na kalkuláciu hotelov, 

dopravy a pod.  

Rozpis je predpripravený – čaká sa na posledné informácie 

Novák Termín: 19.-20.9.2021 

 Prípravy pokračujú, rozpis bol dokončený.  

 

8. Termínová listina  

 

Šišková Informovala, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu doteraz 

nedalo žiadne usmernenie, či bude počítať 3 súťaže za rok 2021, a preto je 

dôležité, aby sa všetky sekcie zariadili tak, že všetci pretekári registrovaní 

v danej sekcii budú mať možnosť si túto podmienku splniť do polovice 

septembra.   

 Sekcia GpV a parkour mali online diskusiu s klubmi, kde sme sa dohodli 

na postupe a termínoch.  

Sl. pohár C – organizácia po malých oblastiach s min. 3 klubmi: 

1. kolo: 5.6./12.6.2021 Prihlášky do: 28.5./4.6.021 

2. kolo: 19.6.2021  Prihlášky: do 11.6.2021 

Teamgym – kluby sa dohodnú medzi sebou 

Mini teamgym – podľa záujmu 

26.6. FPS online 

 Parkour 

12.6. – 1. kolo Sl. pohára 

2. kolo sa dohodneme spoločne po absolvovaní 1. kola 

Kyselovičová Bude sa konať PF 19.-20.6.2021 – organizátorom bude Sekcia + Se SGF 

Kútik Sekcia žien bude organizovať diskusiu klubov, kde sa dohodne na ďalšom 

postupe 

 

9. Tvorba rozpočtu 2022  

 

Novák Predložil základný návrh, ako postupovať pri tvorbe rozpočtu 2022. Aké 

kritériá brať do úvahy. Požiadal členov VV SGF o pripomienky, prípadne 

doplnenie návrhu do ďalšieho zasadnutia VV SGF.    

U/19/2022 VV SGF ukladá členom VV pripomienkovať, prípadne navrhnúť kritériá 

na tvorbu rozpočtu 2022. 

Z: členovia VV SGF                                          T: 30.6.2021  

 

10. Nominácie 

 

 MG 

21.-24.5.2021 

Irina Deleanu 

Cup, Bukurešť 

(ROU)  

 

Gymnastky: Bašistová, Gurtlerová, Cvečková, Oravcová, Mullerová, 

Majzlíková, Komorníková, Kováčová, Šaranová, Balleková, Žatková, 

Mičencová, Dzurošková, Valková 

Trénerky: Dimová, Volková, Darnadiová 

Rozhodkyňa: Motolíková  

28.-30.5.2021 WC 

Pesaro, Pesaro 

Gymnastky: Bašistová, Gurtlerová, Cvečková, Oravcová, Mullerová, 

Majzlíková 
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(ITA) 

 

Trénerky: Dimová, Volková 

Rozhodkyňa: Motolíková  

9.-13.6.2021, ME, 

Varna (BUL) 

 

Gymnastky: Bašistová, Gurtlerová, Cvečková, Oravcová, Mullerová, 

Majzlíková, Komorníková, Kováčová, Šaranová, Balleková, Žatková, 

Mičencová (seniorky odlet 14. a juniorky odlet 11.) 

Trénerky: Dimová, Darnadiová, Nesterová (Darnadiová odlet 11.) 

Rozhodkyňa: Motolíková  

Vedúca výpravy: Kiková 

Fyzio: Nováková (prihlásený Ďuriš, čakáme na potvrdenie licencie pre 

Novákovú) 

 ŠA 

MS AER 27.-

29.5.2021 

IW: Anita Lamošová, Alena Učňová 

TRIO: Alena Učňová, Martina Brestovská, Marcela Brestovská 

(náhradníčka: Lucia Kanožayová) 

Vedúci výpravy: J. Novák 

Rozhodkyňa: O. Kyselovičová 

Trénerka: Petra Tomková 

ME AER Pesaro 2 IW juniorky 

2 IW seniorky 

1 TRIO seniorky 

1 T 

1 R 

1 vedúci výpravy 

 GpV 

Golden Age Gym 

Festival 

1 skupina Sokolská únia Slovenska z Bratislavy 

Vedenie výpravy: J. Novák, M. Andrejkovičová 

 Diplomacia 

5.7.2021, Zurich Porada prezidentov a generálnych sekretárov Európskej únie 

J. Novák, M. Šišková 

U/20/2021 VV SGF schvaľuje predložené nominácie 

 

11. Rôzne 

 

Novák Predložil materiál kto, ako, kedy bude dostávať reprezentačnú výstroj 

SGF. Požiadal členov VV SGF o pripomienkovanie. 

Slivoňová Požiadala, by do materiálu bolo doplnené, čo sa z výstroje bude vracať 

a po akom čase.  

Šišková Požiadala o doplnenie, že materiál je nenárokovateľný, bude 

zabezpečovaný podľa finančných možností SGF. 

Novák Financovanie výstroje bude z rezervy SGF alebo rozpočtov sekcií 

 Informoval o blížiacom sa jubileu Bohuša Hatiara. 6.6.2021 sa dožíva 90. 

rokov. SGF pripraví pre doc. Hatiara darček a plánujeme osobnú návštevu 

( Novák, Šišková, Kyselovičová, Barutová). 

 Informoval o úprave platov trénerov RGCTM: Pavlíčková, Korenačková, 

Kútik, Ostrihoňová, Krištof, Šimoňák. 

Šišková Informovala o prípravách EYOF 2022. Počas ME sa konalo niekoľko 

stretnutí: s riaditeľkou EG Lisou Worthman, Smart scoringom, TC ŠG 

mužov aj žien. 

Ďalej sa 5.5. konalo stretnutie na Se SGF so všetkými zainteresovanými 

v prípravách súťaže. 

Momentálne je dôležité vytvorenie úzkeho organizačného výboru 

a zabezpečenie dobrovoľníkov na určené miesta na gymnastických 

súťažiach.  
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 Predložila členom VV SGF list od pani Potiskovej, ktorá žiada o pomoc 

pre prevádzkovateľov telocviční, ktorí nedostali za Covid pandémiu, kedy 

boli haly zatvorené žiadnu kompenzáciu.  

U/21/2021 VV SGF ukladá členom VV SGF vypracovať výzvu s kritériami na 

pomoc klubom, ktoré prevádzkujú gymnastické telocvične a stanoviť 

sumu, ktorá bude na kompenzáciu určená z registračných poplatkov SGF 

v roku 2021.    

Kyselovičová Informovala o absolvovaní školenia o adtidopingu pre trénerky Tomkovú 

a Danielovú. 

Kútik Požiadal o zaslanie otázky na EG, či a kedy sa bude konať EYOF 2023. 

 Informoval, že metodická príručka pre trénerov je takmer hotová. Po jej 

dokončení pôjde na jazykovú korektúru, obsahovú korektúru J. 

Kremnickému,  M. Šiškovej a doc. Novotnej. 

Slivoňová Požiadala o úpravu Disciplinárneho poriadku – je potrebné vypustiť 

usmernenia ohľadne dopingu. 

Kútik Požiadal o stretnutie vedenia SGF s trénermi RGCTM a sekciou ŠG žien 

na prediskutovanie aktuálnych tém. 

U/22/2021 VV SGF ukladá Se SGF zorganizovať stretnutie vedenia SGF, trénerov 

RGCTM a sekcie žien na diskusiu.  

T: 23.6., Malinovo 

Kiková Písomne požiadala o úpravu vyplácania amatérskej zmluvy pre Petru  

Horváthovú, ktorá má vážne zranený chrbát a liečba si vyžaduje dlhú 

rehabilitáciu. Horváthová bola na vyšetrení u Zdenka Ďuriša, na 

magnetickej rezonancii v Nitre, kde dostala lekársku správu, s ktorou išla 

k fyzioterapeutovi Baťalíkovi, ktorého odporučil p. Ďuriš. Na základe 

nálezu – vrodená kyfóza, zapálený stavec a iné pridružené stuhnutia 

svalstva p. Baťalík neodporúča Petre ďalej športovať. Petra sa ale 

rozhodla, že absolvuje rehabilitácie a uvidí, či pri dobrej zdravotnej 

starostlivosti bude môcť pokračovať v športe.  

Preto navrhujem vyplatenie amatérskej zmluvy do 4. mesiaca 2021. 

U/23/2021 VV SGF schvaľuje úpravu amatérskej zmluvy pre Petru Horváthovú 

nasledovne: január – apríl 2021. 

Šišková Informovala o online diskusii klubov GpV, ktorá sa konala 8.5.2021 

a online diskusii klubov parkúru 9.5.2021. Na obidvoch diskusiách sa 

kluby dohodli na programe súťaží a aktivít pre obidve sekcie. 

 

 

Zapisovateľ: Monika Šišková, v.r. 

Overovateľ: Ján Novák, v.r. 

 

 

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 30.6.2021o 13:00 v Malinove. 


