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 Zasadnutie Výkonného výboru SGF 

30.6.2021, Bratislava 

Zápis č. 4 

 

 
Dátum: 30.6.2021, Malinovo 

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

Martin Zvalo, Hana Kiková,   

Ospravedlnení: Diana Dobrucká,  

Neospravedlnení: Lucia Selecká 

Prizvaní:  

Spracovala: Monika Šišková 

Skontroloval: Ján Novák  

 

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

 

Program: 

1. Kontrola zápisu a uznesení 

2. Hodnotenie MS ŠA Baku – Kyselovičová 

3. Hodnotenie ME MG Varna – Kiková 

4. Čerpanie finančných prostriedkov 1.-6.2021 – Novák 

5. Významné podujatia v SR – Kyselovičová, Kiková, Novák 

6. Príprava na MS ŠG, MS MG, ME ŠA 

7. Nominácie 

8. Termínová listina 2021, 2022 

9. Informácia o kontrole z MŠVVaŠ SR 

10. CGŠ Malinovo 

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. Členovia VV SGF 

prepracovali pripomienkované časti, ktoré sú zapracované do dokumentu. 

Nové znenie Etického kódexu je v prílohe.  

U/24/2021 VV SGF schvaľuje upravené znenie Etického kódexu trénerov SGF. 

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 – Kiková 

Reprezentačné družstvo absolvovalo testy funkčnej diagnostiky, výsledky 

boli odprezentované trénerkám aj s vysvetleniami od pracovníkov centra.  

ŠGŽ - Kútik 

Výsledky už máme pre všetky dievčatá, prezentáciu výsledkov zabezpečí 

zodpovedná za testovanie Jana Ľuptáková 

ŠA - Kyselovičová 

Termín sa posunul a testovanie sa uskutoční pred ME a nie ako bolo 

plánované po návrate z MS. 
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ŠGM – Zvalo 

Za testovanie je zodpovedný Ľuboš Rupčík a ešte sa len bude konať. 

 Tréneri RGCTM – dnes pred zasadnutím VV SGF sa konalo stretnutie 

trénerov RGCTM, kde bola rozdiskutovaná aj otázka vyplácania miezd 

formou SZČO alebo ako zamestnancov. Časť trénerov sa vyjadrila, že 

chcú zostať v zamestnaneckom pomere vzhľadom k väčšej možnosti 

získania úveru a hypotéky z banky. 

Na zisťovaní presných podmienok budeme pokračovať ďalej. 

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 – uznesenie trvá.   

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

na tvorbu rozpočtu 2022. 

Z: členovia VV SGF                                          T: 30.6.2021  

Úloha nesplnená, uznesenie trvá 

  

  

 

2. Hodnotenie MS ŠA Baku 

 

Kyselovičová Stručne zhodnotila účasť na MS v ŠA v Baku, písomné hodnotenie tvorí 

prílohu zápisu 

Novák Anita Lamošová na pódiovom tréningu zacvičila veľmi dobre, v súťaži už 

nepodala optimálny výkon. Učňová bola veľmi pozitívne prekvapenie, 

podala veľmi dobrý výkon. Trojica podala výkon, na aký bola pripravená. 

V zostave chýba tzv. zdvíhačka, čím trojica stráca min. 0,5 b. 

  

3. Hodnotenie ME MG Varna 

 

Kiková Písomnú správu pošle 

Novák Vyzdvihol výkon junioriek a to, že bola pripravená aj seniorská spoločná 

skladba, čo sme veľa rokov nemali. Veľmi pozitívne zhodnotil aj to, že do 

prípravy boli zapojené mladé trénerky.  

 

4. Čerpanie finančných prostriedkov 1.-6.2021 

 

Novák Informoval o personálnej zmene Se SGF na mieste ekonomickej 

pracovníčky. Do budúcnosti uvažujeme o doplnení pracovníka na 

ekonomiku o ½ úväzku 

 Predsedovia sekcií dostali čerpanie rozpočtu po položkách k 28.6.2021 

Kútik Požiadal o spresnenie textov k pohybom na transparentnom účte 

Šišková Už sme chybu zistili a ekonómka bola informovaná, aby texty boli 

k platbám uvádzané. Samozrejme okrem miezd, kde platí GDPR. 

Kiková Upozornila na niekoľko mylných platieb novou ekonómkou a požiadala, 

aby boli príkazy na úhradu pred uhradením skontrolované zodpovednými 

osobami. 

Novák S ekonómkou denne riešime platby aj celú ekonomiku, veríme, že sa do 

problematiky zaučí čo najskôr a chyby už nebude robiť. 

Kútik Položil otázku, na aký účet išli peniaze z refakturácie klubov za 

sústredenie žiačok, aby sa to v rozpočte znulovalo (fa DT, TT – malo to 
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ísť na prevádzkový účet). 

Novák Informoval o ústnej informácii z Ministerstva školstva VVaŠ o zámere 

viazať finančné prostriedky z rozpočtu 2021 vo výške 10% a požiadal 

predsedov sekcií, aby s tým vo svojich rozpočtoch počítali. 

 Informoval tiež že v tomto roku nebudú vyplatené príspevky z TIPOSU 

pre športové zväzy. 

 Informoval o problémoch so sťahovaním do nových priestorov. Zmluva, 

ktorá nám bola zaslaná bola zo strany SGF a iných zväzov 

pripomienkovaná, čakáme na vyjadrenie od kompetentných. Jedná sa 

najmä o 10 ročnú viazanosť nájmu. 

 

5. Významné podujatia v SR 

 

Kyselovičová Slovak Aerobic Open 

 K dnešnému dňu máme prihlášky z 10 krajín, komunikujeme ešte s 

ďalšími krajinami ako AZE a TUR.  

 V najbližších dňoch sa uskutoční prehliadka súťažných priestorov. 

Komunikujeme s dodávateľskými firmami na zabezpečenie live 

streamingu a svetelnej obrazovky. 

 Grafika podujatia je v súlade s novou grafickou identitou SGF, čiže je 

zmena farieb loga a celkovej vizualizácie.  

Kiková Slovak Rhythmic Gymnastics Open 

 Podujatie sa bude konať v hale Mladosť v Bratislave. Čakáme na cenovú 

ponuku za všetky služby. 

 Problematické sa ukazuje zabezpečenie súťaže dostatočným počtom 

rozhodkýň s licenciou FIG. Rozpis ešte nie je zverejnený.  

 Ako alternatívu máme pripravenú súťaž v menšom rozsahu v Malinove. 

Novák Gym Festival Trnava 

 Vzhľadom k tomu, že v športovej hale v Trnave je očkovacie centrum do 

konca roku 2021 je veľký problém s priestorom na súťaž. Do 25.6. sme 

mali dostať od mesta vyjadrenie, či budeme mať halu k dispozícii alebo 

nie.  

 V prípade, že sa súťaž bude konať, náradie zapožičiame z ČGF. 

 

 

6. Príprava na MS ŠG, MS MG a ME ŠA 

 

Kiková MS MG 

 Sekcia MG rozhodla, že pretekárky MG sa majstrovstiev sveta 

nezúčastnia 

Kútik MS ŠG 

 Sekcia žien počíta s 1-3 pretekárkami ŠG. Spoločná príprava začne 

v auguste a uskutočnia sa aj kontrolné preteky, kde budú mať dievčatá 

príležitosť na plnenie nominačných kritérií. 

Kyselovičová ME ŠA 

 Nomináciou na ME bude Slovak AER Open, mali sme Pohár Federácií 

v Malinove, ktorý bol jednou z nominačných súťaží. V auguste sa 

uskutoční sústredenie v Malinove a súťaž Plovdiv Cup v Bulharsku, na 

ktorých sa zúčastnia pretekárky na náklady klubov. 
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7. Nominácie 

 

 ŠGŽ 

SP Koper  

ASVO 

Innsbruck/AUT, 

2.10.2021 

ŠGŽ: kadetky a juniorky podľa rozpisu 

ŠGM: doplní sekcia mužov 

MG: doplní sekcia MG 

SP 

Szombately/HUN 

26.9.2021 

3 seniorky 

1R 

2T 

 ŠGM 

SP Koper  

SP Cottbus  

 ŠA 

Plovdiv Cup 

28.-29.8.2021, 

Plovdiv / BUL 

Seniori: 3 IW, 1 TRIO  

Juniori: 2 IW 

1T, 1R – všetko na náklady klubov 

ME AER Pesaro 

17.-19.9.2021 

Seniorky: 2 IW, 1 TRIO 

Juniorky: 2 IW, 1 TRIO 

1 T 

1 R 

1 vedúci výpravy 

TC AER EG 

7.-10.7.2021, Rím 

Kyselovičová 

 GpV 

Informačné 

stretnutie Golden 

Age 2022, 

Funchal/POR, 

29.-31.10.2021 

Šišková 

U/25/2021 VV SGF schvaľuje predložené nominácie 

 

8. Termínová listina 

 

Novák Zdôraznil potrebu začať pracovať na termínovej listine na rok 2022. 

U/26/2021 VV SGF ukladá predsedom sekcií vypracovať návrh termínovej listiny na 

rok 2022 

Z: Predsedovia sekcií                                              T: 25.8.2022 

Novák Prípadné zmeny v termínovej listine na rok 2021 je potrebné nahlasovať 

koordinátorkám sekcií, aby mohli urobiť opravy na web SGF. 

Kútik Informoval, že Banskobystrické gymnastické dni budú posunuté na 

október. 

Kyselovičová Informovala, že v decembri sa budú konať Interkontinentálne školenia 

rozhodcov, je potrebné zverejniť podmienky účasti aj na medzinárodných 

školeniach. 

 Predbežný záujem o medzinárodné školenia: 

ŠGŽ: 4-5 rozhodkýň 

ŠA: 4 rozhodkyne 

MG: 14 rozhodkýň 

ŠGM: doplní sekcia  
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9. Informácia o kontrole z MŠVVaŠ 

 

Novák Informoval o kontrole z Ministerstva školstva VVaŠ ohľadne vyplatenia 

miezd za december v januári, čo ministerstvo považovalo za neoprávnené 

výdavky. Po pripomienkovaní SGF a vyjadrení z Ministerstva financií 

boli tieto náklady uznané ako oprávnené.  

 

10. CGŠ Malinovo 

 

Novák Informoval o prevádzke Centra gymnastických športov v Malinove. Žiaľ 

v júli  bude hala uzatvorená, kluby aj reprezentácia majú voľno. 

 Absolvovali sme návštevu vo firme Chemstar so žiadosťou o zníženie 

nájomného na mesiac júl.  

 Žiaľ kluby nenapĺňajú priestory ako to bolo v minulom roku a tak 

vznikajú problémy s úhradou nájomného a ostatných nákladov. Do centra 

bolo vložených veľa finančných prostriedkov a bola by veľká škoda, ak 

by sa muselo zatvoriť.  

 

11. Rôzne 

 

Novák Informoval o konaní online Festivalu pohybových skladieb 

Kiková Informovala o žiadosti o rozviazanie pracovného pomeru k 31.7.2021. Zo 

sekcie MG nemal žiaľ nikto záujem o prácu koordinátorky sekcie. 

Novák Na miesto koordinátorky sekcie bude vyhlásený konkurz. Podmienky: 

nástupný plat: 1000,-EUR, pracovná náplň: koordinátorka sekcií modernej 

gymnastiky a parkúr. Nástup od 1.9.2021. 

Kyselovičová Informovala o konaní súťaže Pohár federácií v ŠA v Malinove. Správa 

tvorí prílohu zápisu. 

 Požiadala o preverenie možnosti zúčastniť sa Kongresu FIG v Antalyi. 

Šišková Informovala o vypracovaní „Partnership prezentácie“ pre možných 

sponzorov. Materiál tvorí prílohu zápisu. 

 Informovala o vypracovaní projektu Erazmus+Sport na Svetovú 

gymnaestrádu v Amsterdame 2023 

 Informovala o konaní 1. online Festivalu pohybových skladieb – písomná 

správa tvorí prílohu zápisu 

 Informovala o konaní 1. súťaže v parkúre v Malinove, písomná správa 

tvorí prílohu zápisu.  

 Informovala o konaných súťažiach v sekcii GpV, celkovo bolo 

zorganizovaných 12 súťaží v menších oblastiach za účasti min. 3 klubov 

s obsahom súťaží v kategórii C. Pre teamgym bola zorganizovaná 1 súťaž. 

 Na základe novelizácie zákona o športe a na podnet kontrolórky SGF bol 

upravený Disciplinárny poriadok SGF – boli z neho vypustené 

ustanovania týkajúce sa antidopingu, ktoré už viac nie sú disciplinárne 

previnenia, ale budú riešené v rámci osobitného procesného postupu. 

U27/2021 VV SGF schvaľuje úpravy v Disciplinárnom poriadku, ktoré vyplývajú 

z novelizácie zákona o športe a odporúča ho najbližšiemu zasadnutiu 

Valného zhromaždenia SGF na schválenie.  

Kiková Informovala o ukončení športovej kariéry Alexandry Bašistovej  

 Požiadala o podporné stanovisko SGF pri získavaní občianstva SR pre 

Viktóriu Nesterovú. 
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Zapisovateľ: Monika Šišková, v.r. 

Overovateľ: Ján Novák, v.r. 

 

 

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 25.8.2021o 13:00 v Malinove. 


