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 Zasadnutie Výkonného výboru SGF 

25.8.2021, Bratislava 

Zápis č. 5 

 

 
Dátum: 25.8.2021, Malinovo 

Prítomní: Ján Novák, Monika Šišková, Stanislav Kútik, Martin Zvalo, Hana 

Kiková, Oľga Kyselovičová (od 15:00hod.) 

Ospravedlnení: Lucia Selecká 

Neospravedlnení:  

Prizvaní: Kristína Slivoňová, Silvia Ruščinová 

Spracovala: Silvia Ruščinová, Monika Šišková 

Skontroloval: Ján Novák  

 

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

 

Program:  

1. Kontrola zápisu a uznesení  

2. Hodnotenie vystúpenia B. Mokošovej na OH 

3. Hodnotenie Slovak Aerobic Open 

4. Čerpanie rozpočtu 

5. CGŠ Malinovo a ŠH Trnavská 33 Bratislava 

6. Príprava GF Trnava 

7. Pripomienky k zostavovaniu rozpočtu 

8. Plán účasti na MS, ME, MEJ, EYOF 2022 – 2024 

9. Termínová listina 2022 

10. EYOF Banská Bystrica 

11.  Nominácie 

12.  Rôzne 

 

1. Kontrola zápisu a uznesení 

  

Šišková Vzdelávanie v oblasti zdravotníckej starostlivosti – úloha trvá 

 Projekt SGF a NŠC ohľadne funkčnej diagnostiky pre športovcov, ktorých 

sekcie chcú zaradiť do reprezentačných úsekov: posledná sekcia ŠG 

mužov bude mať testovanie v priebehu 2 týždňov. 

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: 25.8.2021  

Úloha nesplnená, uznesenie trvá 

Doplnené 25.8.2021 – predsedovia sekcií zaslali podklady, úloha je 

samostatným bodom rokovania VV SGF. 

Šišková Požiadala predsedov sekcií, aby na zasadnutí VV SGF informovali 

o zmenách v nomináciách, aby tieto zmeny mohli byť zapísané. 

Kongres FIG Antalya – na požiadanie bola dodatočne prihlásená Oľga 

Kyselovičová, jej účasť bude na vlastné náklady. 
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2. Hodnotenie vystúpenia B. Mokošovej na OH 

 

Novák Prezident poďakoval Martinovi Zvalovi a Barbore Mokošovej za vzornú 

reprezentáciu. Podľa vyjadrenia Mokošovej, chce pokračovať v športovej 

kariére až do OH v Paríži. Prezident je v kontakte s riaditeľom NŠC,  

jednania o zlepšení finančných podmienok pre Barboru. Pokročili sme 

v zdravotnej starostlivosti. Ak chce Barbora uspieť v silnej konkurencii, je 

potrebné zvýšiť obťažnosť najmä na kladine a preskoku. 

Zvalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitívne zhodnotil účasť Barbory Mokošovej na OH 2020 v Tokiu. Už 

postup na OH bol úspech a ukázalo sa aj 20 ročné úsilie prípravy Barbory, 

ktorá bola super pripravená. Pozitívne zhodnotil aj spoluprácu s novou 

psychologičkou (2 mesiace pred OH). Predchádzajúci psychologický kouč 

ju len zdiagnostikoval, ale ďalej s ňou nepracoval. Až psychologička 

naozaj pomohla. Aj napriek psychickému stresu z každodenného 

testovania predviedla Barbora slušný výkon na preskoku, bradlá zašla 

veľmi slušne, na kladine očakávali vyššiu východziu známku 4,6 b., 

rozhodkyne ju ohodnotili na 4,1b. Na prostných zvýšila obťažnosť v 2. 

akrobatickej rade + skoky + piruetu. 

V porovnaní s OH 2016 posunula výsledky na všetkých náradiach. 

Vyjadrujem veľkú spokojnosť. 

Ďalším cieľom je účasť Barbory Mokošovej na OH 2024 v Paríži. 

Požiadal o zlepšenie finančných podmienok pre Barboru Mokošovú, 

nakoľko cieľom je vytvoriť dostatočne motivujúce podmienky na rast jej 

športovej kariéry do budúcnosti. Aby bola aj vzorom pre ďalšie dievčatá. 

Písomné hodnotenie tvorí prílohu zápisu. 

Kútik Skonštatoval že na vystúpenie Barbory Mokošovej na OH 2020 v Tokiu 

boli vo verejnosti pozitívne ohlasy. Vo všeobecnosti zvýšila záujem 

o gymnastiku vďaka reklamám a propagácii. Zagratuloval Barbore a jej 

trénerovi Zvalovi a celému tímu k úspešnému vystúpeniu. 

  

3. Hodnotenie Slovak Aerobic Open 

 

Šišková Slovak Aerobic Open je tradične organizovaný v jarných mesiacoch, 

posun termínu na august kvôli pandemickej situácii pomohol nominácii   

na ME pre slovenské pretekárky. Z prihlásených 12 krajín prišlo do 

Bratislavy 10. Výpravy Bieloruska a Brazílie žiaľ nepustili kvôli COVID 

opatreniam. Súťaže sa zúčastnilo  cca 300 pretekárov (spolu do 500 ľudí). 

Slovak Aerobik Open sa konal bez divákov. Výborne fungovala 

mikrostránka + stream, získali sme okolo 900 nových registrácii na web 

stránke (počet bude upresnený firmou AltTag). Celá akcia bola veľmi 

dobre zorganizovaná, obohatila ju návšteva prezidenta FIG Morinariho 

Watanabeho. 

Novák Hodnotí Slovak Aerobik Open ako najlepší z pomedzi 22 ročníkov. 

Vyzdvihol vynikajúce priestory v novootvorenej hale. Vysoká úroveň 

účastníkov vrátane atraktívnej Indonézie. Vystúpenia slovenských 

pretekárov zhodnotil pozitívne, zlepšila sa ich celková úroveň . 

Medzinárodne sa umiestnila Lamošová na 3.mieste a Učňová na 5.mieste. 

Návšteva prezidenta FIG mala 2 časti. Diplomatickú (stretnutie 

s prezidentom a generálnou sekretárkou SGF) a športovú (Slovak Aerobic 

Open). Ďalej hodnotí pozitívne dostatočné množstvo rozhodkýň, veľmi 

dobré technické zabezpečenie, zapojenie sekretariátu SGF najmä 

vyzdvihol prácu p. Andrejkovičovej. Jediným nedostatkom bol chýbajúci 

internet po príchode do haly a chýbajúci personál haly v deň prípravy. 
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Účastníci sa vyjadrili veľmi pozitívne a veľa delegácií ďakovalo za 

výborne zorganizované preteky.  

Kyselovičová Úroveň vo všetkých kategóriách bola veľmi dobrá. Teší ma, že sa 

v štartovom poli nestratili ani slovenské pretekárky, ktoré dokázali 

konkurovať a umiestnili sa dokonca v rámci medzinárodnej úrovne na 

stupienkoch víťazov. Podmienky v hale boli veľmi dobré, najmä čo sa 

týka tréningových a súťažných podmienok. Menším nedostatkom boli ešte 

nie úplne dokončené priestory šatní či miestnosť pre poradu trénerov 

a rozhodcov. Vďaka patrí aj klubu VŠK FTVŠ UK Lafranconi, ktorý sa 

z poverenia SGF podieľal predovšetkým na  technicko-organizačnom 

zabezpečení, príprave haly, priestorov a i.. Výbornú úroveň pretekom 

dodala aj profesionálna práca moderátorky Marty Jančkárovej. 

 

4. Čerpanie rozpočtu 

 

Novák Skonštatoval, že doteraz nesieme ťarchu prvých 3 mesiacov 2021 – 

výmena 2 pracovníčok zodpovedných za ekonomiku. Vďaka novej 

pracovníčke SGF (Z. Gabajovej) je čerpanie už na 95% v poriadku. J. 

Novák prisľúbil, že sa tomu bude v najbližších dňoch venovať. Požiadal, 

aby predsedovia sekcií zasielali opravy jemu, skompletizuje ich 

a následne dokončí s p. Gabajovou. Všetky podklady pre p. Gabajvú 

musia byť kompletné a prehľadné. Slovak Aerobic Open pre nižší počet 

štartujúcich a nižšom štartovnom nepokryje všetky náklady a bude 

potrebné použiť prostriedky z diplomacie alebo z rezervy. Sekcia aerobiku 

hospodárila úsporne avšak ich nízky rozpočet bol nedostačujúci. Do 

budúcnosti uvažuje o doplnení pracovníka na ekonomiku o ½ úväzku. 

 SGF pripravilo návrh na nové oblečenie pre reprezentáciu, návrhy sú už 

schválené. Momentálne sa pripravujú vzorky. Reprezentačné oblečenie 

bude určené na zahraničné preteky. Na tréningy bude určená len obyčajná 

verzia tričiek, ktorá nebude tak finančne náročná a dá sa vyrobiť 

separátne. Do konca novembra je potrebné zaslať na sekretariát SGF 

presné počty a veľkosti oblečenia reprezentantov v seniorských 

a juniorských úsekoch a trénerov pri RD. Financovanie bude z rozpočtov 

sekcií. 

 

5. CGŠ Malinovo a ŠH Trnavská 33 Bratislava 

 

Novák Vysvetlil situáciu s problémami obsadenosti haly v Centre gymnastických 

športov v Malinove. Podnikli sme opatrenia ako napr. anonymné 

dotazníky na zistenie spokojnosti klubov, ktoré v Malinove trénovali – 

ohlasy boli pozitívne, ako najväčší problém sa žiaľ potvrdila dostupnosť a 

cestovanie v zhustenej premávke. Na izbách v športovej časti ubytovania 

pribudli 3 aklimatizačné jednotky a v telocvični tyčové ventilátory. 

Vytvorili sme podstránku CGŠ a zvýšili propagáciu a reklamu na 

sociálnych sieťach. Od júna nevieme pokryť náklady z príjmov, 

september je posledný miesiac, ktorý nám ukáže či pokračovať 

v prevádzkovaní haly alebo nie. Máme niekoľko možností: 1. prenajať 1 

tenisový kurt tenistom (1/2 haly), 1/4 squash, 1/4 záujmové krúžky. 

 Informoval o situácii s gymnastickou halou Inter Bratislava. 

26.8.2021 skončí 10 ročná zmluva Interu na prenájom haly na Trnavskej 

33 v Bratislave .  

Majiteľom pozemku pod halou je J&T, halu má v správe mestská časť 

Bratislava III, majiteľom je mesto Bratislava.  
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Uskutočnilo sa stretnutie SGF (prezident a generálna sekretárka) a J&T – 

29.6.2021, ďalšie stretnutie sa konalo na mestskom úrade v Bratislave III 

za účasti zástupcov mestskej časti, Interu, J&T a SGF.  

Všetci zúčastnení vyjadrili záujem o zrekonštruovanie haly pre 

gymnastiku.  

V snahe o získanie finančných prostriedkov potrebných na rekonštrukciu 

bolo následne zorganizované stretnutie v hale 18.8.2021 za účasti: 

Ladislav Križan - Fond na podporu športu,  

Gábor Asványi – Fond na podporu športu 

Karol Kučera - splnomocnenec vlády pre šport  

Ivan Husár – štátny tajomník pre šport 

Ján Novák a Monika Šišková – SGF 

Rudolf Kusý – starosta mestskej časti BA III 

Ľubomír Želiezka a Ingrid Potisková – Inter Bratislava  

Vladislav Beka J&T 

Všetky zainteresované strany sa dohodli na podpise memoranda 

o súčinnosti. 

Zámerom je vybudovať Národné gymnastické centrum pre športovú 

gymnastiku. Financovanie bude zabezpečené cez Fond na podporu športu, 

mala by byť zverejnená nová výzva na infraštruktúru národného významu. 

Predpokladaný odhad 1,5 – 2 mil. EUR. 

 

Telocvičňa sa nedá rozšíriť, dá sa len zrenovovať a v pláne je nadstavba 

ďalšieho poschodia, ktorá bude slúžiť ako ubytovanie. Jeho súčasťou bude 

aj spoločenská miestnosť, miestnosť na regeneráciu. V malej telocvični sa 

zvažuje ďalšie pôsobenie aerobiku (tak ako doteraz 1/2 a 2/2 priestor na 

gymnastiku). Národné centrum pre športovú gymnastiku má byť do 1 roka 

hotové a SGF dodá to telocvične 1 sadu náradia z EYOF-u.  

Štúdiu k projektu dá vypracovať a pokryje finančné náklady mestská časť 

BA III. 

Projektovú dokumentáciu bude možné hradiť z Fondu na podporu športu. 

V telocvični budú zachované tréningy subjektov, ktoré tam teraz trénujú. 

Ostatné veci upresníme na ďalšom VV dňa 29.9.2021 o 13:00 hod. 

Ďalšou snahou SGF bude postaviť gymnastické telocvične vo všetkých 

krajských mestách. 

 

6. Príprava GF Trnava 

 

Novák Na GYM festival máme tento rok prihlásené 4 štáty (SVK, CZE, HUN, 

POL), kvôli pretrvávajúcej COVID situácii vo svete. Pretekať sa bude vo 

veľkej hale, ktorá doteraz slúžila ako vakcinačné centrum. Na súťaži sa 

prerozdelia finančné ceny v hodnote 5000,- EUR. K dnešnému dňu je 

zabezpečená hala, ubytovanie (2 hotely), strava, COVID opatrenia, 

náradie (zapožičané náradie z Prahy – SGF hradí len náklady na prepravu) 

a live stream podujatia. Výsledky bude tento rok spracovávať Michal 

Šotola z ČGF. Súťažiť sa bude vzhľadom k počtu pretekárok na 2 

náradiach, súťaž bude prebiehať za prítomnosti divákov. 

 

7. Pripomienky k zostavovaniu rozpočtu 

 

Novák Nakoľko boli od predsedov sekcií predložené k tvorbe rozpočtu rôzne 

návrhy, je potrebné tieto návrhy spracovať a dať do jedného materiálu.  

Pri tvorbe rozpočtu je potrebné zohľadniť účasť na vrcholných 



5 

 

podujatiach, prípravu RD, počty pretekárov v domácich súťažiach.   

Okrem aerobiku je rozpočet ostatných sekcií vyhovujúci. Moderná 

gymnastika urobila obrovský posun -  vytvorenie CGŠ – preto majú 

rozpočet najviac navýšený. Mesačne absolvujú až 25 dní sústredenia, 

vďaka ktorému môžu pracovať aj na spoločných skladbách. 

U/28/2021 VV SGF ukladá prezidentovi SGF Jánovi Novákovi vypracovať návrh na 

kritériá tvorby rozpočtu SGF na základe návrhov predsedov sekcií. Návrh 

bude zaslaný členom VV SGF na pripomienkovanie. 

Z: Novák                                                                    T: do 10 dní 

 

8. Plán účasti na MS, ME, MEJ, EYOF 2022 – 2024 

 

Novák Poďakoval predsedom sekcií za zaslané podklady. Je potrebné, aby 

podklady boli doplnené aj s menami pretekárov k jednotlivým rokom 

a podujatiam podobne ako to vypracoval p. Kútik. 

Zvalo Je potrebné aby sa dievčatá umiestňovali aspoň v 3/4 výsledkov na to, aby 

chodili na medzinárodné súťaže a aby boli dodržané nominačné kritéria.  

Na OH 2024 - 1 pretekár 

Na MEJ 2022  - družstvo jun, ME 2 x sen 

MS 2022 - 2x sen 

EYOF 2022 - družstvo jun 

ME 2023 - 3x sen 

EYOF 2023 - družstvo jun 

Pretekári: 

Othresko (vybavuje sa občianstvo) 

Nemčovič 2003 

Kasala 2004 

Vidricko 2005 

Pavliček 2005 

Kremnický 2007 

Samson 2007 

Rzounek 2008 

Stračina 2008 

Novák Upozornil na potrebu aspoň 3-4 dievčat/chlapcov aj vo vyšších vekových 

kategóriách. 

Kútik Vyjadril názor, že sa nedá robiť kvalitná gymnastika bez kvalitných 

trénerov. Upozornil tak na nedostatok trénerov v športovej gymnastike. 

Cieľom ŠGŽ je vybudovať viac klubov, ktoré by sa dopracovali aj do 

A kategórie. 

Novák Pomohlo by, aby v každej sekcii pracoval zahraničný tréner, ktorý nebude 

mať klubovú príslušnosť – podľa možnosti z EÚ. 

Kútik Požiadal o doplnenie EYOFu 2023 v Maribore do termínovej listiny. Plán 

účasti tvorí prílohu zápisu. 

Kyselovičová 2022 – MS ( zatiaľ ale nie je organizátor):  

Seniorky: 1x IW, 1x TRIO, 1 x GROUP (možná kvalifikácia na EH 2023)  

IW: Učňová, Kanožayová, Ábelová  

TRIO: Brestovská Mart., Brestovská Marc., Kanožayová,  

GROUP: Učňová, Brestovská Mart., Brestovská Marc., Kanožayová, 

Molnárová  

Ak budú oficiálne aj MS juniorov: 1x IW, 1x TRIO  

Solárová, Sivá, Adámeková, Veľká, Farkašová  
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2023 – ME juniorov a seniorov (TURECKO):  

Seniorky: 1x IW, 1x TRIO, 1 x GROUP  

Ak budú oficiálne aj MS juniorov: 1x IW, 1x TRIO, 1x GROUP  

2023 – Európske hry – Krakow (POĽSKO):  

Nutné kvalifikovať sa.  

2024 – MS ( zatiaľ ale nie je organizátor):  

Seniorky: 1x IW, 1x TRIO, 1 x GROUP  

Ak budú oficiálne aj MS juniorov: 1x IW, 1x TRIO, 1x GROUP 

Kiková 2022 ME Tel Aviv - seniorky jednotlivkyne, seniorská spoločná skladba 

2022    MEJ Sofia - juniorky jednotlivkyne – družstvo  

2022    MS Sofia - seniorky jednotlivkyne, seniorská spoločná skladba 

2023 MEJ Moskva - juniorská spoločná skladba 

2023    MS Valencia - seniorky jednotlivkyne, seniorská spoločná 

skladba 

2024 ME Budapešť - seniorská spoločná skladba 

 

 

9. Termínová listina 2022 

 

Šišková Predsedovia sekcií dostali podklady k tvorbe termínovej listiny – prehľad 

významných podujatí v rokoch 2022 – 24. Každá sekcia spracovala 

a poslala návrh termínovej listiny na rok 2022.  

Požiadavka na predsedov sekcií je, aby počas roku, po odsúhlasení 

termínovej listiny už nemenili kalendár podujatí bez predchádzajúcej 

komunikácie.  

Požiadala tiež predsedov sekcií, aby doplnili kalendár podujatí na 2.polrok 

2021 podľa aktuálnej situácie.  

U/29/2021 VV SGF ukladá M. Šiškovej spracovať kompletný návrh termínovej 

listiny na rok 2022 na základe podkladov od predsedov sekcií. 

Z: Šišková                                             T: do ďalšieho zasadnutia VV SGF 

 

10. EYOF Banská Bystrica 

 

Šišková Prípravy podujatia pokračujú. Spracovali sme materiálno technické 

zabezpečenie, podklady k verejnému obstarávaniu na náradie aj 

výpočtový systém. Uskutočnilo sa online stretnutie 9.8.2021 za účasti p. 

Hamaja, p. Nyčovej, p. Majerčáka a za SGF Šišková a Kútik. 

Konzultantom OV pre gymnastiku je p. Attila Rácz z Maďarska. Po 

stretnutí sme napísali na OV mail so sťažnosťou, že podklady 

k rozloženiu náradia neboli konzultované so SGF, ale boli priamo poslané 

na EG. Veríme, že už sa také niečo nestane a komunikácia bude prebiehať 

štandardne.  

Kútik Všetky úlohy sú zo strany SGF na 100% splnené. Pán, ktorý dostal 

prvotne na starosti gymnastikou s podkladmi ktoré obdržal nič nerobil, 

preto ho vymenili za p. Majerčíka. Ten spolu s p. Škarbom a s p.Berecom 

hľadali možnosti aj na iných štadiónoch. P. Majerčík sa zaručil za ďalší 

bezproblémový priebeh. 

Zoznam dobrovoľníkov budeme mať k dispozícii v polovici septembra, na 

základe neho budeme môcť určiť konkrétne pozície dobrovoľníkov.  

Na Test Event je určených v rozpočte 8000€ a zúčastnili by sa ho žiačky, 

juniorky a ženy. Časový harmonogram: v stredu tréning, vo štvrtok test 

event súťaž a v piatok by bol priestor na opravy a vylepšenia. 
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Novák Položil otázku aký je momentálne stav pretekárok a pretekárov  

Kútik V príprave je Dobrocká + ďalšie 2 pretekárky  

Zvalo V príprave je Kasala + ďalší 2 pretekári  

Kútik Na OV som predložil návrh na špeciálne dotácie pre zväzy na 

zabezpečenie prípravy pretekárov spadajúcich na EYOF. Žiaľ návrh 

neprešiel. 

 

11. Nominácie 

 

Kiková Moderná gymnastika 

Brno Tart Cup, Česká republika (4.-5.9.2021) 

Juniorky: Dzurošková (SGF), Manová (Slávia STU), Šaranová (Slávia 

STU), Bíliková (TJ Sokol), Bujňačeková (TJ Sokol), Komorníková 

(Juventa), Mičencová (Juventa) 

Seniorky: Vilčeková (ŠK ŠOG Nitra), Šillerová (ŠK ŠOG Nitra) 

Trénerka/vedúca výpravy: Dimová A. 

Osobné trénerky: Kilianová Ľ., Motolíková T., Šagová M., Darnadiová 

M. 

Rozhodkyňa: Motolíková I., Selecká D. 

 

Asvo Youth Tournament, Innsbruck, Rakúsko (2.10.2021) 

Children: Biharyová, Bartíková 

Junior: Dzurošková, Manová 

Trénerka/vedúca výpravy: Dimová A. 

Rozhodkyňa: Motolíková I. 

 

Andalucia Cup & Marbella Cup, Marbella, Španielsko (17.10.2021) 

Seniorky: 1 

Juniorky: 3 

Trénerky: 1 

Rozhodkyne: 2 

 

GP Marbella, Mareblla, Španielsko (15.-17.10.2021) 

Seniorky: 1 

Trénerky: 1 

Rozhodkyňa: 1 

Kútik Športová gymnastika - ženy 

ASVO Innsbruck AUT (2.10.2021)  

2 Rosputinská, Piliarová + 2 juniorky – Dobrocká, Bažíková + 

Krekáňová, Kútik + Galátová – nominácia sa upresní po Gym festivale  

(SLP Detva)    

                                                                                     

Koper SLO (1.-5.9.2021) Svetový pohár 

Mokošová, + Zvalo +   Kremnická 

 

Sombathely HUN (23.- 26.9.2021) Medzinárodné preteky 

Mokošová, Kalamárová, Surmanová, + Krekáňová, Zvalová + Kotuličová    

 

Keerbergen BEL (13. – 15.11.2021) Medzinárodné preteky 

2 Ži+2 J+2 Že +1+1       

2006 – 2008  Galátová, Dobrocká 

2005 – star.   Kalamárová, Surmanová 

Tréner           Krekáňová 



8 

 

Rozhodkyňa  ??? 

 

Konečná nominácia po septembrových súťažiach (Trnava, Detva) 

Zvalo Športová gymnastika - muži 

Nominácie: 

25-26.9.2021 MP Cottbus: Nemcovic, Kasala, Vidricko, Pavlicek, 

Samson, Kremnicky, 2 x trener, rozhodca 

2-3.10.2021 MP Innsbruck: Nemcovic, Kasala, Samson, Kremnicky, 2 x 

trener, rozhodca 

27-28.11.2021 MP Linz: Nemcovic, Kasala, Samson, Kremnicky, 2 x 

trener, rozhodca 

Kyselovičová Športový aerobik 

ME juniorov a seniorov, Pesaro (ITA) – 14.- 20.9.2021:  

Juniorky:  

IW: Solárová Tajana, Sivá Simona  

TRIO: Solárová Tajana, Farkašová Ella, Adámeková Hana  

Tréner: Solárová Natália – na vlastné náklady  

Rozhodca: Šanková Katarína  

Vedúci delegácie: Novák Ján  

Seniorky: Lamošová, Učňová  

TRIO:  

Brestovská Marcela, Brestovská Martina, Učňová Alena  

Tréner: Tomková Petzra  

Rozhodca: Šanková Katarína  

Vedúci delegácie: Novák Ján  

 

ME juniorov a seniorov, Pesaro (ITA) – 13.- 20.9.2021:  

Kyselovičová Oľga - Členka TK EG  

 

FIG kongres Antalya (TUR)  

Kyselovičová – na vlastné náklady 

U/30/2021 VV SGF schvaľuje predložené nominácie 

 

12. Rôzne 

 

Šišková Informovala o pripravených podkladoch k finančnej dotácie na kluby za 

športovcov za rok 2020. Napriek tomu, že športové zväzy nemajú 

povinnosť vyčleniť pre kluby 15% z rozpočtu za športovcov do 23 rokov, 

SGF sa rozhodlo túto čiastku vyplatiť v plnej výške 206 894. Keďže 

v roku 2020 neboli organizované súťaže, táto podmienka vypadáva 

a kluby dostanú podporu na základe registrácie športovcov. Kluby 

dostanú informáciu o výške dotácie začiatkom septembra a vyúčtovanie 

bude do 31.októbra 2021.  

Dokument tvorí prílohu zápisu. 

Slivoňová Informovala o zasadnutí kontrolnej komisie, ktorá sa uskutočnila 

16.8.2021. Zápis je zverejnený na web stránke.  

Šišková Informovala o konaní Medzinárodného fóra na posilnenie postavenia žien 

v športe (organizátorom je Slovenský olympijský a športový výbor). 

Oznam o konaní bol uverejnený na fb SGF, nikto zo SGF neprejavil 

záujem o účasť. 

 Sekcia GPV bude v druhom polroku organizovať súťaže v podoblastiach, 

tak ako to bolo v prvom polroku. Upozornila na fakt, že je potrebné do 

konca septembra vložiť pretekárov do súpisiek v IS SGF. Jediná 
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prezenčná súťaž je Festival pohybových skladieb, plánovaný na 

11.12.2021 v Trnave. 

Novák Uskutočnilo sa stretnutie s Eduardom Marčákom, ktorý prevzal klub 

Gymnastik Košice v zlej finančnej situácii. Na klube sú dlhy, ktoré 

siahajú do výšky niekoľko tisíc EUR. Klubu bola prisľúbená pomoc vo 

forme zverejnenia zbierky, ktorú vyhlásili a tiež s pokrytím nákladov na 

právnu pomoc.  

U/31/2021 VV SGF schvaľuje uhradenie nákladov na právnu pomoc pre klub 

Gymnastik Košice z registrácie 2021. 

Novák Bola podpísaná zmluva s Domom športu o prenájme priestorov v novej 

budove Domu športu na 10 rokov. Koncom mesiaca sa Se SGF sťahuje do 

nových priestorov, kancelárie budeme mať na 3.podlaží (2.poschodí). 

 Pri príležitosti organizovania Slovak Aerobic Open a Gym Festival 

Trnava SGF zorganizovalo tlačovú konferenciu v múzeu SOŠV. Prítomný 

bol p. Zvalo, B. Mokošová, p. Kyselovičová, A. Lamošová, p. Šišková, p. 

Novák. 

Slivoňová Informovala o ukončení svojej činnosti ako kontrolórky SGF 

k 31.12.2021. Prezidentovi SGF a generálnej sekretárke bol predstavený 

nový kandidát na túto pozíciu Jiří Jeřábek. P. Jeřábek bude prizvaný na 

ďalšie zasadnutie VV SGF.  

K zvoleniu p. Jeřábka budú potrebné voľky, ktoré sa musia uskutočniť per 

rollam. 

Novák Informoval o zmene na mieste konateľky SGF spol. s.r.o. Od 1.9.2021 

bude Mária Andrejkovičová uvoľnená z funkcie a na jej miesto nastúpi 

Silvia Ruščinová.  

U/30/2021 VV SGF schvaľuje zmenu na mieste konateľky SGF spol. s.r.o. Od 

1.9.2021 bude túto pozíciu zastávať Silvia Ruščinová.  

Kútik P. Krekáňová oznámila písomne ukončenie činnosti asistentky 

reprezentačného trénera.  

Novák p. Krekáňová zvolala sústredenie RGCTM, poverená vedením tohto úseku 

ale bola p. Korenáčková, ktorá na situáciu reagovala.  

Kútik Na základe vzniknutej situácie bude zvolané zasadnutie sekcie, na ktorej 

sa dohodnú na ďalšom postupe. 

Novák Informoval, že na post koordinátorky sekcie MG bude na základe 

výberového konania od 1.9.2021 prijatá Lucia Áčová. Dnes sa 

uskutočnilo stretnutie predsedníčky sekcie a L. Áčovej na skoordinovanie 

práce. 

Kyselovičová Sekcia ŠA má naplánované testovanie v NŠC – juniorky, seniorky. Žiačky 

budú testované neskôr podľa finančných možností. 

Zvalo Požiadal o informáciu, aké investície sú plánované na rok 2021. 

Novák V žiadosti na ministerstve školstva sme uviedli nákup referenčného 

vozidla, tribúny do Malinova a aerobikovej podlahy. Ak SGF dostane 

podlahu z EG z development projektu, tak sa zakúpi zdvojené náradie na 

EYOF, ktoré potrebujeme zabezpečiť. 

Zvalo Požiadal o zakúpenie plachty na trampolínu. 

Šišková Kluby aj v tomto roku dostanú finančnú dotáciu za športovcov a tieto 

peniaze sú určené aj na nákup drobného náradia (nie investície) do 

klubov.  

Zvalo Položil otázku, či sú kandidáti do volieb FIG schválení. 

Šišková Kandidatúry boli schválené VZ 2019. Voľby sú posunuté z roku 2020 na 

rok 2021. 

Kiková Predložila návrh, aby boli dopracované a pozmenené podmienky udelenia 

štatútu reprezentanta (teraz je podpísaná zmluva na 1 rok). Ak SGF 
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a sekcia investuje do prípravy pretekárky finančné prostriedky počas 2 

rokov a gymnastka sa rozhodne ukončiť kariéru, tak tieto vynaložené 

prostriedky sú stratené a sekcia opäť nemá športovcov.  

Novák Situácia je veľmi vážna najmä pri spoločných skladbách, kde pri ukončení 

kariéry jednej gymnastky ostáva nefunkčná celá skladba. Je potrebné sa 

tým zaoberať podrobnejšie. 

Novák Informoval o konaní Valného zhromaždenia SGF, ktoré sa bude konať  

30.apríla 2022. Požiadal predsedov sekcií, aby na uvedený termín 

neplánovali žiadne súťaže. 

 Vyjadril sa k návrhu na zvýšenie finančného zabezpečenia B. Mokošovej. 

Najskôr budeme rokovať s NŠC. Zmena by bola aktuálna od 1.januára 

2022. 

Kútik Vyjadril sa k odchodu K. Krekáňovej z pozície asistentky RT. Dotklo sa 

jej finančné ohodnotenie, cítila sa nedocenená, nakoľko vypracovávala 

tréningové plány a agendu spojenú so sústredeniami.  

K. Krekáňová výrazne zlepšila podmienky v gymnastickej telocvični 

v Detve, ktoré slúžia aj na prípravu reprezentácie. 

Novák K. Krekáňová dostala polročnú odmenu v zmysle ekonomických smerníc 

a taktiež odmenu navrhnutú predsedom sekcie z rozpočtu sekcie, taktiež 

v zmysle ekonomických smerníc. 

K. Krekáňová sa sama vzdala pozície reprezentačného trénera a teraz aj 

asistenta RT. Ja sám som vyjadril nesúhlas s jej odchodom z pozície RT. 

Aj klub KGŠ Slávia Trnava výrazne investuje do zlepšenia podmienok 

z klubových prostriedkov a každoročne finančne dotuje súťaž Gym 

Festival, kde majú pretekárky možnosť získať finančné odmeny. 

Šišková Informovala o projekte „Vzdelávací program športovej diplomacie“, ktorý 

organizuje SOŠV v spolupráci s ČOV. Všetky informácie boli zverejnené 

pre našich členov. Prihlásila sa Františka Nemcová z Košíc. Jej prihláška 

bola ďalej preposlaná na SOŠV. Žiaľ menovaná sa nedostala do 

konečného zoznamu akceptovaných účastníkov. 

 

 

 

Zapisovateľ: Silvia Ruščinová, Monika Šišková, v.r. 

Overovateľ: Ján Novák, v.r. 

 

 

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 29.9.2021 o 13:00 v Malinove. 


