Zasadnutie Výkonného výboru SGF
29.9.2021, Bratislava
Zápis č. 6

Dátum:
Prítomní:

29.9.2021, Malinovo (13:00 hod.)
Ján Novák, Martin Zvalo, Stanislav Kútik, Oľga Kyselovičová,
Hana Kiková

Ospravedlnení:
Neospravedlnení:
Prizvaní:
Spracovala:
Skontroloval:

Monika Šišková
Kristína Slivoňová, Jiří Jeřábek,
Silvia Ruščinová
Ján Novák

Zasadnutie VV SGF otvoril a prítomných privítal prezident SGF Ján Novák.
Program:
1. Kontrola zápisu a uznesení
2. Hodnotenie GYM festivalu
3. Hodnotenie ME ŠA
4. Príprava na MS ŠG
5. Čerpanie rozpočtu 2021
6. Príprava rozpočtu 2022
7. Investície 2022
8. Termínová listina 2022
9. Nominácie
10. Rôzne
1. Kontrola zápisu a uznesení
Šišková

Vzdelávanie v oblasti zdravotníckej starostlivosti trvá.
Projekt SGF a NŠC ohľadom funkčnej diagnostiky športovcov – splnené.

U/18/2021
Zvalo

U/19/2021
Novák

Splnené.
Testovanie. Ľuboš Rupčík požiadal o prístup k výsledkom testovania. –
odsúhlasené.
Ľuboš Rupčík bol nominovaný na MS ako rozhodca na kruhy.
Úloha splnená čiastočne – zmena v zápise.
Problém, ktorý s ekonomikou SGF vznikol v mesiacoch január – marec sa
postupne rieši v spolupráci s účtovníkom SGF.
SGF pripravuje vzorky reprezentačného oblečenia pre obdobie od roku
2022. Po odskúšaní pretekármi a trénermi predsedovia sekcií zašlú na
SGF počty a veľkosti oblečenia.
SGF zvažuje v Malinove ukončiť nájom v športovej časti – ubytovanie
(od novembra 2021). V mesiaci september sme pokryli len 10% možného
vyťaženia.
S telocvičňou na Trnavskej sa postúpilo, prebehli jednania na dokončenie
štúdie, ktorú uhradí J&T. Projekt bude hradiť Fond na podporu športu
a SGF zafinancuje náradie na športovú gymnastiku a aerobik.
Termínovú listinu p. Šišková poslala predsedom sekcií, schvaľovať sa
však bude až po odsúhlasení rozpočtu.
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Kútik

Novák
Kútik

Zvalo
Kiková

Zvalo

Kútik
Zvalo

Kútik

Kyselovičová
Novák

Mal stretnutie k EYOF-u s p. Majerčákom, po ktorom potvrdil veľmi
dobrú komunikáciu. Uskutočnili sa 3 stretnutia. Štadión bude k dispozícii
vďaka extralige. Tréningová hala + rozcvičovňa by boli samostatne
ženy/muži, toto však musí schváliť EG. Následne by odpadli komplikácie
so stanom.
V Maďarsku sa zúčastnil Hungarian cup-u spolu s p. Majerčákom, s p.
Hamajom a s p.Šiškovou – verejné obstarávanie je v štádiu riešenia. SGF
trvá na nákupe 2 sád náradia, nie zapožičanie. Verejné obstarávanie bude
SGF predložené k nahliadnutiu.
7.10.2021 mal stretnutie s p. Julkou ohľadom dobrovoľníkov. Keď bude
mať k dispozícii zoznam, posunie ho p.Ruščinovej. Následne sa naplánuje
stretnutie, na ktorom sa prejdú spoločne všetky priestory a vytipuje sa čo
kde bude.
Opýtal sa ako to bude so spracovaním výsledkov.
Upozornil na možné problémy. Momentálne komunikujú s 3 firmami,
zatiaľ to vyzerá na firmu Smart scoring. O ďalšom postupe bude
informovať.
Nominácie – Insbruck
Bážikovú nahradí Galátová
Bartíkovú nahradí Gašparová
Ostatné podľa nahlásenia.
Insbruck - Zostáva, pridáva sa ešte jedna osoba – Vidricko.
Namiesto Krasnozhonova bol tréner J. Kremnický
Rozhodkyňe – druhá rozhodkyňa M. Černáková
Marbella a Andalucia cup
Seniorky: Šillerová
Seniorky klub: Vilčeková, Žatková s otáznikom
Juniorky: Dzurošková, Manová
Juniorky klub: Šaranová
Trénerka: Kilianová
Rozhodkyňa: Motolíková I.
Koper – bez zmeny.
Sombathely
Namiesto Mokošovej bola Ušáková.
Zvalo, Krekáňová neboli – nahradili ich Rybárová a Hradoukin
Belgicko
Zrušené.
Cottbus
Tréner Andrii nebol. Bol len tréner M. Zvalo a a rozhodkyňa S.
Kremnická.
Linz – Future cup 26.11.2021
Tréner: M. Zvalo a Krasnozhonov
Rozhodca – Ľ. Rupčík
Stračina + Vydricko
Liberec - Olympic Hopes’ Cup 2021 - Czech Republic
4.-6.11.2021
juniorky - L.Dobrocká, E.Bažíková, N.Galátová, A.Švecová,
A.Rosputinská
tréneri - K.Krekáňová, S.Kútik
rozhodkyňa - dodá Z. Purdeková
ŠA Pesaro – Kanožajová nahradila zranenú Marcelu Brestovskú.
M. Šišková sa zúčastnila - „posilnenie žien v športe“.
Mal stretnutie s právnikom ohľadom p. Marčáka. Výsledkom je podané
trestné oznámenie na p. Róberta Vargu.
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Novák

Kyselovičová
Slivoňová

U/32/2021

Podpísal nájomnú zmluvu pre potreby sekretariátu SGF s Domom športu.
Sekretariát sa presťahoval 28.9.2021. Informoval o nákladoch spojených
s nájmom nových priestorov (2.100€ nájom + 700€ prevádzkové náklady /
1mesiac).
Od 1.10.2021 nastala zmena konateľky CGŠ zápisom do obchodného
registra. (S. Ruščinová túto prácu vykonáva od 1.9.2021)
K odchodu p.Krekáňovej sa uskutočnilo aj stretnutie (Novák, Kútik,
Krekáňová), zobrali sme jej odchod na vedomie. Stretnutie bolo však
smerované viac na obdobie 2022 a ďalej.
Zaplatila testovanie členiek ŠA zo svojho grantového programu. Dohodla
si výstup, ktorý uskutoční p. Rupčík z výsledkov dievčat aerobiku a
modernej gymnastiky (Kiková dodá výsledky MG k nahliadnutiu).
Štatút reprezentanta je potrebné pripraviť právnikom. Vyjadrila sa, že je
potrebné určiť podmienky – vyčísliť náklady. Navrhuje zaradiť dievčatá
do reprezentácie na neurčito a potom len vyraďovať. Treba zvážiť
dôvody, kedy nebudú musieť dievčatá platiť pokutu. Návrh: zdravotné
dôvody, sťahovanie sa.
Pripraviť návrh zmluvy Štatútu reprezentanta - p.Slivoňová do konca
októbra, následne zaslať p. Novákovi. Na najbližšom VV sa predloží.

2. Hodnotenie GYM festivalu
Novák

Kútik
Novák
Zvalo

Vyjadril náročnosť organizácie tohtoročného Gym festivalu (nemali
podporu mesta - nedostatok financií).
Podujatia sa zúčastnili 4 štáty (POL, HUN, CZE, SVK) a konalo sa za
prítomnosti divákov. Pri vstupe sa prísne kontrolovalo či sú návštevníci
očkovaní, testovaní, alebo po COVID-e.
Spracovanie výsledkov zabezpečil p. Šotola a náradie bolo zapožičané od
Českej gymnastickej federácie len za cenu dopravy. Vyjadril vďaku za
veľkú pomoc Českej gymnastickej federácie. Pri náradiach boli
rozostavené LED obrazovky.
Športovú úroveň slovenských pretekárok zhodnotil dobre, až veľmi dobre.
Vyzdvihol najmä výkonnosť detvianských pretekárok (Dobrocká –
1.miesto) a tak isto aj Barbory Mokošovej (1.miesto – bradlá, 1.miesto –
kladina).
Pozitívne zhodnotil spoluprácu s firmou Alttag. Po súťaži sedel sa
uskutočnilo stretnutie s p.Oružinským a dohodla sa ďalšia spolupráca
s viacerými vylepšeniami. Vďaka Alltagu máme presné údaje
o sledovanosti podujatia (na Slovensku, aj zo zahraničia). Do budúcna
s tým treba počítať aj vyčlenením financií z rozpočtu. Zo sekretariátu SGF
je do tejto spolupráce najviac zaangažovaná p. Šišková.
Pochválil Gym festival po organizačnej stránke.
Pre dievčatá to boli 1.preteky po COVID-e a na základe toho máme
prehľad o momentálnej výkonnosti dievčat.
Informoval o zmene termínu konania Gym festivalu aj do ďalších rokov
(2., alebo 3.septembrový víkend).
Poďakoval organizátorovi za výbornú organizáciu. Na dievčatách bolo
vidno, že sa dlhšie nepretekalo, napriek tomu hodnotí ich úroveň veľmi
dobre.
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3. Hodnotenie ME ŠA
Kyselovičová

Novák

Zabezpečila prípravu dievčat, podmienky mali veľmi dobré. Cestovali
na 2 časti (lietadlom, aj autom aby sa ušetrilo). Výkonnosť mali všetky
zúčastnené dievčatá, žiaľ na 2.tréningu sa zranila Marcela Brestovská
a RTG ukázal distorziu v lakťovom kĺbe. Po zvážení danej situácie
pricestovala dodatočne pretekárka Lucia Kanožajová, aby mohlo trio
súťažiť.
Nádejou bola najmä Anita Lamošová, ktorá mala na 10.-13.miesto. Na
súťaži išla dobre, neuznali jej však 1 cvičebný tvar, dôsledkom čoho bola
strata 0,80 bodu a to znamenalo posun o 5 miest. Ku konečnému
umiestneniu vyjadrila spokojnosť (18. miesto). Anita získala vyššiu
výslednú známku ako na MS.
Učňovej neuznali tak isto 1 cvičebný tvar, napriek tomu mala svoju
najvyššiu známku za posledné dva roky.
Trio (juniorky) – výsledná známka bola nižšia ako čakali (uznali im pád).
Trio (seniorky) – zašli v rámci možností (Kanožajová pretekala hneď ako
prišla), napriek tomu ukázali bojovnosť.
Vo všeobecnosti zhodnotila trošku sklamanie z umiestnenia, nie však
z výkonov.
Prekvapila Simona Sivá, ktorá zašla veľmi dobre a do budúcna má
vynikajúce predispozície. Obidve trojice trénujú v amatérskych
podmienkach, ich chyby ovplyvnili výsledky, napriek tomu vyjadril
spokojnosť. A. Lamošová bola veľmi dobre pripravená po psychickej
stránke, čo bolo vidno pri jej predvedení (oproti Aerobic open). Výkony
Učňovej okomentoval pozitívne, za posledný rok sa priblížila
k výkonnosti Lamošovej. Pri zvažovaní účasti Kanožajovej rozhodovali 2
veci (peniaze a morálne vlastnosti), jej účasť zhodnotil ako prínosnú.
Vyjadril spokojnosť s počtom pretekárok a ich vzájomnými vzťahmi.
Solárová bola nápomocná aj napriek tomu, že si jej výjazd hradil klub.

4. Príprava na MS ŠG
Kútik

Zvalo

Novák

Na MS boli prvotne nominované pretekárky Mokošová, Surmanová
a Kalamárová. V piatok sa žiaľ zranila Kalamarová, čo ovplyvnilo jej
možnosť účasti na MS v Japonsku. Návrh reprezentačného trénera so
súhlasom predsedu sekcie je nahradiť ju Ušákovou.
Po analýze výkonov pretekárok na Gym festivale zhodnotil: Mokošová
podmienky splnila, Surmanová splnila limit na bradlách a Ušaková sa
k limitu priblížila najviac na prostných, kde momentálne zvýšila
východziu známku. Vyjadril názor, že by mohla Ušáková získať dobrú
skúsenosť, keďže majú zámer postaviť budúci rok na súťaž družstvo.
Všetky pretekárky sa pripravujú na MS individuálne, vo svojich kluboch.
Objasnil situáciu so zdravotným stavom B. Mokošovej. Skúšali jej dať 10
dní pauzu, následne mala 2 dni záťaž a bola nútená vyhľadať lekársku
pomoc. Lekár Mudr. Delej sa vyjadril, že má v tele zápal a preto na MS
bude štartovať len na 2 náradiach (bradlá a kladina).
Po Gym festivale sa v Trnave stretol aj s trénermi. K účasti Mokošovej,
Surmanovej a Kalamárovej sa vyjadril, že ani jedna necvičí momentálne
4-boj. Ušaková minimálne nahradí svojim výkonom Kalamárovú. Povedal
aby sa nechodilo na súťaž len s 1 športovcom a následne súhlasil aby išli
na MS všetky 3 gymnastky.
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Vyzdvihol intenzívnu prácu I. Barútovej pre účasť výpravy na MS
v Japonsku.
5. Čerpanie rozpočtu 2021
Novák

Kyselovičová

Oboznámil členov VV s čerpaním. Predsedovia sekcií obdržali čerpanie
v položkách činnosť a mzdy. V činnosti má p. Kútik nejasnosti, je
potrebné to doriešiť s p. Gabajovou. Zdôraznil, že Gym festival ešte nie je
zúčtovaný.
Náklady na jeho účasť na MS v Japonsku budú hradené z diplomacie
(ušetrí sekcia ŠGŽ).
Informoval o tom, že sa bude kupovať na sekretariát auto – Škoda Octavia
(najazdené 7.000km / 2 ročné).
Čerpanie predsedov jednotlivých sekcií zhodnotil pozitívne až na aerobik.
Do budúcna treba rozmýšľať nad zvýšením rozpočtu tejto sekcie.
Sa vyjadrila, že jej nesedia faktúry. V rozpočte má započítaný aj Golden
Age, ktorý tam nemá byť. Zhodnotila finančný stav sekcie a na základe
neho požiadala spolu s p. Novákom ostatné sekcie o finančnú pomoc (cca
500€/sekcia).
Súhlasili – Kiková, Zvalo, Kútik (vyjadril, že potrebuje mať k dispozícií
zostatok rozpočtu správne vyčíslený), dodatočne aj Šišková.
Testovanie by bolo presunuté na január 2022, to sa upresní na ďalšom
VV.

6. Príprava rozpočtu 2022
Novák

Spracuje návrh do budúceho VV SGF. Vyjadril sa, že neexistuje pravidlo,
ktoré by platilo pre všetky sekcie rovnako. Treba vždy zohľadniť kritéria,
výkonnosť, členskú základňu, preteky.

7. Investície 2022
Novák
Kútik

Do rozpočtu sa dalo + 52.000€. Z čoho sa nakúpi podlaha MG, podlaha
pre aerobik.
Vyjadril potrebu nakúpiť ešte tento rok zdvojené náradie a neinvsetičné
položky žrde, magnézium, držadlá, hrazdu, žrď, kruhy.

8. Termínová listina 2022
Novák

Kiková
Kyselovičová

P. Šišková poslala návrh (príloha). V návrhu sú zakomponované všetky
sekcie, je potrebné ich vytriediť podľa rozpočtu. Oznámil dátum
30.4.2022, kedy bude volebné obdobie a požiadal vedúcich sekcií, aby si
v tomto termíne nič neplánovali.
Upozornil, aby sa v termínovej listine neprekrývali súťaže ŠGŽ, ŠGM,
GpV a aby sa dátumy menili čo najmenej (problém najmä v ŠGŽ
a v ŠGM).
Informovala sa, či sa nejako kontrolujú licencie FIG.
K tejto téme povedala, že má význam z hľadiska vzdelávania sa.
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9. Nominácie
Novák
Kútik

Zasadnutie EG – Frankfurt Nemecko 4.-5.10.2021
M. Šišková
ŠGŽ – OH nádeje – 4.-6.11.2021 Liberec (zmenené miesto na Brno)
juniorky - L.Dobrocká, E.Bažíková, N.Galátová, A.Švecová,
A.Rosputinská
tréneri - K.Krekáňová, S.Kútik
rozhodkyňa - dodá Z.Purdeková
MS JPN 12.-25.10: 2021
Vedúci výpravy: Novák
Pretekárky: Mokošová, Surmanová, Ušáková
Tréneri: Zvalo, Šišková
Rozhodkyňa: Galátová

Zvalo

Kyselovičová
Kiková

ŠGM - OH nádeje – 4.-6.11.2021 Liberec (zmenené miesto na Brno)
Zrušili – preteky by boli veľmi nákladné.
Memoriál Jana Gajdoša – 13.-14.11.2021 Brno
Žiaci – Stračina, Rzounek, Kremnický, Samson
Tréner – 1
Rozhodca - 1
Future cup – 26.11.2021 Linz
Juniory, žiaci – 4
Tréneri – 2
Rozhodca – 1
Mená upresní.
Žiadna súťaž.
Rozhodujú sa medzi 2 súťažami:
Praha, alebo Budapešť (zúčastnia sa len jednej)
Po MSR sa stretne predseda sekcie s delegátom a spoločne spravia
nomináciu.

10. Rôzne
Novák

Kútik
Novák

U/33/2021

Vyjadril sa na tému školský šport, nakoľko štátny tajomník z neho
vynechal gymnastiku. Zúčastnil sa opakovaných stretnutí. Nám pomáhala
„SAŠŠ“ ale tú štátny tajomník neakceptuje a tá teraz patrí pod NŠC. Dnes
29.9.2021 sa zúčastnil stretnutia s 3 poslancami (p. Šofranko, K. Kučera
a p. Nemec) spolu so zastupcami ďalších športov (5). Poslanci sa dohodli,
že na výbor pre šport si pozvú p. Husára a budú to ďalej riešiť.
Stretol sa kvôli školskému športu s p. Murkovou, ktorá je nová šéfka
„SAŠŠ“ tá dala gymnastiku do rozpisu a až MSR pôjdu za zväz.
Nesterová (MG Nitra) žiadala o občianstvo. Olympijsky výbor jej žiadosť
schválil, teraz sa čaká ešte na vyjadrenie ministerstva školstva.
Klubu Vlči parkúr bolo priznaných za rok 2020 za športovcov do 23
rokov 165€.
15.10.2021 sa koná volebné valné zhromaždenie SOŠV, ktoré sa
uskutoční v Bratislave. Kandidatúry na voľby do orgánov SOŠV je
potrebné zaslať do 1.10.2021. SGF navrhuje M. Šiškovú za členku
výkonného výboru SOŠV.
SGF schvaľuje kandidatúru M. Šiskovej do VV SOŠV.
Vzhľadom k tomu, že prezident SGF J.Novák a generálna sekretárka M.
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U/34/2021
Novák
U/35/2021
Kyselovičová
Zvalo

Kútik
Kiková
Kyselovičová
Kiková

Zvalo
Novák

Šišková sú odcestovaní počas konania valného zhromaždenia SOŠV
15.10.2021 na zastupovanie navrhli O. Kyselovičovú viceprezidentku
SGF.
VV SGF poveruje zastupovaním na VZ SOŠV 15.10.2021
O.Kyselovičovú, viceprezidentku SGF.
Za individuálneho člena SOŠV, SGF navrhuje Mariannu Némethovú Krajčírovú.
SGF schvaľuje kandidatúru Marianny Némethovej - Krajčírovej za
individuálneho člena SOŠV.
Počas ME boli ocenení rozhodcovia ocenením „Honorary judge“ na
základe nominácie SGF, bolo toto ocenenie udelené O. Kyselovičovej.
Koniec roka sa blíži a je potrebné dať nominácie do podporovaných
športovcov do NŠC na ďalší rok.
Za ŠGM navrhuje: Kasalu (rok narodenia 2004) a Nemčoviča (rok
narodenia 2003)
Za ŠGŽ navrhuje: Dobrockú (rok narodenia 2007)
Za MG navrhuje: Dzuroškovú (rok narodenia 2006)
Za aerobik navrhuje: Učňovú (rok narodenia 1999) a Sivú (rok narodenia
2006).
Vyjadrila potrebu nákupu nových stúh a švihadiel do celkovej sumy
3.000€. VV SGF súhlasí s návrhom.
Je potrebné doplniť do termínovej listiny seminár MG, ktorý sa uskutoční
4.-5.12.2021 v Malinove. Následne nastane aktualizácia rozhodcovských
tried (január – február).
Potvrdila na MSR účasť zahraničných rozhodkýň (9). Z toho 2-4 budú
mať hradené cestovné náklady (HUN, CZE, AUT). Odmena bude
vyplatená v súlade s ekonomickými smernicami.
Za sekciu ŠGM prejavili záujem o interkontinentálne medzinárodné
školenia 3 osoby: Rupčík, Čižmár + 1 osoba. Upresní.
V CGŠ Malinovo rozmýšľame zrušiť od 1.11.2021 športovú časť –
ubytovanie.
Diskusia na tému zlepšenie chodu CGŠ Malinovo.

Zapisovateľ: Silvia Ruščinová, v.r.
Overovateľ: Ján Novák, v.r.
Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 10.11.2021 o 13:00 v Malinove.
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