Zasadnutie Výkonného výboru SGF
23.05.2022, Bratislava
Zápis č. 6

Dátum:

23.05.2022, Dom športu – 1. poschodie v zasadačke (09:30 hod.)

Prítomní:

Monika Šišková, Katarína Krekáňová, Martin Zvalo, Ľuboš
Vilček, Karina Danielová, Laura Koštialová

Ospravedlnení:
Neospravedlnení:
Prizvaní:
Spracovala:
Skontrolovala:

Silvia Ruščinová, Jiří Jeřábek
Silvia Ruščinová
Monika Šišková, Jiří Jeřábek

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola zápisu a uznesení
3. Rokovací poriadok zasadnutí VV SGF
4. Schválenie trénerov RD
5. Potvrdenie zloženia sekcií na rok 2022
6. Ukončenie prevádzky CGŠ v Malinove
7. Spolupráca SGF s NŠC
8. Stav prípravy na MS ŠA, ME MG ME ŠG Ž a M
9. EYOF – organizácia podujatia a stav prípravy pretekárov
10. Príprava FPS v Trnave
11. Príprava Eurogymu 2022
12. 70. výročie SGF 2023
13. Nominácie
14. Rôzne

1. Otvorenie
Šišková

Zasadnutie VV SGF otvorila a prítomných privítala prezidentka SGF
Monika Šišková.

2. Kontrola zápisu a uznesení
U9/2022

Samostatný bod

U10/2022
Šišková

splnené
Transparentný účet si budú kontrolovať predsedovia sekcií sami
(výpis sa nebude zasielať).
Výpis z prevádzkového účtu obdržia predsedovia sekcií 1x mesačne.
Výpis z účtu SGF spol. s r. o. obdržia predsedovia sekcií 1x mesačne.

Vilček

U11/2022
U12/2022
U13/2022
U14/2022

U15/2022
Jeřábek

U16/2022
U17/2022
U18/2022

Krekáňová
U19/2022
U20/2022
U21/2022
U22/2022
Šišková

Prehľad akcií obdržia predsedovia sekcií po ukončení všetkých platieb
priradených k danej udalosti.
Platby z TU budú označené identifikátorom sekcie (GPV, PK + Tram,
ŠGM, ŠGŽ, MG, ŠA) a identifikátorom platby podľa položiek
rozpočtu SGF 2022.
VV SGF schvaľuje zasielanie prehľadu čerpania finančných
prostriedkov nasledovne:
- z transparentného účtu predsedom sekcií mesačne po sekciách
- zasielanie výpisu z prevádzkového účtu mesačne
- zasielanie výpisu z účtu SGF spol. s.r.o. mesačne
- prehľad finančného zabezpečenia akcií organizovaných
sekretariátom SGF po finančnom ukončení akcie.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
splnené
splnené
splnené
M. Šišková informovala, že v utorok 24.5.2022 sa uskutoční stretnutie
k personálnemu auditu sekretariátu SGF s firmou Trigon consulting
s.r.o..
nesplnené
Informoval o príprave smernice k cestovným náhradám.
Pri použití osobného auta a žiadosti o preplatenie cestovného vo výške
verejnej dopravy odporučil použiť na výpočet cestovného vlakom:
cp.sk
Členovia obdržia smernicu na ďalšom zasadnutí VV.
splnené
Predsedom sekcií bude zaslaný mail do 20.6.2022. Poplatky za nové
registrácie osôb budú zaslané k úhrade až v mesiaci september 2022.
Splnené.
Ľ. Vilček navrhol, aby bola p. Luhová ocenená na súťaži
MODERGYM Nitra, ktorá sa uskutoční 26.-27. júna 2022.
Ďalšou možnosťou by bola súťaž „Vianočná Nitra“ 25.-27. novembra
2022.
Požiadala o zaslanie aktualizovaného zoznamu klubov SGF podľa
sekcií.
Samostatný bod
Splnené
Samostatný bod
Samostatný bod
Informovala o konaní preloženom podujatí FIG „transfer of power“,
ktoré sa malo konať vo februári v Lausanne, žiaľ pre situáciu
s Covidom bola preložená na máj 27.-30.5. v Dubrovníku. S týmto
podujatím je spojené aj zasadnutie komisie FIG GFA 30.-31.5.2022,
odchod 1.6.2022.

U23/2022
U24/2022

U25/2022

U26/2022
U27/2022

Ruščinová

Jedným zo záverov audítoriek bola požiadavka na vykonanie fyzickej
inventarizácie náradia, ktoré zakúpilo SGF a je v telocvičniach po
celom Slovensku.
Splnené.
Splnené
MG budú do 15.6.2022 trénovať aj naďalej v CGŠ Malinovo.
Po tomto termíne sekcia MG zabezpečí umiestnenie podlahy MG +
najnovšieho koberca Spieth do skladu v logistickom centre, ktorý sa
nachádza v Senci.
Čiastočne splnené
Športový a vzdelávací fond MPŠ Team o.z., oddiel Inter aerobic
Bratislava prejavil záujem o podlahu ŠA, ktorá je momentálne
umiestnená v CGŠ Malinovo na základe informácie z VZ.
Informácia o uložení ostatného náradia a športového materiálu bude
po vyriešení zaslaná členom VV SGF.
Nesplnené.
Informácia musí byť zverejnená na web SGF a poslaná na kluby SGF.
Čiastočne splnené.
VV ukladá M. Šiškovej usporiadať seminár k podrobnejšiemu
vysvetleniu zmluvy o výkone športového odborníka. Seminár bude
viesť J. Jeřábek.
Termín: 30.9.2022
M. Šišková
Informovala o stretnutí na magistráte Bratislava ohľadne rekonštrukcií
školských telocviční a možnostiach zvýšiť strop pre potreby MG.
Navýšenie stropu 1 telocvične by vyšlo + 800.000€.

3. Rokovací poriadok zasadnutí VV SGF
M. Šišková

Vilček

Jeřábek
Danielová
Jeřábek
Krekáňová

Jeřábek

Členovia VV SGF dostali návrh rokovacieho poriadku na
pripomienkovanie, ktorý spracoval J. Jeřábek.
Navrhla presunúť tento bod do ďalšieho VV, ktorý sa uskutoční
28.6.2022
Vyjadril sa o vynikajúcom spracovaní kostry Rokovacieho poriadku,
okrem článku 1. Zástupca športovcov by mal mať možnosť figurovať,
v prípade písomného doručenia návrhu.
Zástupca športovcov by mal mať možnosť figurovať, v prípade
písomného doručenia návrhu podľa platných stanov SGF, článok 9, bod
8.
Na základe diskusie v prípade neplnenia si povinností členmi VV SGF,
navrhol sankciu členov VV.
Vyjadrila názor, aby si športovci sami zvolili zástupcu športovcov –
hlasovaním.
Vyzval predsedov VV, aby mu zaslali námety na zmenu.
Upozornila na možnosť zúčastniť sa VV aj ďalším osobám a
prerokovať konkrétny bod v prípade, že ich účasť členovia VV
odsúhlasia.
Ďalšie pripomienky k rokovaciemu poriadku zašle mailom.
Upozornil, že rokovanie VV je neverejné.

U28/2022

Predsedovia sekcií zašlú mailom p.Jeřábkovi (jerabek@sgf.sk) svoje
pripomienky k rokovaciemu poriadku.
Termín: 15.6.2022
Predsedovia sekcií

4. Schválenie trénerov RD
Krekáňová

ŠGŽ
Návrh trénerov RD pre rok 2022:
• Seniorská reprezentácia
Nikola Hradovkin
• Juniorský + žiacky úsek
Katarína Krekáňová, Stanislav Kútik
• RGCTM
Anna Bullová, Zuzana Ostrihoňová

Hlasovanie Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1
Zvalo
ŠGM
Návrh trénerov RD pre rok 2022:
Reprezentačný tréner: Zvalo Martin
Asistent trénera: Rupčík Luboš
Zodpovedný za RGCTM: Pavol Šimoňák
Šišková
Navrhla zmenu asistenta trénera, nakoľko je Ľuboš Rupčík v pozícií
medzinárodného rozhodcu a v tejto pozícií by nemal veľa času
angažovať sa ako asistent trénera. Tak isto upozornila na nevhodnosť
zdvojovania funkcií.
U29/2022
ŠGM - Zaslať prehodnotenie návrhu RD, konkrétne asistenta trénera
pre rok 2022.
Termín: 27.5.2022
M. Zvalo
Danielová
ŠA
Návrh trénerov RD pre rok 2022:
Reprezentačný tréner do 30.6.2022: Na základe odstúpenia O.
Kyselovičovej (príloha 1), zastupujúca reprezentačná trénerka je Petra
Tomková.
Od 1.7.2022 sa stane novou reprezentačnou trénerkou Anita Lamošová.
Asistentka trénera: Petra Tomková
AG a RGCTM
Od 1.7.2022 Katarína Šanková, asistentka: Karina Danielová
Hlasovanie Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1
Vilček
MG
Návrh trénerov RD pre rok 2022:
- Adela Dimová
Upresní na ďalšom VV, nakoľko sa im menia reprezentačné trénerky
pre jednotlivkyňe a ME štruktúra RD.
Hlasovanie Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

5. Potvrdenie zloženia sekcií na rok 2022
Šišková

Krekáňová

V úvode informovala, že od 1.6.2022 nastupuje na pozíciu mediálnej
a marketingovej pracovníčky Darina Kubeková.
Všetky aktivity v oblastiach médií a marketingu je potrebné
komunikovať a koordinovať s p. Kubekovou.
ŠGŽ
Návrh zloženia Sekcie žien SGF na rok 2022
Katarína Krekáňová predsedníčka sekcie
Nikola Hradovkin komisia výkonnostného športu a reprezentácie:
Komisia rozhodcovská /budú si voliť medzinárodné rozhodkyne/
Stanislav Kútik
člen
Michaela Černáková členka
Dagmara Strmenská členka
Adriana Girgašová členka

Položil otázku, či nechce do sekcie zaradiť aj osobu z bratislavského
kraja.
Krekáňová
Túto možnosť nevylúčila, avšak zatiaľ nevidí iniciatívu zo strany
bratislavského kraja. Do úvahy by potom pripadala J. Korenáčková,
alebo Z. Zvalová.
Hlasovanie Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Zvalo
ŠGM
Martin Zvalo
predseda sekcie mužov
Ľuboš Rupčík
predseda rozhodcovskej komisie, príprava
súťažného poriadku, kategorizácie, ....
Pavol Šimoňák
metodik sekcie mužov, vedúci RGCTM
Juraj Kremnický
zodpovedný za vyhodnocovanie úspešnosti
klubov, testovanie, ....
Eduard Marčák
koordinátor medzi sekciou a klubmi z východu
Hlasovanie Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1
Danielová
ŠA
Karina Danielová
predsedníčka sekcie
Petra Tomková
rozhodcovská komisia a asistentka RT:
Anita Lamošová
komisia vrcholového športu a reprezentácie
Katarína Šanková
kom. výkonnostného športu, mládeže a RGCTM
Natália Solárová
komisia rozvojového športu (Sl. Pohár a B-kat.)
Miriam Bednáriková komisia pre vyhodnotenie úspešnosti klubov a
pretekárov
Hlasovanie Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1
Vilček
MG
Ľuboš Vilček
predseda
Ivana Motolíková
kom. reprezentácie a medzinárodných vzťahov
Adela Dimová
reprezentačná trénerka
Silvia Rohlíčková
komisia vrcholového športu
Ingrid Ölvecká
komisia rozvojového športu
Hana Kiková
komisia ekonomiky a marketingu
Michaela Darnadiová komisia rozhodcov
Tatiana Sukhomlinová metodická komisia
Zvalo

Erika Brandnerová
Dominika Selecká

komisia klubov a oddielov MG
zapisovateľka

Hlasovanie Za: 6, prosti:0, zdržal sa: 0
Koštialová
GpV
Laura Koštialová
predsedníčka, koordinácia činnosti,
medzinárodné podujatia, vzdelávanie
Veronika Filová
Slovenský pohár C
Mária Kotríková
Slovenský pohár C
Emília Fialová
pohybové skladby
Vladimír Káčer
Šport na školách, pohybové skladby
Zuzana Marušiaková Teamgym, štatistické vyhodnocovanie
Oblastné koordinátorky
Elena Cingelová
Bratislava a západ
Edita Ertlová
Stred
Andrea Žideková
Sever a východ
Hlasovanie Za: 5, prosti: 0, zdržal sa: 1
Šišková
Informovala, že bude vytvorená komisia pre parkúr, skoky na
trampolíne a športovú akrobaciu, ktorých riadenie zatiaľ bude spadať
pod prezidentku.
6. Ukončenie prevádzky CGŠ v Malinove
Šišková

Vilček

Šišková
Šišková

Oznámila, že prevádzka CGŠ Malinovo bude pre SGF spol. s r.o.
uzavretá dňom 31.5.2022. Posledný tréning absolvujú dievčatá o 20:00
hod. večer.
Podlahy, náradie, náčinie, kancelársky nábytok a príslušenstvo budú do
tohto termínu odsťahované do skladov v Senci na náklady príslušných
sekcií.
Podlaha ŠA bude po 2.kole PF prenesená a uskladnená v Nitre do
finále Pohára federácií v Nitre.
Tribúny budú so súhlasom majiteľov objektu vysťahované do 15. júna
2022 na náklady sekretariátu SGF.
Informoval, že sekcia modernej gymnastiky sa predbežne dohodla
s majiteľkou objektu na tréningoch do 15.júna 2022, do odchodu na
ME v MG. Majitelia vyšli v ústrety tejto požiadavke. Všetky
podrobnosti prenájmu priestoru dorieši sekcia MG.
Požiadal o dovolenie pokračovať v jednaní s inými subjektami s cieľom
zabezpečiť priestor pre tréning RD.
Súhlasila s požiadavkou, aby p.Vilček pokračoval v rokovaní s inými
subjektami ohľadom zabezpečenia priestoru pre tréningy RD.
Požiadala sekciu MG, aby následne (po 15.júne 2022) zložili
a previezli podlahu MG, s najnovšími kobercami SPIETH (momentálne
umiestnenými na podlahe PK/MG3) do skladu v Senci, na náklady
svojej sekcie.

7. Spolupráca SGF s NŠC
Šišková

Zvalo
Krekáňová
Vilček
Šišková

Informácia o rokovaní SGF (Šišková, Novák) s riaditeľom NŠC tvorí
prílohu č. 2. tohto zápisu.
Úlohou SGF je doplniť športovcov do počtu 5. Tí budú mať hradené
zdravotné prehliadky a diagnostiku. Športovci musia mať min. 12
rokov.
K návrhu športovcov sa vyjadrí písomne do konca týždňa.
Navrhla Nelu Ostrihoňovú z KŠG Detva.
Prekonzultuje situáciu a vyjadrí sa.
Informovala o blížiacej sa konferencii v národnom športovom centre,
ktorá sa uskutoční dňa 25.5.2022 - „Využitie športovej diagnostiky v
praxi“. Kluby obdržali informácie mailom a vyzvala trénerov, aby sa
spomínanej konferencie zúčastnili.
Upozornila na možnosť, vyplácať trénera M. Zvala z financií, ktoré B.
Mokošová mesačne dostáva z TOP tímu.

8. Stav prípravy na MS ŠA, ME MG ME ŠG Ž a M
Danielová

Vilček

Šišková

Stav prípravy RD na MS v ŠA – Guimaraes (POR), 13.-19.6.2022
Po konzultácii so zastupujúcou reprezentačnou trénerkou Petrou
Tomkovou a asistentkou Anitou Lamošovou bola upresnená forma
a termíny prípravy na MS. Momentálne príprava IW/TR prebieha na
klubovej úrovni s osobnou trénerkou Oľgou Kyselovičovou. Skupina
má plánované sústredenie dňa 27.5.2022 v Malinove od 12:00-14:00,
po tomto tréningu budú mať tréning IW a TR s osobnou trénerkou
a asistentkou Anitou Lamošovou.
Sústredenie celej výpravy sa uskutoční v dňoch: 9.6-11.6.2022
v priestoroch FTVŠ UK a v prípade potreby v telocvični Inter
Bratislava. Na 12.6.2022 bol návrh a požiadavka či by reprezentácia
mohla absolvovať regeneráciu (masáž/sauna) alebo stretnutie so
Zdenkom Ďurišom (fyzioterapeutom).
Zo strany organizátora bola požiadavka na MS o zabezpečenia videa
reprezentácie – Lamošová sa podujala video vytvoriť a spracovať. Celá
reprezentácia absolvovala lekárske prehliadky u športového lekára pred
vycestovaním na MS, overili sme certifikáty WADA, ktoré sú potrebné
aj pre pretekárky aj pre trénerky. Reprezentačné oblečenie si prevzala
už celá výprava.
Požiadala dohodnúť fyzioterapeuta Z. Ďuriša na termín 12.6.2022.
Informoval o prebiehajúcej sa príprave v CGŠ Malinovo, odkiaľ
dievčatá vycestujú na ME v MG. Momentálne riešia ešte ubytovanie
a stravu v okolí Malinova do 15.6.2022.
Informovala sa u p.Vilčeka, kto objednal nové náčinie pre MG. Se SGF
obdržal faktúru, o ktorej nevedel ani koordinátor MG Ľ. Strážay.
Požiadala, aby bol Se SGF informovaný o všetkých nákupoch vopred.

Vilček

Vysvetlil nečakanú situáciu, ktorá na súťaži vznikla a bolo potrebné
narýchlo zakúpiť náčinie. Vyjadril spokojnosť a pochvalu vedúcej
výpravy v Gdyni za promptné vyriešenie tejto situácie. Prisľúbil, že
k podobným situáciám už bez vedomia sekretariátu SGF dochádzať
nebude, v opačnom prípade zostanú takéto faktúry zo strany SGF
neuhradené.
Informoval o požiadavke – rozšírenie počtu pretekárok na ME z 2 na 3.
Táto požiadavka bola zo strany sekcie zamietnutá.

Šišková

Upozornila, že do budúcna je potrebné počítať aj s náhradníčkami,
ktoré musia byť do poslednej chvíle pripravené nastúpiť v prípade
zranenia pretekárky na vrcholné podujatia.
Pripomenula, že Se SGF ešte neobdržal správu vedúceho výpravy
z pretekov v Gdyni.
Juniorky EYOF a MEJ:
Nominačné kritériá:
➢ Štvorboj jednotlivkyne
❖ Súčet východzích známok
15,50
❖ Súčet výsledných známok
45,00
❖ Na náradí výsledná známka
12,10
Na náradí výsledná známka – preskok 13,00
➢ Družstvo EYOF
89,60 (11,2 x 4 x 2)
➢ Družstvo MEJ
134,40 (11,2 x 4 x 3)

Krekáňová

Seniorky ME:
➢ Štvorboj jednotlivkyne
❖ Súčet východzch známok
❖ Súčet výsledných známok
❖ Na náradí výsledná známka
❖ Na náradí výsledná známka – preskok
➢ Družstvo

17,00
46,00
12,00
12,80
138,00 (11,5 x 4 x 3)

Nominované pretekárky EYOF 2022
1. Dobrocká Lucia
2. Bažíková Ema
3. Baňovičová Sofia

KŠG Detva
GK UMB Banská Bystrica
Slávia UK Bratislava

Súťaže na plnenie nominačných kritérií:
ASVO CUP Innsbruck – 02.04.2022
Dobrocká Lucia
1. miesto
46.750 b.
Bažíková Ema
3. miesto
45.050 b.
Družstvo EYOF /89,60/
91.800 b.

splnené kritérium
splnené kritérium
splnené kritérium

ZELENA JAMA OPEN – Ľubľana 09.04.2022
Dobrocká Lucia
1. miesto
47.150 b.
splnené kritérium
Bažíková Ema
20. miesto
41.600 b.
nesplnené kritérium
Družstvo EYOF /89,60/
88.750 b.
nesplnené kritérium
ELEK MATOLAY – Budapešť 23.04.2022
Dobrocká Lucia
2. miesto
47.800 b.
splnené kritérium
Bažíková Ema
7. miesto
44.800 b.
nesplnené kritérium
Baňovičová Sofia
32. miesto
29.800 b. /štart len na 3 náradiach/
Družstvo EYOF /89,60/
92.600 b.
splnené kritérium
Slovenský pohár I.kolo – Nové Zámky 06.05.2022
Dobrocká Lucia
1. miesto
49.200 b.
splnené kritérium
Slovenský pohár II.kolo – Detva 20.05.2022
Dobrocká Lucia
1. miesto
49.250 b.

splnené kritérium
VCHZ 18.00

ŠALAMUNOV MEMORIAL – Maribor 03.-04.06.2022
AUSTRIA TEAM OPEN – Linz 02.07.2022
Príprava prebieha podľa plánu. Dievčatá si 2 x splnili nominačné
kritérium na EYOF 2022 ako družstvo. Konečné menovité potvrdenie
družstva bude záležať od vyjadrenia lekára, ktorý odborne posúdi
zdravotný stav pretekárky Sofii Baňovičovej, u ktorej sa objavili
problémy s chrbticou.
Pôvodne bolo do prípravy nominovaných 6 dievčat.
➢ Andrea Švecová /ukončila aktívnu činnosť/
➢ Adela Rosputinská – zlý priebeh ochorenia COVID
➢ Liana Boľošová – zdravotné problémy s chrbticou
Chýbajúce dievčatá výrazne ovplyvnia umiestnenie na ME-J, nakoľko
v prípade účasti družstva majú juniorky výhodu štartu 4 dievčat a do
konečného hodnotenia sa počítajú 3 najlepšie známky na každom
náradí.
Veríme, že Sofia Baňovičová bude zdravotne v poriadku a nevypadne z
prípravy na ME-J. V opačnom prípade je ohrozená účasť družstva.
Napriek akémukoľvek verdiktu plánovaná príprava musí pokračovať
a dievčatá zabojujú o slušný výsledok individuálne. Treba vynaložiť
maximálne úsilie pri riešení zdravotného problému u Sofii aby sme ju
nestratili na tieto dve významné podujatia.
Do EYOF-u máme v pláne absolvovať ešte 2 sústredenia a EVENT
test.
Sústredenie Detva – 06.-18.06.2022
Sústredenie Detva – 04.-20.07.2022
Event test Banská Bystrica – 21.07.2022
Do ME-J a ME - Sústredenie Detva 01.-06.08.2022

Nominované pretekárky na ME 2022
1. Mokošová Barbora
Slávia UK Bratislava
2. Balcová Adela
Slávia UK Bratislava
3. Surmanová Sára
KGŠ Slávia Trnava
4. Ušáková Elena
KGŠ Slávia Trnava
5. Kalamárová Radoslava
KŠG Detva
Príprava žien prebieha rovnako podľa plánu.
Prvé stretnutie žien sa uskutočnilo v Detve 23.-26.01.2022. Cieľom
bolo posúdiť stav dievčat po tréningovom výpadku spôsobenom
ochorením COVID a s ním súvisiacimi opatreniami. Na tomto stretnutí
sme dohodli ďalší kontrolný zraz, na ktorom sme už trvali na
predvedení zostáv v zľahčených podmienkach. Bohužiaľ
z nominovaných 6 dievčat sa predstavili len 2 dievčatá. Surmanová
a Ušáková. Balcová, Mokošová a Kalamárová boli ospravedlnené
z rôznych dôvodov.
Tento KP mal určiť menovitú účasť dievčat na blížiacom sa sústredení
v Gyori. Sústredenia v Gyori sa nakoniec zúčastnili všetky ženy okrem
pretekárky Kalamárovej, ktorá sa nakazila Omikronom. Prvý tvrdý štart
mali seniorky v Budapešti, kde bohužiaľ okrem Eleny Ušákovej
neštartovala ani jedna seniorka vo viacboji. Príčinou boli zdravotné
problémy.
ELEK MATOLAY – Budapešť 23.04.2022
Elena Ušáková
14. miesto
Sára Surmanová
29. miesto
Adela Balcová
35. miesto

43.600 b.
35.400 b./3 náradia/
10.900 b./1 náradie/

Slovenský pohár I.kolo – Nové Zámky 06.05.2022
Radoslava Kalamárová
1. miesto
33.150 b /3 náradia/
Sára Surmanová
2. miesto
31.100 b./3 náradia/
Slovenský pohár II.kolo – Detva 20.05.2022
Adela Balcová
1. miesto
Elena Ušáková
2. miesto
Sára Surmanová
3. miesto
Radoslava Kalamárová
4. miesto
Barbora Mokošová
5. miesto

43.350 b.
42.450 b.
42.250 b.
31.050 b./3 náradia/
24.300 b./2 náradia/

Seniorky i keď sa postupne zlepšujú, výkonnostne zaostávajú. Príčinou
sú neustále tréningové obmedzenia i niekoľko dňové výpadky
spôsobené zdravotnými problémami. Verím, že 2 a pol mesiaca, ktorý
nám ostáva do štartu na ME posunie dievčatá o niekoľko bodov vyššie,
nakoľko doteraz získané body nekorešpondujú s ich výkonmi, ktoré sú
v optimálnej forme schopné podať. Opäť treba urobiť maximum pre
dobrý zdravotný stav dievčat, aby nebola kvalita TJ limitovaná
bolesťami a zraneniami.
Program do odchodu na ME je totožný s programom juniorských
reprezentantiek.

Zvalo

Príprava EYOF, MEJ a ME 2022 športová gymnastika muži
Pretekári:
Tréner:
Asistent:
Fyzio:
Masér:

jun. Oliver Kasala
nar. 2004
Jun. Peter Vidricko nar. 2005
Sen. Matej Nemčovič nar. 2003
Martin Zvalo
Samuel Piasecký
R. Petrila, Z. Ďuriš
M. Valko

Príprava všetkých športovcov prebieha v gymnastickej hale Slávia
Gymnastické centrum v Bratislave, Wolkrova 47. Tréningy sú
„dvojfázové“, doobeda od 7:45 do 10:00, od 10:30 škola a poobede
tréning od 15:00 do 19:00. V sobotu tréning od 8:30 do cca. 12:00.
Chalani sa zúčastnili sústredení v Gyor, HUN, v špecializovanej
gymnastickej hale vždy na cca 4-6 dní. Sústredenia boli v januári, 2x
v marci a 1x v máji. V apríli bolo spoločné sústredenie s AUT gym.
výberom na EYOF, MEJ a ME v Innsbrucku.
V Innsbrucku 1 – 3. 5. 2022 sa obaja jun. pretekári zúčastnili prvých
pretekov v roku 2022, kde O. Kasala obsadil 4. miesto keď získal 73,50
bodu, na koni a preskoku obsadil zhodne 2. miesto a na bradlách bol 3ti. P. Vidricko obsadil konečné 8. miesto so ziskom 66,550 b., na
preskoku skončil na 3. mieste a na prostných 6-ty.
15. mája sa P. Vidricko zúčastnil Slovenského pohára v B. Bystrici, kde
dosiahol svoje osobné maximum vo viacboji a to 69,100 bodu. O.Kasala
sa pre bolesti krku pretekov nezúčastnil. Začiatkom júna chlapcov čakajú
medzinárodné preteky v Maribore a v polovici júna preteky v Budapešti.
Sen. Matej Nemčovič mal svoje prvé preteky v 2022 15. mája v B.
Bystrici. Predviedol slušný výkon s dvomi nezdarmi na najsilnejších
náradiach, a to na koni a bradlách. Jeho celkový súčet bol 72,50 b.
Pred ME má preteky v júni v SLO Maribor a Koper, test pred EYOF
v BB.
Pripravujeme sústredenie v AUT a HUN (jún, júl).
Navrhovaný limit pre účasť na pretekoch EYOF, MEJ:
• viacboj 69,00 bodu
• na jednotlivých náradiach 12,00 bodu
Navrhovaný limit pre účasť na pretekoch ME:
• viacboj 75,00 bodu
• na jednotlivých náradiach 13,00 bodu
Navrhovaná nominácia EYOF a MEJ 2022:
O. Kasala
P. Vidricko
Navrhovaná nominácia ME 2022:
M. Nemčovič

9. EYOF – organizácia podujatia a stav prípravy pretekárov
Šišková

Krekáňová

Zvalo

Krekáňová

Zvalo
Šišková

U30/2022
U31/2022

U32/2022

Informovala o 1.oficiálnom stretnutí dobrovoľníkov, ktoré sa konalo
v B. Bystrici dňa 12.5.2022. Stretnutia sa zúčastnilo vyše 50
priaznivcov gymnastiky z celého Slovenska. Informácie s fotografiou
boli zverejnené aj na stránke sgf.sk.
25.5.2022 sa na sekretariáte SGF uskutoční stretnutie realizačného tímu
v zložení M. Šišková, J. Novák, S. Ruščinová a S. Kútik, na ktorom sa
preberú ďalšie kroky smerom k blížiacemu sa EYOF-u.
M. Šišková v spolupráci so S. Ruščinovou aktualizovali organigram na
základe potvrdenia prípadne zrušenia účasti niektorých prihlásených
dobrovoľníkov. Tento bol zaslaný členom realizačného tímu na
pripomienkovanie.
M. Šišková zaslala členom realizačného tímu aj nový časový
harmonogram.
Informovala, že Antidopingové vzdelávanie musia spraviť všetci
členovia výprav (účastníci).
368 USD/športovec, na prípravu na EYOF.
Nominované pretekárky EYOF 2022
1. Dobrocká Lucia
KŠG Detva
2. Bažíková Ema
GK UMB Banská Bystrica
3. Baňovičová Sofia
Slávia UK Bratislava
V závislosti od momentálne nepriaznivého zdravotného
stavu pretekárky Sofii Baňovičovej je však potrebné komplexné
vyšetrenie od špecialistu, ktorý vydá oficiálne stanovisko o zdravotnom
stave spomínanej pretekárky. Tento dokument je nutné predložiť
trénerom, M.Zvalom a následne uložiť na sekretariáte SGF.
Nominovaní pretekári EYOF 2022
1. Oliver Kasala
Slávia Gymn. centrum Bratislava
2. Peter Vidricko
Slávia Gymn. centrum Bratislava
Rozpis test event ŠGŽ – tvorí prílohu číslo 3 tohto zápisu.
Požiadala o spoluprácu s OV EYOF na test evente, kde je možné si
vyskúšať vyhlasovanie víťazov.
Informovala, že hl. rozhodkyňa Z. Purdeková určila termín 15.7.2022,
dokedy je potrebné potvrdiť svoju účasť na Test evente.
Rozpis test event ŠGM – bude zaslaný mailom dodatočne.
Informovala, že je už hotový aj plagát k podujatiu, ten bude zaslaný na
kluby. Zatiaľ ho obdržal S. Kútik, ktorý ho spropagoval na školení
trénerov v Detve.
Zaslať na kluby plagát EYOF – gymnastika.
Termín: 10.6.2022
Z: S. Ruščinová
VV SGF ukladá povinnosť zistiť, či organizátori EYOF-u zabezpečujú
aj zdravotný dohľad.
Termín:10.6.2022
Z: M. Šišková
Zistiť informáciu, u p. Majerčáka, akým spôsobom sa bude vkladať
hudba do systému. (mail, USB?)
Termín: 10.6.2022
Z: M. Šišková

10. Príprava FPS v Trnave
Šišková

Informovala, že rozpis na Festival pohybových skladieb je zverejnený
na stránke sgf.sk a na podujatie je zabezpečená hala v Trnave.
Momentálne sa pripravuje aj „landing page“, ktorá bude zverejnená na
web stránke SGF, prihlášky pôjdu cez RG form ako aj v minulosti.
Všetky ostatné náležitosti sú momentálne v štádiu riešenia.

11. Príprava Eurogymu 2022
Šišková
Koštialová

Prípravy na účasť výpravy SGF na Eurogyme 2022 sú v plnom prúde.
Podujatia sa zúčastní len jeden klub KGŠ Slávia Trnava.
Všetky platby sú už uhradené.

12. 70. výročie SGF 2023
Šišková

U33/2022

Vyzvala členom VV, aby sa pri príležitosti 70.rokov SGF zamysleli
nad tým, ako ich oslávime.
Navrhla:
• Knižnú publikáciu
• Posedenie
• Gala program
• spomienka na zosnulých
Svoje nápady budú predsedovia sekcií ukladať do zdieľaného
priečinku, ktorý bude vytvorený k VV.
Termín: priebežne
Z: Členovia VV SGF

13. Nominácie
Šišková

Nominácia TRAMPOLÍNY
Tréningový kemp Európskej gymnastiky TRA, Sangalhos / POR,
24.-30.7.2022
2 pretekárky
1 tréner – Miroslav Parnai
Po konzultácii s predsedom TC TRA EG Vladimírom Zemanom bude
účastnícky poplatok vo výške (550,-EUR – dvojposteľová izba pre
pretekárky a 620,-EUR pre trénera v jednoposteľovej izbe) hradiť
Európska gymnastika.
Dopravu hradí SGF.
V prípade účasti ďalšej pretekárky náklady hradí klub.

Koštialová

NOMINÁCIE GpV
Zasadnutie komisie GpV FIG a informačné stretnutie k Svetovej
gymnaestráde 2023

29.6.-3.7.2022 Amsterdam (Holandsko)
Šišková (FIG), Koštialová (SGF)
Eurogym 2022, SUI – Neuschadtel – KGŠ Slávia Trnava
Vedúci delegácie: J. Novák
Vedúca družstva: M. Andrejkovičová
Tréningový kemp EG ACRO
8.-14.8.2022, Kamchia BUL
1 tréner – SGF hradí účastnícky poplatok a dopravu
Transfer of power meeting FIG Dubrovnika zasadnutie komisie
GpV FIG (preložené z dôvodu pandemickej situácie z februára z
Lausanne)
27.5.-1.6.2022
Šišková
Krekáňová

Challang cup Paríž 24.-25.9.2022
Pretekárky:
• B.Mokošová
• S.Surmanová
2 tréneri
1 rozhodca

14. Rôzne
Vilček

Zvalo
Danielová

Inforomoval sa ako bude prerozdelené navýšenie rozpočtu?
Žiakom stredných športových škôl schválili 2 týždňovú stáž na
prislúchajúcich inštitúciách, podľa ich športového zamerania. Oznámil,
že po ME MG príde 1 stážista na Se SGF.
Nahlásil 1 stážistu aj za sekciu ŠG, ktorý príde na sekretariát 24.5.2022
(zodpovedná S. Ruščinová).
Inforomovala o Aerobic Gymnastics Training Camp & Coaches
Course 2022 in Pomigliano D'Arco (ITA)
Na letný kemp sa prihlásilo 14 pretekárov, z toho 13 z reprezentácie
(AG/JUN). Na základe rozpočtu pre daný rok a návrhu sekcie sme sa
rozhodli preplatiť 50% poplatku (entry fee) pre 10 RÚ z rozpočtu SGF.
5 AG/ 5 JUN: na základe výsledkov z MMSR a 1.kolo PF. 50%
poplatku + cestovné na náklady klubu. Ostatní (mimo reprezentácie) sa
zúčastňujú kempu na náklady klubu kompletne. Podmienky budú
poslané na kluby.
Tak ako po minulé roky požiadame organizátora o výnimku, veríme, že
úspešne. Momentálne je prihlásených spolu 14 pretekárok, limit je 10.
Kempu sa ako zodpovedná trénerka zúčastní na nákldy SGF: Katarína
Šanková (tréner RÚ/AG/RGCTM).

U34/2022
Danielová

Šišková
Zvalo

U35/2022

Zvalo

Zvalo

U36/2022

Šišková
Šišková

Krekáňová

Trénerského kurzu na náklady SGF sa zúčastní Martina Brestovská
a Marcela Brestovská pôjde na vlastné náklady.
ŠA – Dokončiť podpisy Štatútu reprezentanta na Pohári federácii
28.-29.5.2022.
Termín: 29.5.2022
M. Andrejkovičová
Navrhla odmenu O. Kyselovičovej podľa Interných ekonomických
smerníc SGF 2/2016, článok 11, bod 3.
Požiadala o umiestnenie podlahy ŠA z CGŠ Malinovo do telocvične na
Inter – K. Šankovej. Táto požiadavka však bola zamietnutá nakoľko by
nevedeli zabezpečiť využitie podlahy len pretekárkami ŠA.
Podlaha ŠA bude prenesená a uskladnená v Nitre do finále Pohára
federácií v Nitre.
Je potrebné na preteky SGF zabezpečiť projekciu (viditeľné výsledky
pre trénerov, pretekárov, divákov), čím sa preteky zatraktívnia +
systém na spracovanie výsledkov.
Zistiť podmienky a možnosti dopracovania systému na spracovanie
výsledkov pre ŠGM. Pomôcky ako notebooky, tablety a TV obrazovky
sú už nakúpené (používajú sa pre ŠGŽ).
Monika Šišková
Rozhodcovia navrhujú vyplácanie odmeny za rozhodovanie štvrťročne,
prípadne polročne na základe pracovnej zmluvy so SGF. K preplateniu
je potrebné doložiť prehľad o odrozhodovaných hodinách, počet
pretekov.
Informoval sa o možnosti zamestnať do RGCTM v Bratislave
ukrajinskú trénerku, ktorá pôsobí u nich v klube od 1.júna.
Informoval, že ŠGM začala využívať služby nového maséra – Martina
Valka.
M. Zvalo požiadal M. Šiškovú o úpravu zmluvy trénera P. Krištofa,
ktorý momentálne pôsobí v klube Piasecký Akademy.
T: 28.6.2022
Monika Šišková
Požiadal o preplatenie lekárskeho vyšetrenia pre O. Kasalu (100€).
Súhlasila s preplatením dokladu za lekárske vyšetrenie
Informovala o zmene zmluvy p. Nováka, ktorý je momentálne na
sekretariáte SGF zamestnaný na dobu určitú do 31.7.2022. Jeho zmluva
je viazaná k organizácii a riadeniu súťaží EYOF-u a k projektom SGF
ako je ukončenie prevádzky v Malinove a výstavba Národného
gymnastického centra na Trnavskej 33 v Bratislave.
Informovala o faktúre za dresy (Christian Moro), ktorá bude doručená
na sekretariát SGF, tie boli objednávané už minulý rok a nevyužili sa.
Dali ich upraviť tak, aby mohli byť využité na EYOF-e. Požiadala
o prevzatie H. Kurasovú.
Na seminári trénerov ŠGŽ, v Detve sa viacero účastníkov zaujímalo,
kedy prebehne špeciálna časť školenia nových trénerov. M. Šišková sa
bude touto problematikou zaoberať.
Na seminári bola prezentovaná nová metodická príručka pre 6-7 ročné
dievčatá, ktorú spracoval Stanislav Kútik a kolektív trénerov. Je
potrebné určiť cenu, aby sa príručka mohla predávať. O publikáciu je
veľký záujem.

Jeřábek

U37/2022
Šišková
U38/2022
Krekáňová

Šišková

Upozornil, že podľa novej legislatívy bude musieť špeciálna časť
školenia prebiehať už len v spolupráci s univerzitami. Preto bude
potrebné prerobiť celý systém vzdelávania. – Nový akreditačný projekt.
VV SGF ukladá členom VV SGF spracovať nový akreditačný systém
vzdelávania trénerov SGF pre všetky sekcie.
Odporučila vykonávať priebežnú evidenciu záujemcov o trénerské
vzdelanie v každej sekcii samostatne.
VV SGF ukladá vydať trénerské knižky novým absolventom kurzov.
Termín: august 2022
Z: S. Ruščinová
Informovala o možnosti využívať služby baletky z Ukrajiny, ktorá je
momentálne v Detve.
Požiadala tiež o doriešenie regenerácie pre gymnastky z BB a Detvy.
Informovala o snahe reorganizovať súťažný systém v ŠG Ž, dievčatá
majú málo pretekov počas roku.
Informovala o otvorení kontroly z ministerstva školstva k vyúčtovaniu
roku 2021.
Informovala, že I. Barutová komunikovala a objednávala halu na
sústredenie ŠG v Gyori počas svojej práceneschopnosti. Upozornila, že
SGF nebude hradiť faktúry a iné záväzky, ktoré vyplynú z objednávok,
ktoré nepôjdu zo Se SGF a nebudú spracované koordinátormi sekcií.
Každý zamestnanec SGF, vrátane trénerov SGF bude musieť
absolvovať v blízkej dobe školenie BOZP.
S. Ruščinová sa zúčastnila školenia Ministerstva školstva, s p. Husárom
a s p. Dedíkom k projektu „moduly“, ktoré sa konalo na FTVŠ UK.
Momentálne pripravuje projekt na ďalší školský rok 2022/2023.
Poďakovala všetkým predsedom sekcií za účasť na VV a požiadala ich,
aby sa presunuli na sekretariát SGF, kde im náš IT technik nainštaluje
do PC nové mailové schránky .... @sgf.sk.

Zapisovateľ: Silvia Ruščinová, v.r.
Overovateľ: Monika Šišková, v.r.
Jiří Jeřábek, v.r.

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 28.6.2022 o 9:30 v Dome športu.

