Zasadnutie Výkonného výboru SGF
28.06.2022, Bratislava
Zápis č. 7

Dátum:

28.06.2022, Dom športu – 1. poschodie v zasadačke (09:30 hod.)

Prítomní:

Monika Šišková, Katarína Krekáňová, Martin Zvalo, Ľuboš
Vilček, Laura Koštialová, Karina Danielová (do 14:00hod.)

Ospravedlnení:
Neospravedlnení:
Prizvaní:
Spracovala:
Skontrolovala:

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

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola zápisu a uznesení
3. Vyhodnotenie účasti na MS ŠA, ME MG
4. Stav prípravy na ME ŠG Ž a M
5. Stav p
rípravy na MS MG
6. Vyhodnotenie FPS v Trnave
7. EYOF - organizácia podujatia a stav prípravy pretekárov
8. Príprava Gym Festivalu v Trnave
9. Úprava Stanov a poriadkov SGF
10. Vyhodnotenie domácich súťaží v 1. polroku 2022
11. Čerpanie rozpočtu SGF
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
U9-14/2022

Splnené

U15/2022

Samostatný bod.

U16-24/2022

Splnené

U25/2022

Podlaha ŠA je momentálne umiestnená vo Vrábľoch v sklade.

U26/2022

Nesplnené. Čaká sa na novelizáciu zákona.

U27/2022

Nesplnené. Čaká sa na novelizáciu zákona.

U28/2022

Splnené.

U29/2022

Splnené.
Asistentom trénera ŠGM bude Samuel Piasecký.
Splnené.

U30-33/2022
Šišková

Zvalo
Šišková

U34/2022
U35/2022

U36/2022

U37/2022

U38/2022

Celé vybavenie z CGŠ Malinovo je uskladnené s výnimkou podlahy
a kobercov pre MG.
1 koberec bude daný do úschovy do klubu Telocvičná jednota Sokol
Bratislava I Vinohrady (na základe ich písomnej žiadosti
a podpísaného preberacieho protokolu).
Informoval o doplnení nominácie B. Mokošovej na preteky
v Maribore.
Informovala o ukončení 2-týždňovej praxe Denisa Cingera na Se
SGF. Poďakovala za jeho pomoc.
Všetci zamestnanci SGF absolvovali povinné školenie BOZP.
Čiastočne splnené.
Štatúty reprezentantov na rok 2022 nemá podpísané sekcia MG.
Splnené.
M. Šišková prekonzultovala ďalšie možnosti dopracovania systému na
spracovanie výsledkov pre ŠGM. V prípade, že bude záujem
a zabezpečíme si PC programátora, p. Lehota bude nápomocný
a poskytne zdrojový kód.
Nesplnené.
V Malackách sa nenachádza RGCTM, preto nie je možné momentálne
zmeniť zmluvu P. Krištofovi, podľa požiadaviek M. Zvala.
Bolo dohodnuté, že informačným a registračným systémom sa
začneme dôraznejšie zaoberať až po ukončení Európskeho
olympijského festivalu mládeže EYOF.
S. Ruščinová požiadala K. Krekáňovú o zaslanie zoznamu
konkrétnych mien, ktoré nemajú vydané trénerské knižky.

3. Vyhodnotenie účasti na MS ŠA, ME MG
Danielová

Šišková

ŠA
Správu z MS v ŠA tvorí príloha 1, tohto zápisu.
Poďakovala fyzioterapeutovi, Z. Ďurišovi za skvele odvedenú prácu,
tak isto poďakovala aj trénerkám a rozhodkyni O. Kyselovičovej za
vynikajúcu prípravu A. Učňovej. Alenka podala vynikajúci výkon
a obsadila krásne 12.miesto, k čomu jej gratulujeme.
MG
Vedúca výpravy zhodnotila ME ústne, písomná správa tvorí prílohu
zápisu – príloha 2.
Informovala o nepravdivých vyjadreniach ohľadne výjazdu Jána
Nováka na ME, ktoré boli zverejnené na sociálnych sieťach. Ján Novák
poslal členom VV svoje písomné stanovisko a zdokladoval, že na
podujatie bol pozvaný ako VIP hosť a všetky náklady na cestu mu
hradila Izraelská gymnastická federácia. Podujatia sa zúčastnil počas

U39/2022

svojej dovolenky. SGF nevznikli v súvislosti s výjazdom J. Nováka
žiadne výdavky.
VV SGF sa na základe zdokladovaných informácií dôrazne dištancuje
od akýchkoľvek vyjadrení, ktoré neoprávnene a bez dôkazov verejne
očierňujú SGF a jej členov.

4. Stav prípravy na ME ŠG Ž a M

Krekáňová

Predložila stav prípravy na ME ŠGŽ.
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
43.600 b.
Sára Surmanová
29. miesto
35.400 b. /3 náradia/
Adela Balcová
35. miesto
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
43.350 b.
Elena Ušáková
2. miesto
42.450 b.
Sára Surmanová
3. miesto
42.250 b.
Radoslava Kalamárová 4. miesto
31.050 b. /3 náradia/
Barbora Mokošová
5. miesto
24.300 b. /2 náradia/

ŠALAMUNOV MEMORIAL – Maribor 03.-04.06.2022 – Seniorky
Adela Balcová
Elena Ušáková
Sára Surmanová
Radoslava Kalamárová
Barbora Mokošová

6. miesto
10. miesto
23. miesto
25. miesto
27. miesto

44.400 b.
42.050 b.
34.550 b. /3 náradia/
32.350 b. /3 náradia/
24.100 b. /2 náradia/

Šalamunov memoriál bol prvou medzinárodnou súťažou v aktuálnom
roku, kedy sme mohli vidieť seniorské družstvo kompletne pohromade.
I keď nie všetky dievčatá štartovali vo viacboji, predsa sme si mohli po
súťaži vyhodnotiť vyhliadky družstva na blížiace sa ME. Pri viacerých
nezdaroch na jednotlivých náradiach a absencii cvičenia na náradiach,
ktoré by mali celkové hodnotenie potiahnuť, chýbali družstvu k
splneniu limitu 3 body. Naša líderka Barbora Mokošová sa postupne
dostáva do formy a stabilizuje svoje zostavy. Sára Surmanová je
momentálne limitovaná zranením nohy a aj preto sme ju nevideli na
prostných. V prípade zlepšenia zdravotného problému môže Sára
výrazne pomôcť družstvu a individuálne zabojovať o slušné umiestenie
na preskoku i vo viacboji. Elen Ušáková ukázala zlepšenie na kladine
i prostných v obtiažnosti i v celkovom prevedení. Adela Balcová sa po
zranení postupne zlepšuje na všetkých disciplínach a družstvu bude
nápomocná. Po dlhšej zdravotnej pauze spôsobenej Omikronom
súťažila i Radka Kalamárová, bohužiaľ zdravotne ešte stále nie v
poriadku. Napriek tomu bolo i u Radky vidieť zlepšenie a verím, že
postupne svoju formu doladí.
Do odchodu na ME ostávajú 2 mesiace a preto sa pozerám smerom k
účasti družstva na ME pozitívne. Som presvedčená, že pretekárka
Mokošová a Surmanová / v prípade, že budú štartovať v celom 4-boji/
vybojujú účasť na októbrových MS.
Vo večerných hodinách sa predstavili i naše 2 juniorky - Dobrocká
Lucia a Baňovičová Sofia. Tretia nominovaná - Ema Bažíková sa
bohužiaľ tesne pred odchodom zranila a tak družstvo muselo bojovať
len vo dvojici. Dobrocká po rozbitej kladine napriek 3 pádom odcvičila
ostatné výborne a prebojovala sa do finále na 3 náradiach. Tam
potvrdila svoju stúpajúcu formu, ktorú by mohla ešte vylepšiť o pár
náročnejších CT.
Sofia sa po dlhšej pauze predstavila na všetkých 4 disciplínach a i
napriek niektorým chýbajúcim špeciálnym požiadavkám odcvičila
veľmi slušne, s patričným technickým prevedením, čo nám dáva nádej
na lepšie hodnotenie.
I keď juniorky súťažili len vo dvojici a Lucia negatívne prispela k
výsledku 3 pádmi, k splneniu limitu na EYOF im chýbalo len 0.3 b.
Aj v prípade junioriek som presvedčená, že výkon družstva / počítam
už s účasťou Emy Bažíkovej /na EYOF-e i na ME bude pôsobiť
vyrovnane. Možno s nižšou obťiažnosťou, ale so slušným technickým
prevedením.

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. Týždeň po Maribore si zranila dolnú končatinu Adela Balcová,
ale nakoniec sa zlomenina nepotvrdila, čo nás veľmi teší. Opäť treba
urobiť maximum pre dobrý zdravotný stav dievčat, aby nebola kvalita
TJ limitovaná bolesťami a zraneniami.
Program do odchodu na ME:
Sústredenie Detva – 10.-20.07.2022
Event test Banská Bystrica – 21.07.2022
Sústredenie Detva 01.-06.08.2022
Súťaže v Krakowe sa zúčastnili pretekárky klubu KGŠ Slávia Trnava
S. Surmanová a E. Ušáková. Výkon zhodnotil tréner N.Hradoukin:

Zvalo

E. Ušáková absolvovala viacboj, kde prešla 3 náradia slušne, na
prostných sa dopustila chyby, ktorá ju stála umiestnenie na vyššej
pozícií a tak obsadila konečné 10. mieste so súčtom bodov 43,816b. Na
kladine sa prebojovala do finále, kde 1x spadla. Tréner N. Hradoukin sa
vyjadril, že je potrebné zvýšiť jej obtiažnosť cvičenia.
S. Surmanová absolvovala len 3 náradia (preskok, bradlá a kladinu). Na
bradlách je potrebné popracovať ešte na čistote predvedenia. Napriek
zdravotným problémom s nohou sa v preskoku umiestnila vo finále na
2.mieste a 2.miesto obsadila taktiež pri cvičení na bradlách. Žiaľ na
kladine spadla, pričom si spôsobila úraz. Napriek tomu svoju zostavu
docvičila a obsadila krásne 3.miesto.
Výkon oboch pretekárok zhodnotil tréner N. Hradoukin pozitívne.
Predložil stav prípravy na ME ŠGM.
Príprava EYOF 2022 Banská Bystrica
Pretekári:
1. Jun. Oliver Kasala – nar.2004
2. Jun. Peter Vidricko sen. – nar.2005
3. Matej Nemčovič – nar.2003
Tréner:
- Martin Zvalo
- Samuel Piasecký
Fyzio:
- R. Petrila
- Z.Ďuriš
Masér:
- R. Markusek
- M. Valko
Príprava prebieha prevažne 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 -11:00 poobede od 15:30 do 19:00.

Regenerácia je zabezpečená individuálne podľa potreby, no v týždni
doobeda pravidelne v utorok, stredu, štvrtok a piatok fyzio, v utorok
a štvrtok poobede masáže + fyzio.
Chalani sa zúčastnili sústredenia 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
gymnastických výberom na EYOF a MEJ v Innsbrucku.
MP Innsbruck
V Innsbrucku 1 – 3. 5. 2022 sa obaja pretekári zúčastnili i 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 3- ti. P. Vidricko obsadil konečné 8. miesto so ziskom
66,550 b., na preskoku skončil na 3. mieste a na prostných 6-ty.
Slovenský pohár B. Bystrica
15. mája sa P. Vidricko zúčastnil Slovenského pohára v B. Bystrici,
kde dosiahol svoje osobné maximum vo
viacboji a to 69,100 bodu.
Matej Nemčovič mal svoje prvé preteky v sezóne 2022 a podal neistý
výkon so ziskom 72,050 b.
MP Maribor
Peter Vidricko cvičil veľmi dobre, dosiahol svoje osobné maximum a
splnil si limit na MEJ a EYOF (70,250 b.), získal 2. miesto viacboj, 3.
miesto bradlách.
Matej Nemčovič cvičili dobre, v nových pravidlách dosiahol svoje
maximum 73,35 b, získal 3. miesto vo viacboji, 3. miesto na koni a 2.
miesto na bradlách.
SP Koper
Matej Nemčovič sa zúčastnil svojich prvých „veľkých pretekov“ v
seniorskej kategórii. Najlepšie odcvičil svoju zostavu na prostných, kde
dosiahol 15. miesto a na kruhoch kde dosiahol 16. miesto.
O.Kasala si natiahol krk, momentálne to rieši s lekármi a fyzio.
MP Budapešť
Na medzinárodných pretekoch som od Petra Vydricka čakal viac.
Peter je dobre pripravený, tréningy a zaťaženie zvláda veľmi dobre,
no preteky zvládol tak na 50 percent. Tri náradia zacvičil veľmi dobre
a tri pokazil. Vo viacboji získal 67,700b., najlepší výsledok dosiahol
na bradlách 10. miesto 12,200.
Oliver Kasala po úspešných pretekoch a sústredení v Innsbrucku sa
zranil na kruhoch, natiahol si pri
„veľtoči“ krk. Absolvoval rôzne vyšetrenia, mnoho regenerácie, stav
sa po cca. mesiaci lepší a v príprave na EYOF opatrne pokračuje.
Verím že všetko naplánované stihneme a naplníme program a ciele,
ktoré sme si stanovili.

Šišková

Pred blížiacimi sa pretekmi EYOF, MEJ a ME máme ešte veľa
práce. Čakajú nás preteky v Klagenfurte (9.7.) a sústredenie v Brne
(11-17.7.2022).
Informovala o potrebe urgentne riešiť licenciu FIG pre S. Baňovičovú
a P. Vidricka.

5. Stav prípravy na MS MG
Vilček

Šišková

Predložil stav prípravy na MS MG – príloha 3 vyjadrenie sekcie
modernej gymnastiky spoločná skladba SVK. Súčasťou tejto prílohy je
aj:
Príloha A – výsledková listina ME 2022
Príloha B – výsledky na ME 1997-2022
V príprave na MS pokračujú 3 seniorky Žatková, Dzurošková,
Timková pod vedením svojich osobných tréneriek.
Pre RD senioriek je zabezpečený tréningový priestor v športovej hale
v Malinove a v Nitre.
Seniorka Dzurošková začala po zranení prípravu v domácom klube
v Liptovskom Mikuláši a pokračovať s prípravou bude od 12.7. v Nitre
a od 18.7. v Malinove.
Seniorky Žatková a Timková začínajú prípravu 18.7. v športovej hale
v Malinove. Seniorky Žatková a Dzurošková sa od 24.-29.8. zúčastnia
súťaže World Challenge Cup v Rumunskej Cluji.
Na MS MG v Sofii sekcia MG nominuje jednu pretekárku a jednu
náhradníčku.
Vyjadrila sa, že má zo strany tréneriek o pokračovaní/nepokračovaní
senioriek v príprave na MS rozdielne vyjadrenia. Je potrebné situáciu
ukľudniť. Dať dievčatám čas na oddych do plánovaného začatia
prípravy na MS a rozhodnúť na základe vyjadrenia pretekárok o ich
ďalšom pokračovaní prípadne nepokračovaní v aktívnej činnosti.
Na základe toho, bolo dohodnuté stretnutie 11.7.2022, ktorého sa
zúčastnia seniorky SS, rodičia pretekárok, predseda sekcie MG Ľ.
Vilček a prezidentka SGF M. Šišková.

6. Vyhodnotenie FPS v Trnave
Šišková

Príloha 4 - Správa z festivalu pohybových skladieb.

Koštialová

Poďakovala M. Šiškovej a klubu KGŠ Slávia Trnava za pomoc
s organizáciou tohto podujatia.

7. EYOF - organizácia podujatia a stav prípravy pretekárov
Šišková

Informovala o včerajšom stretnutí organizačného výboru SGF
a priebehu príprav.
Na ME v Tel Aviv sa stretla aj s Tinou Geretz a s Nielsom Danielom,
ktorý bude na EYOF-e robiť anglicky hovoriaceho hlásateľa a spoločne
sa dohodli na bližších detailoch spolupráce.
7.7.2022 sa na zimnom štadióne v Banskej Bystrici uskutoční
stretnutie, ktorého sa zúčastnia:

Šišková

Krekáňová

• Se SGF
• S. Kútik
• J. Kremnický
• Z. Purdeková
• M. Majerčák
• A. Mrena
• K. Kulanko
• I. Sabo
• A.Rácz
• P.Ilanovský (Šéf MHD B. Bystrica)
Plagát s podrobným rozpisom jednotlivých dní a konkrétnych časov bol
zaslaný na kluby, spolu s pozvaním na EYOF.
S dobrovoľníkmi a ľuďmi z NTO sme v dennom kontakte. Majú už
nahlásené presné termíny príchodov a odchodov, zabezpečené obedy
a momentálne sa nahlasujú na ubytovanie.
Na základe doručených podkladov sekcie ŠGŽ - K. Krekáňovej
a sekcie ŠGM – M.Zvala bol sfinalizovaný a spracovaný rozpis Test
eventu.
Informovala, že pri nákupne náradia sme nemysleli na náhradné žrde,
ktoré musia byť k dispozícii na podujatie. Je potrebné zakúpiť: 2 žrde
na mužské bradlá, 1 hrazdu a 6 ženských bradlových žrdí.
Lístky na EYOF nebudú, vstup bude na súťaže ŠGŽ a ŠGM voľný.
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. splnené kritérium
Bažíková Ema
3. miesto
45.050 b. splnené kritérium
Družstvo EYOF
/89,60/
91.800 b. 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
disciplínach/
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 17.00
ŠALAMUNOV MEMORIAL – Maribor 03.-04.06.2022 - Juniorky
Dobrocká Lucia
5. miesto
45.700 b. splnené kritérium
VCHZ 17.10
Baňovičová Sofia
11. miesto
43.700 b. nesplnené kritérium
Družstvo EYOF
/89,60/
89.400 b. nesplnené kritérium
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 – 09.-17.06.2022 – sústredenie sme absolvovali
v oklieštenej zostave.
Hlavným cieľom a obsahom sústredenia bolo čo najefektívnejšie
využiť jednotlivé tréningové jednotky na väčšie množstvo dávkovania
zostáv v zľahčenej forme, väzieb s novými cvičebnými tvarmi
a samotných nových cvičebných tvarov v štandardných pretekárskych
podmienkach. Na základe desaťdňového vyhodnotenia cvičenia na
jednotlivých náradiach, pri použití vzorcov výpočtu úspešných
a neúspešných nástupov, reálne posúdiť u jednotlivých pretekárkach
možnosť zaradenia nových CT na najbližších vrcholných podujatiach.
Sústredenie začalo príchodom vo štvrtok do 10.00, tak aby dievčatá
stihli jednu TJ v samotný deň nástupu. Cieľ a obsah sústredenia sa
kompletne zrealizoval.
Veľká škoda, že svoju účasť odriekli zo zdravotných i študijných
dôvodov pretekárky z KGŠ Slávia Trnava.
Reprezentačné družstvo doplnili žiačky z RGCTM Detva, ktoré boli
SGF nominované na Event test do Banskej Bystrice a absolvovali ho na
vlastné náklady.

Zvalo

Ďalší program:
Sústredenie Detva – 04.-20.07.2022
Event test Banská Bystrica – 21.07.2022
Do ME-J a ME
Sústredenie Detva 01.-06.08.2022
Príprava EYOF 2022 Banská Bystrica
Pretekári:
4. Jun. Oliver Kasala – nar.2004
5. Jun. Peter Vidricko sen. – nar.2005
6. Matej Nemčovič – nar.2003
Tréner:
- Martin Zvalo
- Samuel Piasecký
Fyzio:
- R. Petrila
- Z.Ďuriš
Masér:
- R. Markusek
- M. Valko
Príprava prebieha prevažne 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 -11:00 poobede od 15:30 do 19:00.
Regenerácia je zabezpečená individuálne podľa potreby, no v týždni
doobeda pravidelne v utorok, stredu, štvrtok a piatok fyzio, v utorok
a štvrtok poobede masáže + fyzio.
Chalani sa zúčastnili sústredenia 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
gymnastických výberom na EYOF a MEJ v Innsbrucku.
MP Innsbruck
V Innsbrucku 1 – 3. 5. 2022 sa obaja pretekári zúčastnili i 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 3- ti. P. Vidricko obsadil konečné 8. miesto so ziskom
66,550 b., na preskoku skončil na 3. mieste a na prostných 6-ty.
Slovenský pohár B. Bystrica
15. mája sa P. Vidricko zúčastnil Slovenského pohára v B. Bystrici,
kde dosiahol svoje osobné maximum vo
viacboji a to 69,100 bodu.
Matej Nemčovič mal svoje prvé preteky v sezóne 2022 a podal neistý
výkon so ziskom 72,050 b.

MP Maribor
Peter Vidricko cvičil veľmi dobre, dosiahol svoje osobné maximum a
splnil si limit na MEJ a EYOF (70,250 b.), získal 2. miesto viacboj, 3.
miesto bradlách.
Matej Nemčovič cvičili dobre, v nových pravidlách dosiahol svoje
maximum 73,35 b, získal 3. miesto vo viacboji, 3. miesto na koni a 2.
miesto na bradlách.
SP Koper
Matej Nemčovič sa zúčastnil svojich prvých „veľkých pretekov“ v
seniorskej kategórii. Najlepšie odcvičil
svoju zostavu na prostných, kde dosiahol 15. miesto a na kruhoch kde
dosiahol 16. miesto.
MP Budapešť
Na medzinárodných pretekoch som od Petra Vydricka čakal viac.
Peter je dobre pripravený, tréningy a zaťaženie zvláda veľmi dobre,
no preteky zvládol tak na 50 percent. Tri náradia zacvičil veľmi dobre
a tri pokazil. Vo viacboji získal 67,700b., najlepší výsledok dosiahol
na bradlách 10. miesto 12,200.
Oliver Kasala po úspešných pretekoch a sústredení v Innsbrucku sa
zranil na kruhoch, natiahol si pri
„veľtoči“ krk. Absolvoval rôzne vyšetrenia, mnoho regenerácie, stav
sa po cca. mesiaci lepší a v príprave na EYOF opatrne pokračuje.
Verím že všetko naplánované stihneme a naplníme program a ciele,
ktoré sme si stanovili.
Pred blížiacimi sa pretekmi EYOF, MEJ a ME máme ešte veľa práce.
Čakajú nás preteky v Klagenfurte (9.7.) a sústredenie v Brne (1117.7.2022).
8. Príprava Gym Festivalu v Trnave
Šišková

GYM festival sa uskutoční 16.-18.9.2022 v Trnave.
Na toto podujatie bude zapožičaná 1 sada náradia z EYOF-u.
Po zlej COVID situácii sa situácia s účasťou zahraničných krajín
zlepšuje. Rozpis bol spracovaný a rozposlaný na federácie. Pracujme
na zabezpečení kvalitnej zahraničnej konkurencie (JPN, TUR....)
Tak isto bol spracovaný a rozposlaný rozpis na FIG, aby súťaž bola
zaradená do kalendára FIG.
Organizačne súťaž zabezpečuje klub KGŠ Slávia Trnava spolu
s koordinátorkou sekcie ŠGŽ H. Zbýňovcovou.

9. Úprava Stanov a poriadkov SGF
Jeřábek

Informoval o situácii s Novelizáciou zákona, ktorá je práve
v medzirezortnom pripomienkovaní a v ktorej sú navrhnuté závažné
zmeny. Navrhol odklad aktualizácie Stanov a ďalších interných

predpisov SGF z dôvodu Novely zákona o športe do doby rozhodnutia
zákonodarcov o tejto novele a jej konečnom znení.
Šišková
Informovala, že všetky informácie ohľadne pripomienkovania novely
zákona dostali kluby a boli zverejnené aj na web stránke a sociálnych
sieťach SGF. Termín na zaslanie pripomienok z klubov je do 5.7., do
13.7. je termín na zaslanie pripomienok do medzirezortného konania.
Hlasovanie Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
VV SGF schválil odklad aktualizácie stanov a ostatných interných
predpisov SGF do doby rozhodnutia o Novele zákona o športe.
Šišková
Upraví pôvodný návrh Rokovacieho poriadku zapracovaním
pripomienok predsedov sekcií a v súčinnosti s kontrolórom SGF, J.
Jeřábkom vytvorí novú verziu, ktorá bude zaslaná členom VV. Táto
verzia sa opätovne prerokuje a následne sa schváli jej finálne znenie.
Bol predložený návrh smernice SGF o cestovných náhradách (vrátane 2
príloh) na pripomienkovanie členom VV SGF. Smernica bude do
budúcna samostatná smernica a nebude už súčasťou ekonomickej
smernice.

10. Vyhodnotenie domácich súťaží v 1. polroku 2022
Danielová
Krekáňová

Šišková
Krekáňová
Zvalo

Vilček

ŠA
Vyhodnotenie súťaží v 1.polroku 2022 ŠA, príloha 5 zápisu.
ŠGŽ
Upozornila, že delegáti na súťažiach ŠGŽ nepíšu správy.
Konali sa:
• 2 kolá SP „A“
• 2 kolá SP „B“
Chystá sa reorganizácia kategorizácií a súťažného poriadku. Pracujú na
tom členovia sekcií, termín majú do konca augusta 2022. Pripravuje sa
6-7 levelov. Ročníky budú môcť súťažiť spolu, ale výsledky sa budú
vyhlasovať samostatne.
Vyjadrila záujem byť prítomná pri schvaľovaní tvorby levelov pre
sekciu ŠGŽ.
Informovala, že pracujú aj na návrhu finančného oceňovania klubov.
ŠGM
Konali sa 3 kolá Sl. pohára (Prievidza, B. Bystrica, Trenčín).
Poďakoval usporiadateľom za výbornú organizačnú prácu. Pozitívne
hodnotí aj rast základne pretekárov a klubov, ktoré sa do súťaží
zapojili.
MG
Konali sa 2 kolá SP „A“ a „B“, ktoré boli zároveň kvalifikačnými
pretekmi na MSR.
Veľa detí, veľa zostáv. Pozitívne hodnotí fakt, že od ročníka narodenia
detí 2010 a vyššie narastá počet pretekárok.
Konali sa aj ďalšie 2 kolá SP „C“ programu.
Tento program prešiel vďaka p. Babjakovej reformou.

Rozhodcovská komisia pracuje na systéme hodnotenia – v štádiu
riešenia.
Koštialová

Zhodnotila súťaže kategórie C – podoblasti, oblasti SP, konali sa M SR
v Teamgyme a Festival pohybových skladieb.
Všetky súťaže mali vysokú organizačnú aj športovú úroveň.

11. Čerpanie rozpočtu SGF
Šišková

Predsedovia sekcií obdržali čerpanie rozpočtu zo štátneho účtu, výpis
z účtu za mesiac máj z prevádzkového účtu aj u účtu SGF spol. s.r.o.
Osobné stretnutia k čerpaniu rozpočtu sa uskutočnia až po Európskom
olympijskom festivale mládeže EYOF.
U40/2022
Dodatkom zmluvy o poskytnutí PUŠ na rok 2022, ktorý sme dostali
z ministerstva školstva bol navýšený príspevok SGF o 60 564,-EUR.
Prezidentka SGF požiadala VV SGF o odsúhlasenie, aby táto čiastka
ostala zatiaľ v rezerve na nepredvídané udalosti v súvislosti s EYOF.
Po vyúčtovaní celého podujatia EYOF VV SGF rozhodne, ako budú
nepoužité financie prerozdelené.
Hlasovanie Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Krekáňová
Požiadala o zapisovanie poznámok do popisu k platbám (na
prevádzkovom účte).
Požiadala upraviť objednávku ME. Nakoľko prvotne bol nahlásený
väčší počet účastníkov.
Šišková
Informovala, že je to už v poriadku nakoľko to s H. Zbýňovcovou
upravovala.
Vilček
Zaujímal sa o vysvetlenie faktúr SGF spol. s r.o. Konateľka S.
Ruščinová mu vysvetlila systém, akým bol na základe dohovoru
s predsedami sekcií MG, ŠA a GpV účtovaný poplatok. Otázky
ohľadom fakturácie SGF spol. s r.o. pre sekciu MG, budú na základe
usmernenia p. prezidentky zaslané konateľke SGF spol. s r.o. písomne.
12. 70. výročie SGF 2023
Šišková

Informovala, že k 70.výročiu SGF 2023 neboli doručené od predsedov
sekcií k dnešnému dňu žiadne návrhy. Na zdieľanom disku je
vytvorený priečinok na zasielanie nápadov a návrhov, ako osláviť toto
významné jubileum.

13. Nominácie
Vilček

Príloha 6 - Návrh nominácie na podujatie MG Cluj ROM.

Zvalo

Príloha 7 - Nominácie, MP Klagenfurt ŠGM
Príloha 8 - ME 2022 nominácie SGM
Príloha 9 - SP Szombathely, SGM
Pred pretekmi EYOF a ME sa zúčastnia pretekári aj sústredenia
v Innsbrucku. Toto sústredenie bude hradené z peňazí EYOF + TOP
TÍM.
Príloha 10 - Nominácia ME - ŠGŽ

Krekáňová

Informovala o zmene na pretekoch v Maribore, kde nevycestovala E.
Bažíková, ale nahradila ju B. Mokošová. (Žiačky sa zúčastnili pretekov
na vlastné náklady).

14. Rôzne
Krekáňová

Upozornila na potrebu prehodnotenia štatútu RGCTM, aby boli zmluvy
a štatút v súlade.
Sekcia ŠGŽ a ŠGM schválila z rozpočtu uvoľnenie 500€/1osoba do
ME na regeneráciu pretekárov (spolu 7 osôb). Klub musí predložiť
faktúru na zúčtovanie presne na konkrétne meno.
Na základe zákona o azyle, ktoý je momentálne platný požiadala o
zamestnanie ukrajinskej baletky pre dievčatá z klubu KŠG Detva.
„Podľa zákona o azyle sa osobám utekajúcim pred vojnou po požiadaní
udeľuje dočasné útočisko. Na základe tohto statusu získajú doklad o
tolerovanom pobyte s označením odídenec. Zamestnávateľ môže v
zmysle zákona o službách zamestnanosti následne odídenca zamestnať
bez povolenia na zamestnanie. Nevyžaduje sa ani potvrdenie o
možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.
Obyvatelia Ukrajiny tak získajú rovnaký prístup k pracovnému trhu
ako občania Slovenskej republiky (s výnimkou štátnozamestnaneckých
miest). Zamestnávatelia môžu odídencov z Ukrajiny zamestnávať na
pracovnú zmluvu alebo formou dohody.“
Informovala o rozšírení sekcie ŠGŽ externými členkami, ktoré budú na
sekcie prizývané:
-

J. Korenáčková
Z. Zvalová

Vyjadrila znepokojenie, nakoľko S. Kútikovi, autorovi publikácie bola
vyplatená finančná odmena podľa smerníc SGF. Táto čiastka je však
nedostatočná a neodzrkadľuje skutočné ohodnotenie za odvedenú
prácu.
U41/2022

M.Šišková bude S.Kútika kontaktovať a dohodnú sa na dodatočnej
finančnej odmene za publikáciu.
Termín: 10.7.2022
M. Šišková
Sekcia obdržala z klubu KGŠ Slávia Trnava oficiálnu žiadosť na
zaradenie S. Surmanovej k vyplácaniu amatérskej zmluvy pre
športovca. Sekcia zaujala stanovisko, že po preukázaní výkonnosti
obdrží Sára zmluvu.
Sekcia ŠGŽ sa dohodla, že ak im zostanú finančné prostriedky, zakúpi
plachtu na trampolínu pre klub AŠK Inter Bratislava gymnastika (na
základe žiadosti od I. Potiskovej).
Na základe sťažností klubov upozornila na nedostatky v systéme
is.sgf.sk – rozpisy SGF.
Rozhodcovia ŠGŽ nesúhlasia s navrhnutým spôsobom vyplácania.
Majú záujem o dobrovoľnícke zmluvy, vyplácané 1x za štvrť roka.

Zvalo

Jeřábek

Vilček
Jeřábek

U42/2022

Šišková
Vilček

Krekáňová
U43/2022

Vilček

Požiadala o úpravu tlačiva „cestovné náhrady“, nakoľko sa aktuálne
tlačivo pri úprave vymaže a je potrebné ho opäť vypísať.
Informovala, že zo zákona pri refakturácii bločkov za stravu, nemusia
byť doložené originály (tak ako to od nej požaduje p. Gajdošová).
Požiadal S. Ruščinovú, aby pri zápisoch nedávala prílohy do textu, ale
ich prikladala samostatne k zápisu VV.
Informoval sa na výsledok šetrenia podnetov v súvislosti s voľbami na
VZ SGF.
Informoval VV SGF, že overovacia fáza kontrolnej činnosti bola
ukončená 10.6.2022, teraz bude návrh správy o kontrolnej činnosti
v súlade so zákonom predložený štatutárnemu zástupcovi SGF
k vyjadreniu, následne budú pripomienky SGF vysporiadané a konečná
správa o kontrolnej činnosti bude po prerokovaní so SGF zaslaná
Hlavnej kontrolórke športu SR a s výsledkom bude oboznámený VV
SGF a podávatelia podnetov. Termínový predpoklad úplného skončenia
kontroly: 12.7.2022.
Odovzdal M. Šiškovej podpísané žiadosti klubov za vznik komisie
športovcov. Žiadosti boli z klubov MG, ŠGM a ŠA.
Kontrolór SGF overí podmienky voľby/vymenovanie komisie
športovcov SGF a najneskôr do 2 týždňov od konania VV SGF, podá
správu členom VV SGF.
Zistiť presné podmienky „Príspevku za registrácie do 23 rokov“.
Termín: ďalší VV
M.Šišková
Informoval o príprave metodických materiálov pre začínajúce trénerky
MG. Príručku pripravuje p. Švedová za pomoci metodickej komisie.
Ďalej sa zaujímal, z akých prostriedkov bude hradená tlač.
Tlač metodických materiálov je hradená z rozpočtu sekcie MG.
Požiadala p. Vilčeka, aby prišiel vopred návrh na VV pred schválením
konečnej verzie publikácie.
V prípade, že SS na MS nevycestuje, sekcia MG sa zhodla na ďalších
krokoch a to na výbere 9 dievčat do plánovanej juniorskej spoločnej
skladby.
Požiadal o okamžitú výpoveď reprezentačnej trénerky A. Dimovej tak,
aby jej dátumom 1.7.2022 začala plynúť 2 mesačná výpovedná lehota.
Oznámil, že sa uskutoční výberové konanie na novú reprezentačnú
trénerku JSS.
Sa vyjadril, že MG nemá finančné prostriedky ani na platenie trénerky
baletu U.V olkovej.
Navrhla, aby sa spísali objednávky klubov na západe Slovenska,
o baletnú prípravu U. Volkovej a na základe toho sa rozhodne čo ďalej.
Každý predseda sekcie spraví rozbor finančných prostriedkov svojej
sekcie za rok 2021.
Termín: september 2022
Predsedovia sekcií
Oznámil, že p. Rohlíčková si odvezie koberce na 1 plochu z Malinova
na vlastné náklady.
Informoval, že podlaha MG umiestnená v CGŠ bude posunutá o 2m.

Danielová

U44/2022

Danielová

Podlaha p MG a 1 koberec bude v Malinove do odchodu na MS. Po
tomto termín bude podlaha a koberec uskladnené sklade.
ŠA
Informovala o doručenom ukončení aktívnej kariéry reprezentantky N.
Ábelovej a o prerušení T. Solárovej.
Informovala o podanej sťažnosti na poškodenie podlahy ŠA – náraz od
náčinia paličky stuhy, alebo kužeľe.
príloha 11.
Informovala sa na Fonde na podporu športu o možnosti napísať projekt
pre získanie finančných prostriedkov na zakúpenie podlahy pre ŠA.
Kontaktovať Spieth ohľadom zakúpenia nových „gurtní“ na podlahu
ŠA. + zalaminátovať dieru v podlahe ŠA.
Termín: ďalší VV
M.Šišková
Drobné veci z CGŠ Malinovo sú umiestnené v sklade na SGF.
Akýkoľvek klub ŠA má možnosť požičať si ich na základe požiadania
a vypísaného preberacieho protokolu.
Informovala o príprave „B“ kategórií v systéme súťaží ŠA.
Medzinárodný letný kemp v Taliansuk – Pomigliane, bude tento rok
reprezentovať slovenská výprava v zložení 10 pretekárok (AG/Junior)
z klubov Inter aerobic Bratislava, TJ Slávia PU Prešov, KGŠ Slávia
Trnava, VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava + 2 trénerky Katarína
Šanková (RGCTM/RÚ Inter aerobic Bratislava) a Miriam Bednáriková
(KGŠ Slávia Trnava).
Na školení trénerov za Slovensko sa budú školiť Martina a Marcela
Brestovské, obe z VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava. Ako Expert
na Coaches Course bude školiť doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.
(VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava) – European Gymnastics TCAER member.

Šišková

S. Sivá môže využívať regeneráciu v NŠC.

26.6.2022 sa konal v Malinove SP v parkúre – Príloha 12 – Parkúr,
správa delegáta.
Navrhla M. Csiakiho na post predsedu komisie parkúru.
Hlasovanie Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 (K. Danielová opustila zasadnutie VV)
M. Csiaki sa stal predsedom komisie parkúru.

Šišková

Správa auditu sekretariátu SGF bola k nahliadnutiu uložená
v zdieľanom súbore členom VV. Na ďalšom VV bude materiál
podrobne prerokovaný.
Informovala členov VV o prijatí J. Nováka za čestného člena OV.
Plánuje sa online školenie GDPR.
P. Horváthová sa ozvala po roku a pól, že chce peniaze za zmluvu,
ktorú mala so SGF uzatvorenú v roku 2021. Po overení všetkých
náležitostí bude SGF informovať členov VV o postupe.
Požiadal o vyplatenie:
• Prize money zo Slovinska z roku 2021 Koper, Svetový pohár
• Mokošovú – cestovné príkazy nevyplatené od januára 2022
• M. Zvala - Delegát SGF v Prievidzi SP

Zvalo

Krekáňová
Jeřábek

Nemá ešte vyplatený seminár GpV v Malinove (odmena a ani cesta).
Upozornil na nutnosť obsadenia pozícií/funkcií:
1. Disciplinárna komisia
2. Generálny sekretár
3. Komisia športovcov

Do 2 týždňov kontrolór SGF zašle mail členom VV SGF - návrh
postupu na riešenie personálnej otázky horeuvedených pozícií tak, aby
bola dodržaná všeobecne platná legislatíva ako aj interné predpisy
SGF.
Hlasovanie Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0

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

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 21.9.2022 o 9:30 v Dome športu.

