Zasadnutie Výkonného výboru SGF
14.3.2018, Bratislava
Zápis č. 2

Dátum:
Prítomní:
Ospravedlnení:
Prizvaní:
Zápis spracovala:
Skontroloval:

14.3.2018, Bratislava
Ján Novák, Monika Šišková, Stanislav Kútik, Martin Zvalo, Silvia
Rohlíčková, , Oľga Kyselovičová, Lucia Selecká
Diana Dobrucká
Kristína Slivoňová – ospravedlnila sa
Monika Šišková
Ján Novák

Zasadnutie VV SGF otvoril prezident SGF Ján Novák.
Vysvetlil zmenu termínu konania VV SGF – zmena bola vynútená zmenou termínu iných akcií SGF.
Program:
1. Kontrola zápisu a uznesení - Šišková
2. Stav prípravy na ME ŠG mužov, žien, juniorov a junioriek ŠG
3. Stav prípravy na MEJ MG
4. Stav prípravy na MS ŠA
5. Príprava domácich medzinárodných podujatí ( Slovak Aerobic Open, Dunajský pohár, Gym
Festival Trnava )
6. Príprava VZ SGF
7. Nominácie
8. Rôzne
1. Kontrola zápisu a uznesení
Šišková

U/8/2018

Audit SGF za rok 2017
Prezident SGF informoval o záveroch auditu. Audítorky predložili 23
pripomienok, 19 je ekonomického charakteru a boli prediskutované
s účtovníkom SGF.
S auditom súvisí aj inventarizácia majetku a jeho vyradenie, ktoré treba
dokončiť s klubmi. Kluby musia napísať čestné prehlásenie, že vyradený
majetok zničili.
Oponentúry plánov sa uskutočnili 14.2., kde boli predložené aj plány
sekcií SGF.
Prezident SGF predstavil návrh zmien Stanov SGF, ktoré budú predložené
na VZ SGF.
Pripomienky k stanovám predložila hlavná kontrolórka športu, ktorá
zároveň pozvala prezidenta SGF na stretnutie na prediskutovanie návrhov.
Všetky pripomienky boli do Stanov zapracované a návrh Stanov bol
zaslaný na kluby.
Nedokončená úloha – výkonnostné triedy pre všetky sekcie. Bude
prediskutované na budúcom zasadnutí VV SGF.
Úspešnosť a angažovanosť klubov – pripomienky poslal Martin Zvalo.
VV SGF pripomienky akceptuje.
VV SGF ukladá zapracovať pripomienky Martina Zvala do materiálu
Vyhodnotenie úspešnosti a angažovanosti klubov za rok 2018.
Prezident SGF Ján Novák informoval o obnovenom disciplinárnom
konaní so Samuelom Piaseckým. Informoval tiež, že súd bol odročený na
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U/5/2018

27.4.2018.
Všetky potrebné dokumenty na zriadenie RGCTM boli zaslané na všetky
kluby, ktoré poslali na SGF svoje žiadosti.
Odmena klubom za počet športovcov do 23 rokov bude prepočítaná na
základe pripomienok a poslaná na kluby pred konaním VZ SGF.
Predsedovia sekcií dostali presné čerpanie rozpočtu SGF od januára do
13.3.2018.
Monika Šišková predstavila novú súťaž SGF pre všetkých členov „O päť
olympijských kruhov“. Diplomy sú už vytlačené aj nálepky, kluby
dostanú informáciu, že si môžu požiadať o diplomy pre svojich členov
v potrebnom množstve.
Žiadosť o zaradenie Michňáka a Mokošovej do rezortného strediska
Polície. Túto možnosť prediskutoval prezident SGF s riaditeľom strediska
p. Minčíkom. Žiadosť bude zaslaná.
Prezident SGF informoval o zmene termínu konanie ďalšieho zasadnutia
VV SGF: 18.4.2018.

2. Stav prípravy na ME ŠG mužov, žien, juniorov a junioriek
Novák

Kútik

Zvalo

Informoval, že podľa „Directives“ pre seniorov sa nebude hradiť na UEG
štartovné.
Predložil rámcový program účasti na ME. Predsedov sekcií ŠG mužov
a žien požiadal o informáciu, kedy chcú z ME jednotlivé časti výpravy
odísť. Rámcový program tvorí prílohu zápisu.
ŠG žien
Plán prípravy predložený v decembri sa postupne menil. Zmeny nastali pri
sústredení v Györi. Maďari nám ponúkli neakceptovateľné podmienky.
Z RUS federácie sme dostali súhlas na účasť ruskej choreografky Larysy
na 2 sústredeniach v SR ( 7.-13.5. a 27.6.-5.7.). Doplnili sme tiež viacstretnutie v HUN.
KP pre 2 juniorky sa uskutoční 28.2. – Dydi a Pýchová.
RT navrhla, aby na kvalifikácii YOG štartovala 1 pretekárka.
Uskutoční sa sústredenie RGCTM na budúci týždeň.
Platná termínová listina sekcie žien:
9.-13.4. sústredenie senioriek a junioriek
14.4. Attila Pintér – žiačky a juniorky
21.4. Austrian Team Open – jun. a seniorky
7.-13.5. sústredenie
18.-20.5. Zelená Jama Open – juniorky
SP Koper – Mokošová
9.-10.6. Gym Festival Trnava
19.-24.6. kvalifikácia na YOG Baku
27.6.-5.7. – sústredenie
7.7. 4-stretnutie HUN-CZE-AUT-SVK, Budapešť
16.7. do odletu na ME sústredenie v Detve
V apríli všetky dievčatá budú absolvovať lekárske prehliadky
v Bratislave.
ŠG mužov
Príprava na ME začala sústredením v CRO. Jediná šanca na účasť na OH
je cez viacboj.
Slavo cvičil všetky náradia.
Juniori – Antalec a Nemčovič vyzerali dosť dobre, Antalec cvičí tak isto
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Novák

ako pred dvomi rokmi. Prvé preteky majú juniori v Insbrucku , potom
nasledujú preteky v Linzi, 25.5. v Budapešti, 5.-6.5. v Ganzendorfe
a 16.6. na Zlete v Prahe.
Slavomír Michňák sa zúčastní pretekov v Linzi, SP v Koperi a Osijeku.
Prezident SGF prisľúbil spracovať na ME rozpočet pre obidve sekcie.

3. Stav prípravy na MEJ MG
Rohlíčková

MEJ sa konajú 29.5.-4.6. v Guadalajara v ESP.
Pocestujú 2 juniorky / 2T/ 1R/ 1 vedúci výpravy
Definitívna prihláška bola poslaná, menovitá je 4.5.2018 – tesne po M SR.
Od januára sa dievčatá zúčastnia 3 kôl Slovenského pohára a 2 – 3
medzinárodných súťaží.
Kvôli chorobám sa žiaľ na žiadnych pretekoch nestretli všetky 4
pretekárky, ktoré pripadajú do úvahy na účasť na MEJ.
Ešte je možnosť zúčastniť sa pretekov v Ljubljani 7.-8.4., ak budú kluby
s účasťou súhlasiť.

4. Stav prípravy na MS v ŠA
Kyselovičová

MS sa uskutočnia 28.5.-4.6.2018 v Guimares / POR.
Definitívna prihláška bola poslaná na 2 seniorky v kategórii jednotlivkýň.
Nominačné kritériá sú zverejnené.
Pretekárky sa zúčastnili súťaže Czech Open – 2 pretekárky sa dostali do
finále – Lamošová a Lisziová. U Lamošovej pretrvávajú problémy
s bolesťami chrbta, problém riešime s fyzioterapeutom Zdenkom
Ďurišom. V príprave a s možnosťou kvalifikovať sa na MS sú 4
pretekárky.

5. Príprava domácich medzinárodných podujatí
Kyselovičová

Rohlíčková
Novák

Slovak Aerobic Open, 13.-15.4.2018 Nové Zámky
Podľa predbežných prihlášok sa súťaže zúčastní 13 krajín + SR.
Do 16.3. sú nominačné prihlášky, rozpracovanú máme ešte účasť GBR,
RUS.
Počet prihlásených pretekárov je veľmi vysoký. Črtá sa tiež výborná
konkurencia.
Pretože sú to preteky FIG, problém máme s rozhodcami s medzinárodnou
kvalifikáciou, aby sme ich mali dostatok.
Výsledkový systém bude opäť zabezpečovať Aleš Vykoukal.
Otázna je účasť pretekárok kategórie NG – mladších ako 8 rokov.....
Dunajský pohár, 28.4.2018 Bratislava
Máme prihlásených 20 gymnastiek, menovitá prihláška je 26.3.
Technické zabezpečenie pretekov je pod kontrolou.
Gym Festival Trnava, 8.-10.6.2018 Trnava
Prihlášky priebežne prichádzajú, predpokladáme účasť cca 12 štátov.
Klub zabezpečí 2 sady náradia, jedna bude tréningová v gymnastickej
telocvični a jedna sada bude zapožičaná z firmy Spieth. Cena za
zapožičanie náradia s dopravou je 13 000,-EUR.

6. Príprava Valného zhromaždenia SGF
Novák

Všetky materiály boli poslané na kluby v požadovanom termíne ( 15 dní
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Kútik
Zvalo
Novák

U/9/2018
Zvalo
Novák

Novák

pred konaním VZ).
VZ sa bude konať v TC Empire v Trnave.
Upozornil na potrebu účasti zástupcov klubov, aby bolo VZ
uznášaniaschopné.
Program: bol zaslaný na kluby spolu s ostatnými materiálmi.
Požiadal predsedov sekcií o stručný komentár k svojim správam.
Požiadal o doplnenie ekonomických smerníc o odmenu trénerom na
sústredeniach do výšky 20,-EUR. ( domáce sústredenia aj zahraničné).
Požiadal o doplnenie čl. 13 v ekonomických smerniciach – na vlastnom aj
zapožičanom vozidle,....
Budeme mať 2 ocenenia našich čestných členov: Jozef Mikula – 80.
narodeniny a Milan Supek – 80. narodeniny.
Návrh rozpočtu bol prebraný s predsedami sekcií na oponentúrach plánov.
Použitie rezervy SGF: tlač diplomov a nálepiek k súťaži „O päť
olympijských kruhov“ v počte 5 000 ks.
VV SGF schvaľuje použitie rezervy na tlač diplomov a nálepiek na súťaž
„O päť olympijských kruhov“.
Informoval o skutočnosti, že Slavomír Michňák cvičí viacboj.
Požiadal, aby členovia VV SGF dostali informáciu na čo bude rezerva
použitá.
Rezerva: zatiaľ plánujeme použiť nasledovne:
10 000,- na odmeny klubom za úspešnosť a angažovanosť klubov
5 000,- doplnenie oblečenia z firmy ATAK
Diplomy a nálepky k súťaži „O päť olympijských kruhov“
Zástavy SGF na kluby, ktoré organizujú preteky
100. výročie ČSR – spoločné oslavy v Brne
Informoval, že vedením VZ poveril Róberta Korpu.
Pracovné predsedníctvo bude podľa rokovacieho poriadku.

7. Nominácie
Council FIG, 9.13.5.2018, Istanbul
Colloquium FIG
a zasadnutie kom.
GpV FIG, 24.4.4.5.2018, Ottawa
VZ SOV,
27.4.2018,
Bratislava
TC AER UEG, 3.6.4.2018, Bukurešť
MS ŠA, 29.5.4.6.2018,
Guimares/POR
SP Cantanhede, 20.26.3.2018
POR Open,
Cantanhede, 20.26.3.2018

Ján Novák
Monika Šišková

Oľga Kyselovičová
ŠA
Kyselovičová
Pretekárky: 2
1 vedúci delegácie: Novák
1 tréner
1 rozhodca: Kyselovičová
Pretekárka: Anita Lamošová
Rozhodkyňa: Kyselovičová
Pretekárky: Brestovská Marcela, Brestvoská Martina, Horváthová Laura,
Adamovičová Eva, Perečisnká Simona, Kovalčíková Ema, Veľká
Viktória
Trénerka: Perečinská Květoslava, Veľká Slávka
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Rozhodkyňa: Kyselovičová
MG
ME 29.5.2-3 juniorky
4.6.Guadalajara/ESP 2 T
1R
1 vedúci výpravy
SP Sofia, 29.3.-1.4. Sen. Xénia Kilianová, Natália Poliaková
T: Lubov Kilianová, Tatina Motolíková
R: Ivana Motolíková
Gand Prix Holon
1 sen.
14.-17.5.
2 jun.
1T
1R
ŠG M a Ž - písomne
U/10/2018
VV SGF schvaľuje predložené nominácie
8. Rôzne
Novák
U/11/2018
Novák

Šišková
Novák

Zvalo

Novák
Zvalo
Novák
Zvalo

Navrhol Jozefa Dučáka na ocenenie Fair Play SOV – návrh spracuje Se
SGF
VV SGF schvaľuje návrh Jozefa Dučáka na ocenenie Fair Play SOV.
Informoval o plánovaných oslavách 100. výročia založenia ČSR. Oslavy
sa budú konať v Brne 6.10.2018. Pozvaní budú 1 zástupca klubov ČGF
a SGF, olympionici a ďalší hostia.
K oslavám sa uskutočnilo stretnutie s prezidentom ČGF Romanom
Slavíkom.
5.10. sa uskutoční spoločné zasadnutie VV ČGF a VV SGF v Brne.
Slovenský pohár A,B v Trnave sa z dôvodu osláv 100. výročia ČSR
uskutoční v Trnave 19.-20.10.2018.
Informovala o prípravách 22. Festivalu pohybových skladieb v Trnave.
Na Festival je prihlásených viac ako 600 účastníkov, 64 skladieb a 26
klubov zo SGF, ČR a HUN.
Informoval o konaní slávnostného odovzdania gymnastického náradia na
všetky 14 ZŠ v Nitre. Prezentácia náradia sa bude konať 27.3. na ZŠ
Tulipánová.
Žiadosti o zriadenie RGCTM
Jediným klubom, ktorý poslal všetky požadované podklady bol Pavlo
Trenčín. Klub nespĺňa požadované podmienky na zriadenie RGCTM.
Ostatné kluby vyžiadané materiály neposlali.
Slávia UK Bratislava žiadosť neposlala, je na zamyslenie či nie je čas na
zmenu štatútu a prehodnotiť situáciu či nezamestnať trénerov aj na
čiastočný pracovný úväzok.
Informoval, že žiadosť o zriadenie RGCTM zo Šamorína neprišla ( podľa
informácií bola odoslaná ).
Po jej doručení bude prerokovaná na ďalšom zasadnutí VV SGF.
Navrhol zmenu štatútu RGCTM a možnosť zmeny zamestnania trénera aj
na čiastočný pracovný úväzok.
K téme RGCTM sa vrátime na ďalšom zasadnutí VV SGF.
Položil otázku, komu patria prostné, ktoré sú momentálne uložené
v Gymnastickom centre v Bratislave. Slávia UK Bratislava si zakúpila
prostné za vlastné prostriedky, tie posunula do Prievidze a SGF zakúpila
nové prostné.
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Novák
Kyselovičová

Novák

Šišková

Prostné uložené v GK Elán Prievidza sú v majetku SGF a prostné uložené
v Gymnastickom centre v Bratislave sú v majetku Slávie UK Bratislava.
V tomto duchu musia byť dokončené zmluvy o uložení veci.
Informovala o konaní úspešného seminára trénerov a pretekárov sekcie
ŠA.
Pozvaní boli experti zo zahraničia a celkovo sa ho zúčastnilo 78
účastníkov.
Po seminári sa konalo jednodňové reprezentačné sústredenie úsekov
junioriek a senioriek.
Je potrebné, aby všetci reprezentanti juniorských a seniorských úsekov
mali podpísané štatúty reprezentantov na rok 2018.
Reprezentantom juniorských a seniorských úsekov hradí licenciu FIG
a lekárske prehliadky SGF.
Informovala že ročný limit na darovanie 20 dresov zdarma z firmy
Christian Moreau je na tento rok vyčerpaný.

Ďalšie zasadnutia VV SGF sa uskutočnia 18.4.2018 o 15:00 hod. v Bratislave a 27.6.2018
o 15:00 v Bratislave.

Prílohy k zasadnutiu VV SGF 14.3.2018 nájdete tu:
https://drive.google.com/open?id=1obtVlUAG9KM4-_hz1Omk5dhYQfYd7UiZ
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