Zasadnutie Výkonného výboru SGF
25.10.2017, Bratislava
Zápis č. 6

Dátum:
Prítomní:
Ospravedlnení:
Zápis spracovala:
Skontroloval:

25.10.2017, Bratislava
Ján Novák, Monika Šišková, Stanislav Kútik, Oľga Kyselovičová,
Martin Zvalo, Silvia Rohlíčková, Lucia Selecká
Diana Dobrucká
Monika Šišková
Ján Novák

Zasadnutie VV SGF otvoril prezident SGF Ján Novák.
Program:
1. Plán marketingu SGF (Dobrucká, Novák)
2. Kontrola zápisu a uznesení (Šišková)
3. Čerpanie finančných prostriedkov sekciami SGF k 24.10.2017 (Novák)
4. Hodnotenie účasti na akciách SGF
- ME ŠA (Novák, Kyselovičová, rozhodkyňa len písomne)
- MS ŠG (Zvalo, Krištof, rozhodcovia len písomne)
5. Príprava registrácie 2018 (Barutová, Šišková, Rohlíčková)
6. Kalendár SGF na rok 2018
7. Nominácie
8. Rôzne
1. Plán marketingu SGF
Novák

Zvalo
Novák

Informoval o stretnutí s p. Dobruckou a p. Krajniakom, ktoré sa konalo
v pondelok 23.10.2017 na Se SGF. Ďalšie stretnutie je naplánované na
21.11.2017.
Položil otázku, kto je po Gabrielovi Bogdánym zodpovedný v denníku
Šport na gymnastické športy.
Na gymnastické športy nie je žiaľ nikto určený.

2. Kontrola zápisu a uznesení
Šišková
Novák

Novák
Šišková

Návrh zloženia sekcie ŠG mužov: v sekcii bude pracovať Tibor Bohňa
Zloženie KK SGF
Členovia KK majú naplánované stretnutie na dnes. Ďalšie stretnutie
prezidenta a Róberta Korpu sa uskutoční v Nových Zámkoch. Napriek
snahe sa nepodarilo členom KK zo svojho stredu zvoliť predsedu
a zároveň kontrolóra zväzu. SGF musí do 31.10.2017 zaslať na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu meno kontrolóra, ktorý
bude pozvaný na skúšky.
Inventarizačná komisia
Spracováva sa smernica na odpisovanie majetku. Ingrid Barutová
pripravuje súpis všetkého náradia, ktoré SGF zakúpila.
U/28/2017 – Parkour – splnené čiastočne
Na začlenení Parkouru do SGF pracujeme. Uskutočnilo sa stretnutie
s Vladom Zlatošom a jeho kolegom , ktorý sa venujú Parkouru na
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Novák

Šišková

Zvalo:

Novák

Zvalo

Slovensku. V SR neexistuje strešná organizácia pre Parkour. Na stretnutí
boli dohodnuté ďalšie kroky, ktoré pomôžu v ďalšej spolupráci. Návšteva
MŠVVaŠ ohľadne uznania parkouru ako gymnastického športu, oslovenie
Švédskej gymnastickej federácie, ktorá parkour má už niekoľko rokov
začlenený.
Informácia na stránke SGF a FB bude uverejnená po doladení detailov
spolupráce.
U/29/2017
Informoval o návšteve firmy ATAK v Prešove a možnej spolupráci.
Predstavil grafické návrhy na joggingové súpravy a tričká pre členov
SGF, ako aj cenovú ponuku od firmy Atak. O cene budeme naďalej
rokovať.
Navrhol, aby sa pre našich najlepších športovcov zakúpil celý set a pre
žiacke kategórie zjednodušená verzia. Podľa cenovej ponuky to vychádza
oblečenie pre 126 osôb.
Ako bolo na VV SF schválené, oblečenie sa bude financovať z rezervy
SGF.
Čerpanie rezervy 26 713 EUR:
Nákup tričiek:
2 629,80 EUR
Dotácia na kluby: 10 118,-EUR
Zostatok:
13 965,20 EUR bude použitý na nákup oblečenia.
U/30/2017 – Kritériá na vyhodnotenie úspešnosti a angažovanosti klubov
bol po zapracovaní pripomienok poslaný členom VV SGF. Kompletná
tabuľka aj s kritériami bude poslaná na kluby a uverejnená na web stránke
SGF.
Navrhol, aby každý bod získaný za úspešnosť v súťažiach mal nejakú
finančnú hodnotu a tá sa násobila počtom získaných bodov, ktorú klub v
danom roku získal, tak ako je to pri vyhodnocovaní za organizovanie akcii
pre SGF (preteky, školenia, ....).
Na januárovom zasadnutí VV SGF bude bod programu : Úprava
dokumentov, kde by sa malo riešiť aj vyhodnotenie klubov.
Nominačné kritériá ŠA – boli po ME ŠA dopracované a tvoria prílohu
zápisu.
Zmeny nominácií:
SP Cottbus, 23.-26.11.2017 – Mokošová – všetky náklady hradené SGF.
Grand Prix Brno, 20.-21.10.2017 – MG
Seniorky: účasť zrušená
Juniorky: Semanová, Valková
Horváthová, Majzlíková
Timková na vlastné náklady
U/35/2017
Hlasovanie per rollam o doplnení ekonomických smerníc. Informácia,
ktorá išla na kluby a tiež výsledok hlasovania tvorí prílohu zápisu.
Hlasovanie v obidvoch bodoch bolo úspešné a zmeny ekonomických
smerníc schválené.
Odmeny za vrcholné súťaže pre pretekárov a trénerov.
Žiadame predsedov sekcií, aby predložili písomne prerozdelenie odmien
za vrcholné podujatia, ktoré im prináležia podľa ekonomických smerníc.
Požiadal, aby odmena na pretekárku Takáčovú bola vyplatená trénerke
Nadi Miklošovej.
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3. Čerpanie finančných prostriedkov sekciami SGF k 24.10.2017
Novák

Všetci predsedovia sekcií dostali podrobné čerpanie finančných
prostriedkov príslušnej sekcie písomne.
Požiadal predsedov sekcií, aby rozpočty boli vyčerpané do 6.12.2017, aby
Se SGF mohol dokončiť čerpanie štátneho účtu v požadovanom termíne.

4. Hodnotenie účasti na akciách SGF

Zvalo

Novák

Kútik

Zvalo
Šišková
Kyselovičová

Novák

MS ŠG mužov a žien, Montreal / CAN
Písomné hodnotenie RT mužov aj žien tvorí prílohu zápisu.
Cesta do dejiska podujatia a celkové zabezpečenie bolo dobré, všetky
podklady k akreditácii boli v poriadku, za prípravu poďakoval Se SGF.
Jediným problémom bola cesta z letiska na hotel, ktorá bola veľmi dlhá,
autobusy OV nefungovali. Dopravu do telocvične sme riešili metrom.
Slavo aj Bára sa pripravovali zodpovedne, na súťaži odcvičili čo mohli.
Slavomír Michňák sa umiestnil na koni na šírku na výbornom 18. mieste.
Barbora Mokošová pokazila kladinu, ostatné náradia zacvičila veľmi
dobre. Celkovo bolo hodnotenie v ženách veľmi nízke. Bára sa vo
viacboji umiestnila na 31. mieste a na kladine na 34. mieste.
Zdôraznil, že početné zranenia počas MS mohli byť príčinou veľmi dlhej
a náročnej sezóny.
Zagratuloval pretekárom aj trénerom za veľmi dobré umiestnenia,
vyzdvihol najmä výsledok Slavomíra Michňáka na koni na šírku
a celkovo zhodnotil účasť na MS kladne.
Podľa výsledkov dosiahnutých najlepšími pretekárkami na MS bolo
hodnotenie veľmi nízko. Celkovo zhodnotil výsledky veľmi pozitívne, na
podmienky, v ktorých pracujeme.
Poďakoval trénerom za prípravu pretekárov.
Na jeseň už tradične je veľmi veľa zranení.
Navrhol, aby súčasťou výpravy na vrcholné podujatia bol fyzioterapeut.
Zagratulovala trénerom aj pretekárom k výborným výkonom, ktoré podali
na MS.
ME ŠA, Ancona / ITA
Na ME štartovali seniorka Lamošová, Juniorka Čurilová a trojica
junioriek Drahošová V., Drahošová Z. a Čurilová.
Simona Čurilová odcvičila bez väčšej chyby, zatiaľ má nižšiu obťažnosť.
Trojica – odcvičili na čo momentálne majú, majú nižšiu obťažnosť.
Lamošová – postupne sa v príprave na súťažiach zlepšovala. Pomohlo jej
aj sústredenie v Maďarsku. Očakávali sme 10.-12. miesto, nakoniec to
bolo 14. miesto.
K organizácii: nebolo dobré, že prezidentka TC AER UEG bola zároveň
členkou LOC. V organizácii bolo veľa chýb.
Celá výprava počas ME nemala žiadne problémy. Ubytovanie sme mali
ďaleko od Ancony, čo značne sťažovalo organizáciu výpravy.
Skonštatoval, že aj aerobik sa stáva profesionálnou športovou disciplínou.
Zhodnotil, že Anita Lamošová zacvičila lepšie, ako nakoniec získala
umiestnenie.

3

5. Príprava registrácie 2018
Šišková

Zhodnotila doterajší priebeh registrácie členov SGF v systéme Membery.
Vyslovila nádej, že počiatočné problémy máme za sebou a registrácia
v novom roku bude už ľahšia.
K 30.9.2017 boli odoslané exporty na ministerstvo školstva. Celkový
počet pretekárov do 23 rokov je 5 222.

6. Kalendár SGF na rok 2018
Šišková
Novák

Požiadala predsedov sekcií, aby začali pracovať na termínovej listine na
rok 2018. Všetky doteraz známe termíny sú uverejnené na web stránke
SGF.
Vzhľadom k tomu, že určený dátum na VZ SGF 31.3.2018 je Veľká noc,
navrhujem, aby sa VZ konalo 25.3.2017 v nedeľu.

7. Nominácie

1.11.-8.11.2017
Tel Aviv
12.11.-20.11.2017
Tallin
4.12.-12.12.2017
Benin
10.-11.10.2017
Moskva
19.-20.10.2017
Krajinská Gora
11.-12.11.2017
Ljubljana

U/37/2017

ŠA
Školenie rozhodcov MG FIG
Kyselovičová – nominovaná FIG ako administrátor.
Na náklady FIG
Školenie rozhodcov MG FIG
Kyselovičová – nominovaná FIG ako administrátor.
Na náklady FIG
FIG Coaches Academy ŠA
Kyselovičová
Na náklady FIG
Stretnutie s viceprezidentom FIG
Novák
Na náklady Ruskej gymnastickej federácie
Stretnutie s kandidátom na prezidenta UEG
Novák
MG
Slovenian Challenge Cup
Pretekárky: Horváthová, Majzlíková, Valková, Hajdučinová, Račková
T: Motolíková, Kilianová
R: Motolíková
VV SGF schvaľuje predložené nominácie

8. Rôzne
Novák

Informoval o súdnom spore so Samuelom Piaseckým. Žalobu na súd
podal Piasecký.
Informoval o novom Ranking liste FIG, kde sa naša federácia umiestnila
na vynikajúcom 27. mieste! Hodnotenie krajín je podobné, aké realizuje
SGF – výsledky, angažovanosť federácie.
Informoval o žiadosti na ministerstvo školstva na zakúpenie mikrobusu a
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Novák
Zvalo

Kútik

Rohlíčková
Šišková

Rohlíčková
Kyselovičová
Kútik

náradia v hodnote 60 000,-EUR zo štátneho rozpočtu v roku 2018
Požiadal Sekciu žien o nákup náradia, nakoľko na Gymfestivale niektoré
náradie chýbalo, resp. bolo opotrebované.
Požiadal Sekciu žien o nákup bradlových žrdí na ženské bradlá Spieth
a Gymnova.
Upozornil, že Sl. Pohár mužov a žien sa konajú v rovnakom termíne, čím
vznikajú problémy s rozhodcami.
Informoval o probléme s účasťou na sústredení ŠG žien v Detve, ktorého
sa pretekárky Slávie UK Takáčová a Kuklovská nezúčastnili, pretože
termín bol zmenený a v novom termíne trénerka Miklošová nemohla
odcestovať. Následne sa museli pretekárky Slávie UK Bratislava zúčastniť
súťaže v Maribore na vlastné náklady.
Objasnil vzniknutú situáciu z pohľadu reprezentačnej trénerky a sekcie
žien. Na kontrolné sústredenie mohli dievčatá pricestovať samé a RT by
sa o ne v Detve postarali. Nikto z nás nepochybuje o tom, že tréner Zvalo
pripraví pretekárky na súťaže, ale z nášho pohľadu panuje nedôvera zo
strany trénera Zvala k RT a ku mne ako predsedovi sekcie, že sa
o pretekárky z BA postaráme.
2 pretekárky z BB a Detvy, ktoré sa nezúčastnili sústredenia, ale štartovali
na súťaži v Maribore na náklady SGF predložili lekárske potvrdenia
o chorobe počas sústredenia.
predložila na schválenie rozpis na M SR dvojíc a trojíc. Delegátom bude
Lucia Selecká.
Informovala o grantovom programe SOV – juniorský tím, do ktorého sme
podali žiadosť o zaradenie Chiary Bunce za ŠG ženy a Kristíny
Semanovej za MG.
Konferencie „Výživa a doping v športe“ sa zúčastnili Kyselovičová
a Lamošová.
Na SAUŠ boli podané žiadosti o výkonnostný príspevok pre pretekárov:
Xénia Kilianová – MG, Slavomír Michňák – ŠG-M, Barbora Mokošová –
ŠG-Ž.
Informovala o tretích oblastných kolách v kategórii C, ktoré sa konali
21.10.2017 v Trnave, Topoľčanoch a Košiciach. Spolu pretekalo 246
pretekárok! Postup na 2. kolo Sl. Pohára bol spracovaný a rozposlaný na
kluby.
Informovala o Festivale gymnastiky a tanca, 14.10.2017 v Košiciach.
V 21 skladbách sa predstavilo 200 vystupujúcich z 9 klubov Slovenska
a Maďarska.
Predložila písomnú správu z M SR junioriek MG, ktoré sa konali
v Bratislave 22.-23.9.2017.
Informovala o Pohári federácií v ŠA, ktoré sa konali 14.-15.10.2017
v Bratislave. Súťaž mala vysokú športovú aj organizačnú úroveň.
Požiadal o pridanie do nominačných kritérií nomináciu na OHM, pre
ktorú bude kvalifikácia v Baku.

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 6.12.2017 o 15:00 hod. v Bratislave
Link na prílohy z VV nájdete tu:
https://drive.google.com/drive/folders/1cyIkiNUUdl9OsWPHRu61atYlz0PO9Dj_?usp=shari
ng
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