Zasadnutie Výkonného výboru SGF
6.12.2017, Bratislava
Zápis č. 7

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

6.12.2017, Bratislava
Ján Novák, Monika Šišková, Stanislav Kútik, Martin Zvalo, Silvia
Rohlíčková
Diana Dobrucká, Oľga Kyselovičová, Lucia Selecká
Kristína Slivoňová, Roman Krajniak
Monika Šišková
Ján Novák

Zasadnutie VV SGF otvoril prezident SGF Ján Novák.
Prezident v úvode privítal p. Kristínu Slivoňovú, novú kontrolórku SGF a p. Romana
Krajniaka, marketingového špecialistu, s ktorým začala SGF spolupracovať.
Vzhľadom na účasť p. Romana Krajniaka na zasadnutí navrhol prezident SGF úpravu programu: bod
číslo 2 predsunúť na začiatok rokovania.
S touto zmenou prítomní súhlasili.
Program:
1. Plán marketingu SGF (Krajniak)
2. Kontrola zápisu a uznesení (Šišková)
3. Čerpanie finančných prostriedkov sekciami SGF k 30.11.2017 (Novák, Šuhajdová)
4. Hodnotenie jesenných súťaží – predsedovia sekcií
5. Najúspešnejší športovci SGF v roku 2017 – predsedovia sekcií
6. Termínová listina SGF 2018 (2019) – Šišková + predsedovia sekcií
7. Nominácie
8. Rôzne
1. Plán marketingu SGF
Novák

Krajniak

Stručne predstavil doterajšiu činnosť a spoluprácu SGF a firmou
Neuropea, z ktorej vzišla aj spolupráca s Romanom Krajniakom,
špecialistom na športový marketing na Slovensku. Uskutočnilo sa
niekoľko stretnutí s Dianou Dobruckou, predsedníčkou marketingovej
komisie SGF, prezidenta SGF a generálnej sekretárky SGF a Romanom
Krajniakom, kde sme prediskutovali marketingové plány SGF na
najbližšie obdobie.
Predstavil svoj pohľad na činnosť SGF v oblasti marketingu a návrhy na
najbližšie obdobie.
Členom VV SGF predložil písomný materiál na diskusiu.
Predstavil slogan SGF: Gymnastika - šport pre všetky športy!

2. Kontrola zápisu a uznesení
Šišková
Šišková

Zloženie KK SGF – novou kontrolórkou SGF sa stala JUDr. Kristína
Slivoňová. SGF zaslalo na ministerstvo školstva informáciu o jej zvolení,
z ministerstva bude pozvaná na školenie kontrolórov.
U/28/2017 – Parkour – splnené čiastočne
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Novák

Šišková

Novák

Na začlenení Parkouru do SGF sa postupne pracuje.
U/29/2017 – spolupráca s firmou ATAK
Firma ATAK poslala na SGF vzorky oblečenia, jednotlivé sekcie si
vzorky vyskúšajú a podľa toho sa zadajú do výroby počty jednotlivých
veľkostí.
Odmeny za vrcholné súťaže pre pretekárov a trénerov - prerozdelenie.
Predsedovia sekcií úlohu splnili.
Termínová listina SGF – postupne ako predsedovia sekcií dopĺňajú
termíny sú zapracovávané do termínovej listiny.
Termíny ešte nedodali sekcie ŠG-Ž a ŠG-M.
Požiadal, aby v termínovej listine boli len podujatia, kde sa zúčastníme.
SOV a juniorský tím, žiaľ ani jeden športovec nebol do tohto programu
zaradený.

3. Čerpanie finančných prostriedkov sekciami k 30.11.2017
Novák

Zvalo
Šuhajdová
Novák

Všetky sekcie dostali podrobný prehľad čerpania k 1.12.2017
Počas roku nastali problémy so zaúčtovaním miezd, resp. odvodov
z miezd. Problém sme vyriešili v spolupráci s účtovníkom SGF p.
Richnákom. Prehľad, ktorý dostali predsedovia sekcií na dnešnom VV
SGF je aktuálny. Za chybu sa ospravedlňujeme.
V čerpaní sú 2 menšie problémy:
Prečerpanie rozpočtu sekciou MG – sekcia prečerpala prostriedky na
štátnom účte, rovnakú sumu má ale na prevádzkovom účte. V celkovom
objeme teda rozpočet neprečerpala. Pomoc poskytla sekcia GpV.
Sekcia ŠG mužov po započítaní všetkých nákladov pri odmenách prišlo
k prečerpaniu. Uhradené sú faktúry za nákup náradia u firmy Spieth
a Gymnova, faktúra za nákup náradia u firmy Kocian bude uhradená na
budúci rok. Vo faktúrach ešte nie je započítaná doprava za dovoz náradia.
S nákupom náradia, resp. čerpaním rozpočtu začala sekcia neskoro.
Mzdy s odvodmi budeme v roku 2018 vyhodnocovať mesačne, aby
podobné problémy už nenastali.
Požiadal Barboru Šuhajdovú o vysvetlenie situácie
Od posledného VV SGF sekcia ŠG mužov vyčerpala 10 000,-EUR +
objednala náradie.
Predsedovia sekcií budú čerpanie dostávať v roku 2018 mesačne.

4. Hodnotenie jesenných súťaží
Zvalo

Kútik

ŠG-M
Slovenský pohár v Košiciach prebehol štandardne
Sekcia sa zúčastnila na medzinárodných pretekoch a na Memoriáli
Gajdoša v Brne.
M SR sme zorganizovali v Šamoríne.
Slavomír Michňák zaznamenal výborný výsledok na Svetovom pohári
v Cottbuse, na koni na šírku postúpil do finále, kde sa umiestnil na 8.
mieste.
Čaká nás ešte sústredenie a testovanie v Košiciach.
ŠG-Ž
Na Majstrovstvách sveta sme splnili hlavný cieľ v podobe výborného
výkonu Barbory Mokošovej.
Na svetovom pohári Mokošová stabilne dobre, Vydúreková dobre,
zlyhanie nastalo u Dominiky Korpovej.
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Rohlíčková

Šišková

Šišková

Pekné výsledky dosiahli dievčatá na Medzinárodných pretekoch
v Maribore, kde dosiahli finálové umiestnenia.
Na Medzinárodných pretekoch v Brne Slovenky dominovali.
Na pretekoch Barborka Cup v poľskom Zabrze bola solídna konkurencia
a sekcia žien zaradí tieto preteky do plánu aj na budúci rok.
Uskutočnili sa dve kolá Slovenského pohára: Nové Zámky a Trnava.
Organizátori na obidvoch kolách urobili maximum a počet pretekárok sa
zvýšil.
M SR Detva, podarilo sa nám nájsť optimálny model na organizáciu
súťaží. Počas piatka a soboty odsúťažilo 93 pretekárok. Preteky boli
veľmi dobré, videli sme výrazný posun vo výkonnosti. Práca trénerov
naberá novú kvalitatívnu úroveň. Ukazuje sa nový problém: súčasní
tréneri nedokážu obsiahnuť počet pretekárok, ktorý máme.
MG
M SR junioriek a Dunajský pohár – pozitívom bola účasť kvalitných
rumunských pretekárok. V tomto roku sme pozvali aj mladšie kategórie –
pozitívna bola účasť pretekárok ROU a AUT.
Grand Prix Brno – dievčatá nepodali výkony, aké sme očakávali.
Challenge Cup Ljubljana – Semanová vo finále s kuželami obsadila 3.
miesto a vo finále s obručou 5. miesto.
M SR spoločné skladby – predstavilo sa 18 spoločných skladieb, súťaž
organizoval Rapid Bratislava. Súťažili aj dvojice a trojice.
Čakajú nás ešte 2 pohárové súťaže, ktoré majú medzinárodný charakter:
10.12. a 16.12.2017 v Bratislave a Nitre.
GpV
Informácia o Festivale gymnastiky a tanca v Košiciach na VV už odznela.
Uskutočnili sa 3 oblastné kolá v kategórii C, bol vypracovaný postupový
kľúč a podľa neho dievčatá štartovali na Slovenskom pohári v Prievidzi.
Slovenský pohár bol zorganizovaný dobre, problém bol s časom, keď
preteky museli dokončovať v časovej tiesni, lebo hádzanári mali večer
zápas.
M SR sa konali v Liptovskom Mukuláši, kde mala svoje zasadnutie aj
sekcia GpV. M SR mali dôstojný priebeh a videli sme kvalitné športové
výkony.
ŠA
Aerobici absolvovali Pohár federácií v Liberci. V aerobiku
zaznamenávame zvýšenie počtu pretekárov aj klubov ale aj zvýšenie
úrovne podávaných výkonov.

5. Najúspešnejší športovci SGF v roku 2017
Šišková

Požiadala sekcie aby nominovali svojich najúspešnejších športovcov
v roku 2017 ( prvé 3 miesta ).
Prehľad bude spracovaný a poslaný do tlačových agentúr ( tvorí prílohu
zápisu ).
Návrh, aby ocenenia boli odovzdané na Valnom zhromaždení SGF
25.3.2017.

6. Termínová listina SGF 2018 (2019)
Šišková
Novák

Aktuálna verzia termínovej listiny bola zaslaná predsedom sekcií.
Informoval o zámere ČGF usporiadať spoločné oslavy 100. výročia
založenia ČSR, ktoré sa budú konať v Ostrave. Na oslavách by mala
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participovať aj SGF.
7. Nominácie
Sústredenie RD,
5.-13.1.2018, Baku
SP Cantanhede /
POR, 23.25.3.2018
Medz. Preteky
Cantanhede/POR
23.-25.3.2018

Golen Age Gym
Festival Pesaro
2018
Eurogym Liége,
2018
Svetová
gymnaestráda,
31.1.-4.2.2018 join
meeting Dornbirn
Január Linz,
sústredenie
U/38/2017

ŠA
Lamošová Anita, Kyselovičová Oľga
Lamošová Anita, Kyselovičová Oľga
Sen. Brestovská Zuzana, Brestovská Veronika, Horváthová Laura,
Adamovičová Eva, Kovalčíková Ema, Perečinská Simona
AG1: Molnárová Diana, Viktória Veľká
T: Perečinská Kvetoslava, Veľká Slávka
R: Kyselovičová Oľga
GpV
Sokolská únia Slovenska, Diamant Košice, Jazerské mažoretky,
Gymnasion Nitra – 78 účatníkov
KGŠ Slávia Trnava, Donaldgym Ludanice – 44 účastníkov
Šišková Monika

ŠG M – bez nominnácií
ŠG-Ž
Mokošová Barbora – tvorba novej choreografie
Ľubica Bohmerová
VV SGF schvaľuje predložené nominácie

8. Rôzne
Novák

Kútik
Zvalo

Novák

Informoval o výsledkoch volieb a rokovaní na Kongrese UEG v Splite, 1.3.12.2017.
Oľga Kyselovičová bola opätovne zvolená za členku komisie športového
aerobiku s najvyšším počtom hlasov (spoločne s Alinou Dragan
z Rumunska). Boli dvaja kandidáti na prezidenta UEG: Edvar Kolar zo
Slovinska a Farid Gaybov z Azerbajdžanu. Prezidentom UEG sa stal Farid
Gaybov. Po prvýkrát prišlo všetkých 50 štátov. Výsledky volieb sú
dostupné na stránke UEG.
24.1.2018 sa uskutoční pracovné stretnutie prezidenta SGF s trénermi
RGCTM o 10:00. Súčasťou stretnutia bude aj úprava zmlúv.
O 15:00 sa uskutoční zasadnutie VV SGF.
Upozornil na potrebu dohody s Barborou Mokošovou, ako bude zasielať
sekcii čerpanie finančných prostriedkov z olympijskej solidarity.
Predložil návrh, aby sa v januári zriadilo nové RGCTM v Šamoríne
(podľa rozpočtu). Tréneri zo Šamorína majú na M SR už svojich
pretekárov.
Ďalej predložil návrh na zriadenie RGCTM v Trenčíne – chlapci aj
dievčatá a v Bratislave pre trénerku Janu Ľuptákovú.
O zriadenie RGCTM treba podať žiadosť písomnou formou a treba splniť
všetky podmienky Štatútu RGCTM.
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Šišková
Novák
Šišková
Novák

Informovala o oceňovaní Fair Play SOV. Medzi ocenenými bola aj Mária
Kotríková, členka SGF.
Pripomenul, aby sme nezabúdali na našich členov, ktorí sa dožívajú
životných jubileí. V najbližšom období to bude Jozef Mikula a Anton
Gajdoš.
Upozornila sekcie na potrebu spracovať vyhodnotenie sekcií, súťaží
a pretekárov za rok 2017.
Presné prehľady o počte pretekárov sú potrebné k spracovaniu nového
rozpočtu, aby tento bol adresnejší a za konkrétnu prácu.

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 24.1.2018 o 15:00 hod. v Bratislave
https://drive.google.com/open?id=14XqCOMsyNtnl_-aqCh7YeIh800I6OArn
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