Zasadnutie Výkonného výboru SGF
28.4.2017, Bratislava
Zápis č. 3

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

28.4.2017, Trnava
Ján Novák, Monika Šišková, Stanislav Kútik, Oľga Kyselovičová,
Martin Zvalo, Juraj Kremnický, Darina Kubeková
Ivan Gallo, predseda KK, Róbert Korpa, člen KK
Jozef Dučák
Monika Šišková
Ján Novák

Zasadnutie VV SGF otvoril prezident SGF Ján Novák.
Program:
1. Kontrola zápisu a uznesení
2. Hodnotenie seminárov sekcií a školení rozhodcov
3. Príprava jarných domácich súťaží – rozpisy, delegáti ( dohody o usporiadaní akcie )
4. Príprava ME ŠG a ME MG – rozpočty, nominácie, doprava
5. Príprava Slovak AER Open Šurany, Dunajský pohár Bratislava a GF Trnava
6. Príprava VZ SGF
7. Nominácie
8. Rôzne
1. Kontrola zápisu a uznesení
Šišková

U/19/2017

Žiadosť o účasť na tréningovom kempe MG v RUS u Iriny Vinner pre
pretekárku Poliakovú. Po zaslaní podmienok účasti zo strany
usporiadateľa sa RT rozhodla pre tréningový kemp v Azerbajdžane.
Požiadavka M. Zvala o preverenie, či je v systéme Membery
zaregistrovaná Alžbeta Potančoková bola preverená a M. Potančoková
bola riadne v systéme zaregistrovaná.
Zmeny v nomináciách:
Delegát na 2. kole Sl. Pohára v Banskej Bystrici: J. Kremnický
Elek Matolay, HUN – Kalamárová – necestovala
KP Detva – Kuklovská sa nezúčastnila
SP ŠG Koper – tréner Krištof sa nezúčastní
Doplnenie reprezentačných úsekov junioriek a žiačok v ŠA: bude
doplnené po testovaní v máji v Bratislave a v Nitre.
K 1.4.2017 bolo zriadené RGCTM v ŠG mužov, trénerom je Pavol
Šimoňák
Amatérska zmluva so športovcami – na príprave zmluvy sa pracuje a bude
podpísaná od 1.5.2017.
VV SGF odsúhlasil výšku odmeny jednému športovcovi zo sekcií ŠG
muži – Slavomír Michňák, ŠG ženy – Barbora Mokošová, MG – Xénia
Kilianová a ŠA – Anita Lamošová vo výške 200,-EUR.

2. Hodnotenie Slovak Aerobic Open, Šurany
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Kyselovičová
Novák

Šišková

Vyzdvihla vysoký počet zúčastnených krajín – 17, 576 pretekárov a 25
medzinárodných rozhodcov. Zvýšil sa aj počet domácich pretekárov – 98.
Súťaže prebiehali od piatku a celú sobotu a nedeľu.
Problémom ostáva nedostatočná kapacita ubytovania v Šuranoch a okolí
s čím súvisí náročná logistika a preprava súťažiacich
Po organizačnej stránke boli preteky zorganizované veľmi dobre
a poďakoval organizačnému výboru za odvedenú prácu. Poďakoval tiež
Oľge Kyselovičovej za technickú prípravu podujatia a Monike Šiškovej za
organizačnú stránku.
Vysvetlila problém s licenciami pretekárov SUI a tiež s rozhodcom
národnej triedy, ktorý bol zaradený na čiaru a kvôli tomu FIG preteky
vylúčili z kalendára FIG.

3. Hodnotenie ME v ŠG mužov a žien
Novák

Zvalo

Šišková

Rumunská gymnastická federácia za miesto konania ME zvolila mesto
Cluj-Napoca a organizácia priniesla veľa pozitívneho ( správanie
domácich divákov, výborné podmienky, celková organizácia podujatia,
TV pokrytie...)
Vyzdvihol spoľahlivé výkony našich pretekárov – Michňák, Mokošová,
ktorí v 10 vystúpeniach neurobili väčšiu chybu. Slavomír Michňák
zacvičil na hranici svojich možností, za cvičenie na koni na šírku dostal
veľmi vysokú E známku, na finálové umiestnenie chýba ešte vyššia D
známka.
Barbora Mokošová v kvalifikácia začala na kladine, ktorá bola zacvičená
nervózne, nervozita ešte pretrvávala na prostných, posledné 2 náradie už
boli istejšie. Dobrý výkon jej zaručil postup do finále 24. Vystúpenie vo
finále bolo sebavedomejšie. Spomenul pochvalu od predsedníčky
technickej komisie FIG Donateli Sacchi.
Za prípravu a vzornú reprezentáciu poďakoval trénerom Martinovi
Zvalovi a Petrovi Krištofovi a pretekárom Barbore Mokošovej
a Slavomírovi Michňákovi.
Upozornil, že je žiadúce, aby boli odmeny, ktoré pretekárom a trénerom
prináležia boli vyplatené ihneď.
Skonštatoval, že príprava začala neskôr kvôli zdravotným problémom.
Veľmi pomohli sústredenia v Chorvátsku.
Zodpovedný prístup Slavomíra Michňáka sa odzrkadlil v odrobení ďaleko
väčšieho počtu zostáv ako v predchádzajúcom období. Skonštatoval tiež,
že spolupráca medzi ním a Michňákom sa zlepšila.
Pre Barboru Mokošovú bolo ťažké, aby sa po olympiáde znovu
naštartovala. Vyslovil veľkú spokojnosť s prístupom a výkonom obidvoch
pretekárov.
Vyzdvihla prínos prítomnosti fotografa, ktorý bol na ME za SR. Pretekári
majú kvalitné fotografie a tieto boli ihneď zasielané na denníka Šport
a tlačovým agentúram, čo výrazne prispelo k lepšej propagácii
gymnastiky v médiách.
Od začiatku ME bola vytvorená FB stránka SGF, ktorá mala veľkú
odozvu.
Zdôraznila, že na ME cestovala na vlastné (klubové) náklady.
Skonštatoval, že rozhodkyňa Zuzana Galátová, ktorá sa ME zúčastnila po
prvýkrát sa uviedla dobre svojim výkonom aj komunikáciou
s rozhodkyňami.
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Novák

Skonštatoval, že je problém s rozhodcom ŠG mužov, ktorý má len IV.
kategóriu, ktorá ho predurčuje len na pomocné pozície.
Vyjadril nespokojnosť so skorším odchodom výpravy z ME, na bankete
chýbali len českí a slovenskí gymnasti.
Počas ME sa uskutočnilo množstvo rokovaní ako napr. s prezidentom
FIG, ktorý prisľúbil účasť na Gym Festivale v Trnave 2.-6.6.2017.
Ďalej sme rokovali s NF, potencionálnymi účastníkmi Gym Festivalu
v Trnave (ISR, TUR,ROU,RUS,JPN, LIT) a tiež ohľadne volieb do EUG
koncom roku 2017.

4. Príprava Gym Festivalu v Trnave
Novák

Na 30. ročníku bude 12 – 14 krajín, momentálne máme prihlásených 15
senioriek a 23 junioriek, k tomu ešte pribudnú pretekárky zo SR. Veľký
záujem je z ČR.
Na piatok 2.6. plánujeme slávnostné podpísanie zmluvy k nadácii Viery
Čáslavskej.
Celková organizácia podujatia prebieha dobre a podľa plánu.

5. Nominácie
Zelená Jama Open
Tréningový kemp
UEG

EYOF, Gyor /
HUN
SP Paríž

MP Szombately

Letná Univerziáda

ŠG ženy
Oprava 2. družstvo: Didy, Simonidesová, Gondová
T: Milkošová
R: Kotuličová
Korpová + Pálinkášová
Ľuptáková + Baňovičová
Náklady:
pre trénerky hradí SGF účastnícky poplatok, ostatné náklady na náklady
klubov
pretekárky: na náklady klubov
Širšia nominácia:
Bunce, Takáčová, Pýchová, Didy
T: Krekáňová, Kútik
R: Cerovská
ŠG-M: Michňák
T: Peter Krištof
R: 1
ŠG:Ž
Mokošová, Kalamárová
T: Zvalo, Krekáňová
R: 1
ŠG-M: Michňák
T: Krištof
R:1
ŠG:Ž: Mokošová, Kalamárová, Korpová
T: Zvalo, Krekáňová
R:1
MG
Kilianová
T: Kilianová
Bez rozhhodkyne
Nominácia rozhodcov za ŠG:
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Tréningov kemp
Cesenatico / ITA

SP
Cantanhede/POR
POR Open
U/20/2017

Rupčík
Galátová
ŠA
Solárová, Farkašová, Ábelová, Veľká, Koprdová, Molnárová + 7
pretekárok z Interu Bratislaa
T: Danielová – za SGF
Khandlová – klub
Náklady: SGF hradí účastnícky poplatok trénerke Danielovej, ostatné
náklady na náklady klubu
Pretekárky: na náklady klubov
Anita Lamošová
R a T: Oľga Kyselovičová
Brestovská Marcela a Martina, Horváthová Laura
Drahošová Zuzana a Veronika, Simona Čurilová
VV SGF schvaľuje predložené nominácie

6. Príprava VZ SGF
Zvalo
Novák
Kyselovičová

Novák

U/21/2017

Zvalo

Novák
Kútik

Navrhol, aby SGF do volieb UEG nominovalo Kyselovičovú do
technickej komisie ŠA a Rupčíka do technickej komisie ŠGM.
Vyjadril nesúhlas s nomináciou Rupčíka, pokiaľ prebieha disciplinárne
konanie s Piaseckým.
Navrhla tajné voľby o nominácii členov do UEG
Výsledky tajného hlasovania:
Kyselovičová
za 7
proti: 0 zdržal sa: 0 prijaté
Rupčík
za 3
proti: 3 zdržal sa: 1 neprijaté
Predložil zmeny v programe na VZ
Predložil návrh na úpravy v ekonomickej smernici SGF, ktoré VV SGF
odporúča VZ prijať
VV SGF schvaľuje, aby delegáti, ktorí sa neskoro prihlásili na VZ mali
právo hlasovať, neboli im však preplatené hospodárske náležitosti.
Návrh RD na rok 2017:
ŠG-ženy Katarína Krekáňová
ŠG-muži vyjadria sa na VZ
MG: Tatina Motolíková
ŠA: Oľga Kyselovičová
Položil otázku, prečo má sekcia mužov nižší rozpočet ako sekcia žien?
Už dlhodobo má Sekcia mužov lepšie výsledky, aj keď má menšiu
základňu. Keď sme mali družstvo seniorov na ME a juniorov na MEJ,
rozpočet bol vždy 50% muži / 50% ženy. Teraz keď potrebujeme
vychovať viac pretekárov, potrebujeme pomôcť a nie skrátiť rozpočet
(zahraničný tréner, nové RGCTM, ...)
Návrh rozpočtu je urobený na základe požiadaviek predsedov sekcií,
registrácie členov, činnosti sekcie, počtu športovcov
Peniaze v rozpočte sú určené pre pretekárov a potenciál u dievčat je
momentálne väčší

7. Rôzne
Kubeková
Šišková

Predložila návrh rozpisu na 4. kolo Sl. Pohára v MG
VV SGF predložený rozpočet schválil
Predložila žiadosť Martina Sáka o udelenie I. trénerského stupňa v ŠG
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mužov.
Žiadosť VV SGF schválil.

Ďalšie zasadnutie sa uskutoční v Bratislave, dňa 24.5.2017 o 15.00 hod.
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