Zasadnutie Výkonného výboru SGF
6.9.2017, Bratislava
Zápis č. 5

Dátum:
Prítomní:
Ospravedlnení:
Zápis spracovala:
Skontroloval:

6.9.2017, Bratislava
Ján Novák, Monika Šišková, Stanislav Kútik, Oľga Kyselovičová,
Martin Zvalo, Silvia Rohlíčková
Diana Dobrucká, Jarolav Debnárik, Róbert Korpa, Mária Hollá, Lucia
Selecká
Monika Šišková
Ján Novák

Zasadnutie VV SGF otvoril prezident SGF Ján Novák. V úvode privítal prítomných a zdôraznil
potrebu zasielania pozvánok, aby boli členovia VV SGF na zasadnutie pripravení a mali aktuálny
program zasadnutia.
Program:
1. Kontrola zápisu a uznesení
2. Čerpanie finančných prostriedkov sekciami SGF k 5.9.2017
3. Marketingová plán SGF 2017-2018
4. Hodnotenie účasti na akciách SGF
A) World Gym for Life Challenge Nórsko - Šišková
B) EYOF – Kútik ( Krekáňová, Cerovská – len písomne )
C) LSU – Zvalo ( Krištof, Kilianová, Rupčík, Galátová – len písomne )
D) MS MG Novák ( Motolíková T., Motolíková I.- len písomne )
5. Vyhodnotenie klubov za rok 2016
6. Nominačné kritériá pre rok 2018 ( Kútik, Zvalo, Rohlíčková, Kyselovičová )
7. Schválenie rozpisov súťaží na jesenné súťaže – Šišková, Kútik, Zvalo, Rohlíčková,
Kyselovičová )
8. Kalendár SGF na rok 2018
9. Nominácie
10. Rôzne
1. Kontrola zápisu a uznesení
Zvalo
Novák
Zvalo
Šišková

Zvalo
Šišková

Požiadal o písomné vyjadrenie k svojej otázke prečo keď na VZ bol
schválený rozpočet pre sekciu ŠG M 38 tis má teraz v čerpaní len 30 tis.
V priebehu minulého zasadnutia VV SGF bola táto otázka zodpovedaná
ústne, preto už nebola podaná písomná informácia.
Trval na písomnom vyjadrení.
Bod.č.6 – uznesenie z VZ SGF 2017
Za dodržanie uznesenia sú zodpovedné sekcie.
MG požiadala o opravu na súťaže základného programu je požadovaných
8 rozhodkýň ( nie 12 ako bolo v pôvodnom návrhu ).
V prípade nižšieho počtu prítomných rozhodcov na súťaži riaditeľ
pretekov, hlavný rozhodca a delegát SGF sú zodpovední za vyriešenie
situácie na mieste.
Bod.č.8 – návrh zloženia sekcie ŠG mužov
Ešte nie je doriešené, či bude členom sekcie Tibor Bohňa alebo Pavol
Šimoňák
Bod.č.9 – zloženie KK SGF
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U/28/2017

Prezident SGF komunikuje so všetkými tromi členmi. Z ministerstva
školstva prišla pozvánka na stretnutie kontrolórov, kto sa ho zúčastní ešte
nie je známe.
Bod.č.10 – menovanie inventarizačnej komisie – prvé plánované
zasadnutie inventarizačnej komisie sa uskutoční na SGF 18.9.2017.
Bod.č.15 – zmeny nominácií
MP Szombately, 8.-10.9.2017 – nevycestovala Krekáňová a Kalamárová
MS ŠG – ŚG muži – rozhodca Rupčík
Juniors Trophy, Cottbus 23.-24.9.2017 – akcia zo strany sekcie ŠG muži
zrušená
MS Ancona ŠA, 19.-25.9.2017, trénerka Monika Lamošová, vedúci
výpravy Ján Novák
AG1 ŠA Ancona, 16.-21.9.2017 – doplnená nominácia Michaela
Molnárová
Medzinárodná súťaž MG, Minsk, 2.-6.8.2017 – 1 pretekárka Kilianová, 1
trénerka Kilianová, účasť bez rozhodkyne
MS MG Pesaro – pretekárka Poliaková – účasť zrušená pre zranenie,
zúčastnila sa iba pretekárka Čechová
AEON CUP MG JPN – účasť zo strany sekcie MG zrušená
Bod č.16
Členom VV SGF budú kritériá na prerozdelenie finančných prostriedkov
za úspešnosť a angažovanosť klubov predložené na dnešnom zasadnutí.
Parkour a jeho začlenenie do SGF – Novák informoval o začlenení tohto
športového odvetvia do FIG, je potrebné vypracovať stratégiu
a podmienky na pričlenenie aj do SGF. Šišková – musíme si stanoviť za
akých podmienok túto športovú disciplínu prijmeme a čo im ponúkneme.
Zvalo podporil prijatie do SGF.
VV SGF ukladá Se SGF uverejniť na web stránke a facebookovej stránke
SGF informáciu o prijatí Parkouru do FIG a možnosti spolupráce v tejto
oblasti do SGF. Taktiež ukladá pripraviť stretnutie s prípadnými
záujemcami parkouru s predstaviteľmi SGF.

2. Čerpanie finančných prostriedkov sekciami SGF k 5.9.2017
Novák
Kútik
Novák
Novák

U/29/2017

Zvalo

Každý predseda sekcie dostal podrobný rozpis čerpania k 25.8.2017.
Čerpanie sekcie ŠG ženy ide podľa plánu. Nerozumiem čerpaniu miezd
RGCTM.
Akékoľvek nezrovnalosti alebo otázky poprosím riešiť s ekonómkou SGF
Barborou Šuhajdovou.
Predložil návrh na čerpanie rezervy, ktorá bola schválená na VZ SGF.
Nákup tričiek rovnakých pre všetky sekcie – 390 ks – v hodnote 2 629,80
EUR.
Nákup joggingových súprav cca 100 ks v Christian Moreau ( cca 5060EUR), ešte nemáme cenovú ponuku, suma bude spresnená.
Navýšiť čiastku pre hodnotenie úspešnosti a angažovanosti klubov.
VV SGF schvaľuje nákup tričiek a joggingových súprav ( počet ks podľa
ponuky a ceny ) z rezervy SGF. Počty a veľkosti joggingových súprav
spresnia predsedovia sekcií.
Požiadal aj o nákup bavlnených tričiek
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3. Marketingová plán SGF 2017-2018
Novák

Materiál bol predložený členom VV SGF písomne. Je naplánované
stretnutie s Dianou Dobruckou a prediskutovanie návrhu.
Diskusia členov VV SGF k návrhu bude na ďalšom zasadnutí VV SGF.

4. Hodnotenie účasti na akciách SGF
Šišková

Kútik

Novák

Zvalo

Novák
Rohlíčková

World Gym for Life Challenge, Nórsko
Správa bola predložená písomne a tvorí prílohu zápisu.
Predsedníčka sekcie GpV SGF zdôraznila vynikajúcu atmosféru a veľmi
vysokú úroveň celého podujatia po organizačnej aj výkonnostnej úrovni.
Otvorenia sa zúčastnil aj nórsky kráľ Harald.
SGF reprezentovala skupina Diamant Košice, ktorá získala bronzovú
medailu.
EYOF, Gyor
Správa reprezentačnej trénerky Kataríny Krekáňovej bola predložená
písomne. Tvorí prílohu zápisu.
Predseda sekcie ŠG ženy kladne zhodnotil sústredenie v Šamoríne
a medzištátne 4-stretnutie pred vycestovaním na EYOF.
Celé družstvo malo počas súťaže na EYOF len jedno zaváhanie, dievčatá
výborne vystupovali počas celého podujatia. Pýchová sa zranila 10 dní
pred súťažou, odpretekala v rámci svojich možností.
Družstvo sa umiestnilo na 15. mieste a Chiara Bunce postúpila do finále
viacboja, kde sa umiestnila na 24. mieste. Karolína Takáčová sa
v kvalifikácia umiestnila na 39. mieste a Kristína Pýchová na 54. mieste.
Celková organizácia podujatia bola výborná.
Na halách boli sklenené steny a okoloidúci mohli vidieť, čo sa deje
v halách – výborná propagácia gymnastiky.
Pochválil správu, ktorú spracovala RT Katarína Krekáňová, najmä jej
odbornosť.
Nálada a atmosféra vo výprave bola veľmi dobrá.
Pochválil výkon všetkých dievčat a tiež spoluprácu s SOV.
Správu od rozhodkyne Zuzany Cerovskej sme neobdržali.
LSU, Taipei
Správa reprezentačného trénera Petra Krištofa bola predložená písomne
a tvorí prílohu zápisu.
Predseda sekcie ŠG mužov stručne zhodnotil vystúpenie Slavomíra
Michňáka, ktorý žiaľ na koni na šírku spadol. Na prostných doplatil na
nízku východziu známku.
Celková organizácia súťaže bola dobrá.
Správa osobného trénera Martina Zvala o účasti Barbory Mokošovej bola
predložená písomne a tvorí prílohu zápisu.
Mokošová sa v kvalifikácii umiestnila na bradlách na 11. mieste a na
preskoku na 13. mieste a prebojovala sa do finále viacboja medzi
najlepších 18 pretekárok. Vo finále si svoj výkon zlepšila a celkovo sa
umiestnila na vynikajúcom 9. mieste so ziskom bodov 51.325.
Správa rozhodcu Ľuboša Rupčíka tvorí prílohu zápisu.
Zagratuloval pretekárke Barbore Mokošovej a trénerovi Martinovi
Zvalovi k výbornému umiestneniu na Letnej svetovej univerziáde.
Predsedníčka sekcie MG zhodnotila vystúpenie reprezentantky Xénii
Kilianovej, ktorá sa umiestnila na 15. mieste. Druhá pretekárka
Duchnovská skončila na 32. mieste.
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Rohlíčková

Novák

MS MG
Správa vedúceho výpravy Jána Nováka a rozhodkyne Ivany Motolíkovej
boli predložené písomne a tvoria prílohu zápisu.
Predsedníčka sekcie MG priznala chybu sekcie pri nominácii pretekárok
na LSU a MS, keď nominovali Kilianovú, našu jednotku na LSU a nie na
MS. Natália Poliaková sa zranila a na MS nemohla štartovať. Ďalšia
pretekárka v poradí Alexandra Čechová, ktorá bola na študijnom pobyte
v Kanade dlho nesúťažila a na jej výkone to bolo vidieť.
Celková organizácia pretekov bola na výbornej úrovni, prítomné bolo celé
vedenie FIG.

5. Vyhodnotenie klubov za rok 2016
Novák

U/30/2017

Členom VV SGF predložil písomný materiál „Kritériá pre vyhodnotenie
úspešnosti a angažovanosti klubov SGF“ na diskusiu. Jedná sa
o vyhodnotenie výsledkov a angažovanosti za rok 2016 a vyplatená bude
z rozpočtu 2017.
Členovia VV pripomienkovali jednotlivé kritériá a sumu, ktorá bude
prerozdelená medzi kluby.
VV SGF schvaľuje predložený materiál s pripomienkami. Definitívna
verzia bude zaslaná klubom a uverejnená na web stránke SGF.

6. Nominačné kritériá pre rok 2018 ( Kútik, Zvalo, Rohlíčková, Kyselovičová )
Zvalo
Kútik
U/31/2017
Kyselovičová
Novák

Sekcia ŠG muži predložila návrh písomne, tvorí prílohu zápisu.
Sekcia ŠG ženy predložila návrh písomne, tvorí prílohu zápisu.
VV SGF schvaľuje nominačné kritériá na vrcholné podujatia v roku 2018
pre sekciu ŠG mužov a žien.
Sekcia ŠA predložila písomný návrh, ktorý bude na návrh prezidenta
upravený po ME 2017, ktoré sa konajú v septembri a predložený na
októbrovom zasadnutí VV SGF.
Odporučil, aby aj sekcia ŠA nominovala na vrcholné podujatia len
pretekárky, ktoré splnili limity a vycestujú na náklady SGF v plnej výške.

7. Schválenie rozpisov súťaží na jesenné súťaže – Šišková, Kútik, Zvalo, Rohlíčková,
Kyselovičová )
U/32/2017
U/33/2017

VV SGF schválil všetky predložené rozpisy na druhý polrok 2017.
VV SGF schválil predložené nominácie delegátov a hlavných rozhodcov
na druhý polrok 2017.

8. Kalendár SGF na rok 2018
Šišková

Všetky známe termíny vrcholných medzinárodných podujatí, ale aj
medzinárodných a domácich podujatí sú postupne vkladané do kalendára
na našej web stránke. Predsedovia sekcií dostali materiál z FIG –
Kalendár Svetových pohárov a Challenge pohárov.
Požiadala predsedov sekcií, aby začali intenzívne pracovať na kalendári
2018 a upozornila na možnosť kolízií medzi sekciami, najmä GpV a ŠG
ženy, ktoré treba v predstihu vyriešiť.
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9. Nominácie
Kútik
Šalamunov
memoriál, 20.21.10.2017,
Maribor

ŠG ženy
Seniorky: Kalamárová, Vydúreková, Kuklovská
Juniorky: Takáčová, Bunce, Pýchová, Didy, Simonidesová
Žiačky: Gondová, Pálinkásová, Surmanová
T: Krekáňová, Kútik, Miklóšová
R: 2
Barborka Cup, 24.- Juniorky: Didy, Pýchová, Takáčová, Bunce, Simonidesová
26.11.2017,
Gondová, Pálinkášová, Surmanová
Zabrze
T: Krekáňová, Kútik, Korpová
R:1
OH nádeje, 2.Juniorky: Takáčová, Bunce, Didy, Pýchová, Simonidesová
4.11.2017, Liberec T: Krekáňová, Kútik
R: 2
Memoriál J.
Žiačky: Gondová, Pálinkášová, Surmanová, Galátová
Gajdoše, 1.T: Krekáňová, Korpová
19.11.2017, Brno
R: 1
SP Cottbus, 23.Účasť podľa finančnej situácie
26.11.2017,
Seniorka: Mokošová
Cottbus
T: Zvalo
R: 1
Zvalo
ŠG muži
Memoriál Gajdoša Nemčovič + 2 najlepší žiaci zo Sl. Pohára v Košiciach
18.-19.11.2017,
1T
Brno
1R
Šalamúnov
Antalec, Nemčovič + 2 žiaci
memoriál, 20.1T
21.10.2017,
1R
Maribor
SP Cottbus, 23.Michňák
26.11.2017
T: Krištof
1R
Rohlíčková
MG
Grand Prix Brno,
Seniorky: Kilianová, Poliaková
20.-21.10.2017
2 Juniorky – podľa výsledkov na M SR
1T
1R
Kyselovičová
ŠA
Hungarian Open
ND IW – 5 pretekárok
27.-29.10.2017,
AG1 IW – 6 pretekárok
Pécs
TRIO – 3
AG2 IW – 5 pretekárok
AG2 IM – 1 pretekár
SEN IW – 6 pretekárok
SEN TRIO – 1
Nominácia pretekárok bude urobená na základe prihlášok z klubov.
4T
1 Kyselovičová
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Pohár federácií
Liberec
Šišková
Info stretnutie
Golden Age
Festival 2018, 7.8.10.2017, Pesaro
Vyhodnotenie
GFL NOR
a zasadnutie kom.
FIG9.-14.11.2017,
Lausanne
U/34/2017

Nominácia podľa prihlášok klubov
1R
GpV
Novák, Šišková

Šišková

VV SGF schvaľuje predložené nominácie

10. Rôzne
Novák

Kútik
U/35/2017

Novák
Šišková

Zvalo
Šišková
U/36/2017
Zvalo
Novák
Zvalo
Novák
Šišková

Vyjadril sa k žiadostiam o preplácanie kilometrovného aj
v neodôvodnených prípadoch a zdôraznil, že kilometrovné sa prepláca
v odôvodnených prípadoch pri schválení pred služobnou cestou.
Informoval o projekte, ktorý SGF odovzdala na SOV – Infraštruktúra
v športe. Materiál tvorí prílohu zápisu.
Požiadal predsedov sekcií, aby vypracovali podklady na budúci VV SGF
na vyplatenie odmien pretekárom a trénerom za dosiahnuté umiestnenia,
aby odmeny mohli byť včas vyplatené.
Požiadal o doplnenie do ekonomických smerníc súťaž družstiev na EYOF,
ktoré nedopatrením odtiaľ vypadlo. Doplniť k MEJ družstiev.
VV SGF ukladá Se SGF požiadať kluby o hlasovanie per rollam
o doplnení ekonomických smerníc na odmenu za výsledok družstva na
EYOF vo výške ako je odmena za výsledok družstva na MEJ.
T: ihneď
Z: Šišková
Informoval o zlom technickom stave vozidla SGF, ktoré má už 11 rokov
a prestáva byť funkčné. Musíme hľadať možnosti na zabezpečenie iného
vozidla.
Informovala o zaradení pretekárky Barbory Mokošovej do programu
olympijskej solidarity, kde je zaradených namiesto 8 až 11 športovcov.
Mokošová bude poberať štipendium určené na prípravu počas 36
mesiacov ( sept. 2017 – august 2020 ) vo výške 650,-USD mesačne.
Poďakoval za vybavenie štipendia pre Barboru Mokošovú
Predložila návrh na nomináciu Márie Kotríkovej na cenu Fair Play – Cena
Jána Popluhára.
VV SGF schvaľuje nomináciu Márie Kotríkovej na cenu Fair Play –
Cena Jána Popluhára.
Informoval a požiadal o vysvetlenie, prečo športovci dostali za máj len
polovičnú čiastku na amatérsku zmluvu.
Zmluva bola podpísaná v polovici mája a preto nemohli športovci dostať
vyplatenú plnú výšku.
Požiadal o zaslanie žiadosti na NŠC o zaradenie pretekárky Barbory
Mokošovej.
Takúto žiadosť sme už posielali a dostali sme zamietavú odpoveď, ale
samozrejme môžeme to skúsiť ešte raz.
Informovala o školení trénerov I. stupňa GpV v Žiline a požiadala sekcie
o informáciu, či neplánujú pripraviť v blízkej dobe školenie trénerov II.
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stupňa. Zo strany vyškolených trénerov je veľký záujem.
Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 25.10.2017 o 15:00 hod. v Bratislave

Link na prílohy z VV nájdete tu:
https://drive.google.com/open?id=0B1OICAGMnAQhUFc1dTM3Q2VqUGc
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