
 

 

POZVÁNKA NA STRETNUTIE KLUBOV – Gymnastické výzvy 2023 

20.-21.1.2023, Banská Bystrica 

 
Vážení predsedovia klubov, štatutárni zástupcovia, členovia SGF, 

 
dovoľujem si vás pozvať na stretnutie zástupcov klubov SGF, ktoré sa uskutoční 

20. - 21.1.2023 v priestoroch Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. V piatok popoludní 

začneme poslednou prednáškou z cyklu Ekonomika v športe. Počas sobotného dopoludnia 

budeme mať možnosť diskusie na témy, ktoré sa týkajú každodenného chodu našej 

federácie, preberieme vaše návrhy a podnety a budeme mať možnosť zdieľať informácie         

o fungovaní vašich klubov, či vymeniť si skúsenosti. Program zakončíme v sobotu popoludní 

marketingovým školením pre športové kluby. 

Našich prednášok sa môžu zúčastniť všetci členovia SGF, primárne je program zostavený 

pre predsedov/štatutárnych zástupcov gymnastických klubov. Vaše preferencie na účasť  

na jednotlivých častiach, prosím, uveďte v prihlasovacom formulári nižšie. 

 
Spolu s tímom SGF sa budem tešiť na vašu účasť! 

 

 

PaedDr. Monika Šišková  

      Prezidentka SGF 

 

 
Každá zúčastnená osoba sa musí prihlásiť samostatne, vyplnením formuláru. Nie je možnosť 

hromadnej prihlášky, pokiaľ sa z klubu zúčastňujú viacerí členovia. 

Termín prihlášky: 13.1.2022. 

 PRIHLASOVACÍ FORMULÁR 

 
 

Školenie je určené pre členov klubov SGF, riadiacich pracovníkov v športových organizáciách 

SGF. Účastníci sa zúčastňujú na náklady klubov. Pre účastníkov budú zabezpečené kávové 

prestávky. Ostatné stravovanie je na vlastné náklady. 

Účasť na marketingovej prednáške je spoplatnená sumou 20.- eur/osoba. Platbu vás poprosíme 

zrealizovať po potvrdení prihlášky na základe zaslanej faktúry. 
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PIATOK 20.1.2023 

PROGRAM 

15:00 – 18:30 EKONOMIKA V ŠPORTE - seminár 

speaker: Alica Fisterová (Economy in Sport) 

6. prezenčná časť, nadviaže na online seminár, ktorý prebiehal počas 

novembra a decembra 2022 

určený pre:  štatutárov/predsedov klubov SGF, účtovníkov OZ, ktorí spravujú 

účtovníctvo športových organizácií 

seminár je bezplatný 

 
 

SOBOTA 21.1.2023 

09:00 – 13:00 OKRÚHLY STÔL S PREZIDENTKOU SGF 

stretnutie zástupcov klubov 

speaker: Monika Šišková 

TÉMY 

· súčasná situácia v SGF 

· vzdelávanie trénerov a trénerské licencie 

· organizácia súťaží, plnenie 3 súťaží športovcami do 23 rokov, 

prezentácia programu Elevien pre organizáciu súťaží ŠG a GpV 

· Informačný systém SGF a Informačný systém v športe 

· rôzne, diskusia 

určený pre: štatutárov/predsedov, alebo poverených zástupcov klubov SGF 

 
 

14:00 – 17:00 MARKETING V ŠPORTE/ONLINE MARKETING SGF - prednáška 

speaker: Roman Oružinský (Alttag Media)/Darina Kubeková (SGF) 

· Online marketing v uplynulom roku 2022 

· Plán online marketingovej podpory na rok 2023 

· coffee break 

· Základy online a digitálneho marketingu 

určený pre: členov klubov SGF, ktorí spravujú sociálne siete klubu, štatutárov, 

predsedov klubov, poplatok: 20,- eur/osoba 

 
Bratislava, 21.12.2022 
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