ZÁPISNICA Z RIADNEHO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SLOVENSKEJ GYMNASTICKEJ FEDERÁCIE ZO DŇA 30. 4. 2022
Miesto konania:
Začiatok:

hotel Gate One Bratislava
10:30 hodín

Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

Hostia:

Mgr. Peter Dedík – generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ
Mgr. Zuzana Zajíčková – nezávislý pozorovateľ MŠVVaŠ
Čestní členovia SGF – podľa prezenčnej listiny
Jiří Jeřábek,MBA – kontrolór SGF

1. Zahájenie
Rokovanie VZ SGF zahájil prezident SGF Ján Novák, ktorý privítal všetkých prítomných delegátov
a pozvaných hostí. Súčasne prezident SGF poveril moderovaním VZ SGF Jiřího Jeřábka.
Moderátor tiež privítal všetkých prítomných a informoval o organizačných podmienkach VZ SGF.
Moderátor vyzval prítomných delegátov, aby o každom návrhu hlasovali zdvihnutím ruky s hlasovacím
lístkom.
Moderátor informoval prítomných delegátov, že z procesnej opatrnosti bude celé zasadnutie VZ SGF
nahrávané a tento audiozáznam bude pre prípad potreby uložený s ostatnými náležitosťami
súvisiacimi so zasadnutím VZ SGF v sekretariáte SGF.
2. Schválenie programu VZ SGF
Prítomní delegáti boli moderátorom vyzvaní, aby predniesli svoje návrhy na úpravu návrhu programu
zasadnutia VZ SGF, ktorý spolu s pozvánkou a s ostatnými materiálmi obdržali v zákonnej lehote pred
termínom konania VZ SGF.
Bol predložený 1 návrh na úpravu programu, aby sa pôvodný bod 16 – diskusia – presunul pred bod 15
– voľby do orgánov SGF.
Návrh:
Pôvodný bod 16 – diskusia – presunúť pred bod 15 – voľby do orgánov SGF.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

optická väčšina
1
7

Návrh bol prijatý, navrhované zmena programu schválená a pôvodný bod 16 – diskusia – bol
presunutý pred bod 15 – voľby do orgánov SGF.
3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
1

Moderátor vyzval delegátov na predkladanie návrhov na zloženie uvedených komisií. O jednotlivých
kandidátoch do jednotlivých komisií sa bude hlasovať samostatne.
i)

Mandátová komisia:
• Mária Andrejkovičová hlasovanie: Za optická väčšina, proti 0, zdržal sa 1
• Ľuboš Rupčík
hlasovanie: Za optická väčšina, proti 0, zdržal sa 1
• Natália Svítková
hlasovanie: Za optická väčšina, proti 0, zdržal sa 2

Návrhy na zloženie mandátovej komisie boli prijaté a zloženie mandátovej komisie schválené.
ii)

Návrhová komisia:
• Silvia Rohlíčková
• Darina Kubeková
• Martin Zvalo

hlasovanie: Za optická väčšina, proti 0, zdržal sa 1
hlasovanie: Za optická väčšina, proti 0, zdržal sa 1
hlasovanie: Za optická väčšina, proti 0, zdržal sa 1

Návrhy na zloženie návrhovej komisie boli prijaté a zloženie návrhovej komisie schválené.
iii)

Volebná komisia:
• Oľga Kyselovičová
• Vladimír Káčer
• Erika Brandtnerová

hlasovanie: Za optická väčšina, proti 0, zdržal sa 1
hlasovanie: Za optická väčšina, proti 0, zdržal sa 3
hlasovanie: Za optická väčšina, proti 0, zdržal sa 2

Návrhy na zloženie volebnej komisie boli prijaté a zloženie volebnej komisie schválené.
Moderátor vyzval novo zvolené komisie, aby si prevzali od dočasnej volebnej komisie všetky podklady
súvisiace s konaním VZ SGF a s voľbami do orgánov SGF. Súčasne boli komisie vyzvané, aby si zvolili
svojich predsedov.
4. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Moderátor vyzval delegátov na predkladanie návrhov na zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice z VZ
SGF. O jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať samostatne.
i)

Zapisovateľ:
• Silvia Ruščinová

hlasovanie: Za optická väčšina, proti 0, zdržal sa 0

Návrh na zapisovateľa zápisnice z VZ SGF bol prijatý a za zapisovateľa bola schválená Silvia
Ruščinová.
ii)

Overovatelia:
• Mária Andrejkovičová
• Jiří Jeřábek

hlasovanie: Za optická väčšina, proti 0, zdržal sa 0
hlasovanie: Za optická väčšina, proti 0, zdržal sa 0

Návrhy na overovateľov zápisnice boli prijaté a za overovateľov zápisnice boli schválení Mária
Andrejkovičová a Jiří Jeřábek.
11:09 hodín
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Mgr. Peter Dedík mal krátky príhovor k prítomných delegátom, ktorým poďakoval za ich prácu
pri rozvoji slovenského športu, zdôraznil, všetci športovci majú „dvere otvorené“ nielen na sekcii športu
MŠVVaŠ, ale aj vo Fonde na podporu športu, Národnom športovom centre a ostatných organizáciách,
ktoré sú pripravené podporiť potreby športovcov nielen pri vlastnej športovej činnosti, ale aj napr.
pri investíciách do športovej infraštruktúry. Na záver poprial delegátom veľa úspechov do budúcna.
5. Správa mandátovej komisie
Predseda mandátovej komisie oboznámil prítomných so stavom prítomných delegátov a quore hlasov
pri dnešnom zasadnutí VZ SGF:
-

prítomných delegátov v rokovacej sále:
celkový počet prítomných hlasov:

72
94

Rokovanie Valného zhromaždenia SGF je uznášania schopné.
6. Schválenie zápisníc VZ za rok 2021
Kontrolór SGF Jiří Jeřábek pripomenul delegátom povinnosť schváliť zápisnice VZ SGF za rok 2021
v podobe, v akej boli v súlade s platnou legislatívou zverejnené.
Moderátor vyzval delegátov, aby sa k predmetným dokumentom vyjadrili. Nikto z prítomných nemal
pripomienky, bolo tak pristúpené k hlasovaniu.
Návrh:
VZ SGF schvaľuje zápisnice zo zasadnutí VZ SGF za rok 2021 v znení, v akej boli zverejnené na webovom
sídle www.sgf.sk a v Informačnom systéme športu.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

optická väčšina
0
1

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo zápisnice zo zasadnutí VZ SGF za rok 2021 v znení, v akej boli
zverejnené na webovom sídle www.sgf.sk a v Informačnom systéme športu.
7.

Schválenie rokovacieho poriadku VZ SGF

Prítomní delegáti boli moderátorom vyzvaní, aby predniesli svoje návrhy na úpravu Rokovacieho
poriadku zasadnutia VZ SGF, ktorý spolu s pozvánkou a s ostatnými materiálmi obdržali v zákonnej
lehote pred termínom konania VZ SGF.
O každom predloženom návrhu sa bude hlasovať samostatne, v závere sa bude hlasovať o všetkých
prijatých zmenách Rokovacieho poriadku „en bloc.“
Návrh č. 1:
Z Rokovacieho poriadku vynechať v článku „Diskusia“ celý bod 3.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

55
16
19
3

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo odstránenie bodu 3 článku „Diskusia“ Rokovacieho poriadku
v znení, v akom bol zapracovaný v podkladoch pre rokovanie VZ SGF.
Návrh č. 2:
VZ SGF schvaľuje predkladanie ďalších návrhov na úpravy Rokovacieho poriadku VZ SGF.
Za:
54
Proti:
8
Zdržal sa:
32
Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo predkladanie ďalších návrhov na úpravy Rokovacieho poriadku
VZ SGF.
Návrh č. 3:
Bod 3 článku diskusia doplniť v novom znení: Každý delegát má právo viacerých diskusných príspevkov
v trvaní 1 minúta.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

82
0
7

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo nové znenie bodu 3 v článku „Diskusia“ v Rokovacom poriadku:
Každý delegát má právo viacerých diskusných príspevkov v trvaní 1 minúta.
Návrh č. 4:
Odstrániť celý bod 6 z článku „Diskusia“ v Rokovacom poriadku.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

54
16
24

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo odstránenie bodu 6 z článku „Diskusia“ Rokovacieho poriadku
VZ SGF.
Nakoľko už neboli predložené žiadne ďalšie návrhy na úpravy Rokovacieho poriadku VZ SGF, ukončil
moderátor diskusiu a vyzval delegátov k hlasovaniu o novom znení Rokovacieho poriadku VZ SGF
v zmysle horeuvedených zmien.
Celkový návrh – schválenie Rokovacieho poriadku VZ SGF „en bloc“:
VZ SGF schvaľuje nové znenie Rokovacieho poriadku VZ SGF v zmysle horeuvedených zmien.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

94
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo nové znenie Rokovacieho poriadku VZ SGF v zmysle
horeuvedených zmien.
8. Schválenie Volebného poriadku VZ SGF
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V úvode tohto bodu požiadal o slovo Mgr. Zuzana Zajíčková (nezávislý pozorovateľ MŠVVaŠ) s tým,
že zaslala do SGF pripomienky k návrhu Volebného poriadku. Kontrolór SGF odpovedal, že
na pripomienky, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou, zareaguje VZ SGF teraz priamo pri schvaľovaní
predmetných dokumentov. V niektorých prípadoch predbežných zistení nezávislého pozorovateľa je
SGF presvedčená, že sú bezpredmetné. Oficiálne vyjadrenie SGF k zisteniam nezávislého pozorovateľa
bude následne vypracované v listinnej podobe a bude spolu s písomnou správou nezávislého
pozorovateľa prílohou zápisnice z VZ SGF.
Prítomní delegáti boli moderátorom vyzvaní, aby predniesli svoje návrhy na úpravu Volebného
poriadku zasadnutia VZ SGF, ktorý spolu s pozvánkou a s ostatnými materiálmi obdržali v zákonnej
lehote pred termínom konania VZ SGF.
O každom predloženom návrhu sa bude hlasovať samostatne, v závere sa bude hlasovať o všetkých
prijatých zmenách Volebného poriadku „en bloc.“
Návrh č. 1 – pripomienka nezávislého pozorovateľa MŠVVaŠ:
Odstrániť celý bod č. 1 z článku 3. Volebného poriadku.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

83
2
7

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo odstránenie pôvodného bodu č. 1 z článku 3. Volebného
poriadku VZ SGF.
Návrh č. 2:
Nové znenie bodu 1 čl. 3 Volebného poriadku VZ SGF: Každý kandidát, ktorý kandiduje na funkciu
prezidenta SGF má právo na prezentáciu v trvaní 5 minút.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

89
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo nové znenie bodu 1 čl. 3 Volebného poriadku VZ SGF: Každý
kandidát, ktorý kandiduje na funkciu prezidenta SGF má právo na prezentáciu v trvaní 5 minút.
Návrh č. 3:
Doplnenie bodu 1 v čl. 3 Volebného poriadku VZ SGF: Všetci kandidáti do VV SGF majú právo vystúpiť
s predstavením v trvaní 3 minúty.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

81
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo doplnenie bodu 1 čl. 3. Volebného poriadku VZ SGF: Všetci
kandidáti do VV SGF majú právo vystúpiť s predstavením v trvaní 3 minúty.
Návrh č. 4:
Doplniť k bodu 1 čl. 3. Volebného poriadku VZ SGF text: Každý delegát má právo položiť 3 otázky
každému kandidátovi na funkciu prezidenta SGF.
5

Za:
Proti:
Zdržal sa:

56
17
17

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo doplnenie bodu 1 čl. 3. Volebného poriadku VZ SGF o text: Každý
delegát má právo položiť 3 otázky každému kandidátovi na funkciu prezidenta SGF.
Návrh č. 5:
Upraviť znenie textu bodu 3 čl. 3 Volebného poriadku tak, aby jeho znenie bolo nasledujúce: Prípravu
a riadny priebeh volieb do orgánov SGF zabezpečuje dočasná volebná komisia. Dočasná volebná
komisia pracuje v zložení: dvaja pracovníci sekretariátu SGF a kontrolór SGF. Činnosť dočasnej volebnej
komisie sa skončí zvolením volebnej komisie pri riadnom zasadnutí VZ SGF. Po zvolení volebnej komisie
odovzdá protokolárne dočasná volebná komisia volebnej komisii všetky podklady súvisiace s voľbami.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

94
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo text bodu 3 čl. 3 Volebného poriadku VZ SGF v znení: Prípravu a
riadny priebeh volieb do orgánov SGF zabezpečuje dočasná volebná komisia. Dočasná volebná
komisia pracuje v zložení: dvaja pracovníci sekretariátu SGF a kontrolór SGF. Činnosť dočasnej
volebnej komisie sa skončí zvolením volebnej komisie pri riadnom zasadnutí VZ SGF. Po zvolení
volebnej komisie odovzdá protokolárne dočasná volebná komisia volebnej komisii všetky podklady
súvisiace s voľbami.
Návrh č. 8 – pripomienka nezávislého pozorovateľa MŠVVaŠ:
Z prvej vety bodu 9 čl. 3 Volebného poriadku VZ SGF odstrániť text „útvar Hlavnej kontrolórky športu
SR pri“ tak, aby znenie prvej vety bodu 9 čl. 3 Volebného poriadku bolo nasledujúce: Delegát VZ SGF
môže požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa osobitného predpisu1, aby určilo
nezávislého pozorovateľa na zasadnutie VZ SGF.“
Za:
Proti:
Zdržal sa:

89
0
3

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo odstránenie textu „útvar Hlavnej kontrolórky športu SR pri“
z prvej vety bodu 9 čl. 3 Volebného poriadku tak, aby nové znenie prvej vety bodu 9 čl. 3 Volebného
poriadku bolo nasledujúce: Delegát VZ SGF môže požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR podľa osobitného predpisu1, aby určilo nezávislého pozorovateľa na zasadnutie VZ SGF.“
Celkový návrh – schválenie Volebného poriadku VZ SGF „en bloc“:
VZ SGF schvaľuje nové znenie Volebného poriadku VZ SGF v zmysle horeuvedených zmien.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

94
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo nové znenie Volebného poriadku VZ SGF v zmysle
horeuvedených zmien.
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9. Prijatie čestných členov SGF
Delegátom VZ SGF boli predložené dve nominácie na čestných členov SGF:
•
•

Ján Novák, navrhovateľ Monika Šišková
Zora Luhová, navrhovateľ Silvia Rohlíčková

O každom navrhovanom kandidátovi sa hlasuje samostatne.
Návrh č. 1:
Prijatie Jána Nováka za čestného člena SGF.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

90
0
4

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo Jána Nováka za čestného člena SGF.
Návrh č. 2:
Prijatie Zory Luhovej za čestnú členku SGF.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

85
0
9

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo Zoru Luhovú za čestnú členku SGF.
V súvislosti s ukončením výkonu funkcie prezidenta SGF Jána Nováka po 32 rokoch aktívnej činnosti bol
delegátom premietnutý filmový profil Jána Nováka – retrospektíva jeho športovým a športovofunkcionárskym životom.
Následne Ján Novák odovzdal ocenenie za dlhoročný prínos gymnastike a športu Monike Šiškovej, Oľge
Kyselovičovej a Stanislavovi Kútikovi v súvislosti s ukončením funkčného pôsobenia v orgánoch SGF –
Monika Šišková na pozícii generálnej sekretárky SGF, Oľga Kyselovičová na pozícii členky VV SGF,
predsedníčky sekcie športového aerobicu a viceprezidentky SGF, a Stanislav Kútik na pozícii člena VV
SGF a predsedu sekcie športovej gymnastiky ženy.
Ocenenie pánovi Kútikovi, ktorý sa z rokovania VZ SGF zo zdravotných dôvodov ospravedlnil, bude
odovzdané v náhradnom termíne.

PRESTÁVKA.

Po prestávke moderátor na základe pripomienky nezávislej pozorovateľky MŠVVaŠ upozornil
delegátov, že všetky hlasovania musia byť riešené tak, že najskôr sa bude hlasovať o tom, či môže
byť jednotlivé hlasovanie verejné (s výnimkou volieb do orgánov SGF, kde sú voľby tajné v súlade
s platnými internými predpismi SGF), a až po skončení tohto hlasovania sa môže hlasovať
o konkrétnom bode.
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Ďalej moderátor požiadal delegátov na základe viacerých pripomienok z pléna, aby sa každý delegát,
ktorý požiada o slovo, na začiatku svojho vystúpenia predstavil.
10. Prerokovanie Výročnej správy SGF za rok 2021.
Všetky podklady pre prerokovanie tohto bodu programu boli delegátom zaslané a zverejnené v súlade
s platnou legislatívou pred termínom zasadnutia VZ SGF.
I.

Správa prezidenta SGF za rok 2021 – prezentuje Ján Novák:

Ján Novák v svojej správe najmä:
• poďakoval sekretariátu SGF za prácu, vydvihol prínos Moniky Šiškovej, Oľgy
Kyselovičovej a Stana Kútika, ktorí boli uza svoju prácu aj ocenené na dnešnom VZ SGF
• ozrejmil situáciu v oblasti prideľovania finančných prostriedkov
• informoval o výraznom náraste počtu členov
• informoval o skutočnosti, že amatérske zmluvy pre športovcov budú pripravené
na podpisy na sekretariáte SGF v pondelok po VZ SGF
• informoval o maximálnej ústretovosti zo strany SGF pri príprave Barbory Mokošovej
na OH a ďalší rozvoj
• informoval o nákupoch nového športového náradia z rozpočtu SGF pre potreby
všetkých sekcií SGF
• informoval o ukončení prevádzky CGŠ Malinovo k 31. 5. 2022
• informoval o dohode o spolupráci s médiami (RTVS, TV JOJ, Alttag)
o priame 1-hodinové vstupy zo 4 podujatí (MG, ŠA, ŠGŽ, ŠGM)
o priame 2-hodinové prenosy v TV JOJ ((ŠA 3 hodiny)
o podujatie MG presunuté na jeseň
o v septembri sa koná aj Gymfestival – ŠGŽ, možno aj ŠGM
• informoval o aktuálnom stave zámeru výstavby gymnastického centra na Trnavskej 33
• informoval o podujatí EYOF (júl 2022, Banská Bystrica)
• poďakoval všetkým členom a klubom, ktorí aktívne pracujú v prospech SGF
a gymnastiky – pripomenul aj úspešné konanie slovenských pohárov
• navrhol uvažovať o zohľadnení takejto aktivity aj vo finančnej oblasti
Moderátor vyzval delegátov, ak majú otázky či podnety na doplnenie Správy prezidenta SGF za rok
2021, aby ich predniesli. Nikto sa neprihlásil o slovo, preto VZ SGF pristúpilo k hlasovaniu.
Návrh č. 1:
Hlasovanie o Správe prezidenta SGF za rok 2021 bude verejné.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

89
0
3

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo verejné hlasovanie o tomto bode.
Návrh č. 2:
Schválenie Správy prezidenta SGF za rok 2021 v predloženom znení.
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Za:
Proti:
Zdržal sa:

91
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo Správu prezidenta za rok 2021 v predloženom znení.
II.

Správa o činnosti sekcie Športová gymnastika ženy za rok 2021

Moderátor vyzval delegátov, ak majú otázky či podnety na doplnenie Správy o činnosti sekcie Športová
gymnastika ženy za rok 2021, aby ich predniesli. Nikto sa neprihlásil o slovo, preto VZ SGF pristúpilo
k hlasovaniu.
Návrh č. 1:
Hlasovanie o Správe o činnosti sekcie Športová gymnastika ženy za rok 2021 bude verejné.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

94
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo verejné hlasovanie o tomto bode.
Návrh č. 2:
Schválenie Správy o činnosti sekcie Športová gymnastika ženy za rok 2021 v predloženom znení.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

94
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo Správu o činnosti sekcie Športová gymnastika ženy za rok 2021
v predloženom znení.
III.

Správa o činnosti sekcie Športová gymnastika muži za rok 2021

Moderátor vyzval delegátov, ak majú otázky či podnety na doplnenie Správy o činnosti sekcie Športová
gymnastika ženy za rok 2021, aby ich predniesli. Nikto sa neprihlásil o slovo, preto VZ SGF pristúpilo
k hlasovaniu.
Návrh č. 1:
Hlasovanie o Správe o činnosti sekcie Športová gymnastika muži za rok 2021 bude verejné.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

94
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo verejné hlasovanie o tomto bode.
Návrh č. 2:
Schválenie Správy o činnosti sekcie Športová gymnastika muži za rok 2021 v predloženom znení.
Za:

94
9

Proti:
Zdržal sa:

0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo Správu o činnosti sekcie Športová gymnastika muži za rok 2021
v predloženom znení.
IV.

Správa o činnosti sekcie Moderná gymnastika za rok 2021

Moderátor vyzval delegátov, ak majú otázky či podnety na doplnenie Správy o činnosti sekcie Moderná
gymnastika za rok 2021, aby ich predniesli. Nikto sa neprihlásil o slovo, preto VZ SGF pristúpilo
k hlasovaniu.
Návrh č. 1:
Hlasovanie o Správe o činnosti sekcie Moderná gymnastika za rok 2021 bude verejné.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

94
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo verejné hlasovanie o tomto bode.
Návrh č. 2:
Schválenie Správy o činnosti sekcie Moderná gymnastika za rok 2021 v predloženom znení.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

94
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo Správu o činnosti sekcie Moderná gymnastika za rok 2021
v predloženom znení.
V.

Správa o činnosti sekcie Športová aerobik za rok 2021

Moderátor vyzval delegátov, ak majú otázky či podnety na doplnenie Správy o činnosti sekcie Športový
aerobik za rok 2021, aby ich predniesli. Nikto sa neprihlásil o slovo, preto VZ SGF pristúpilo
k hlasovaniu.
Návrh č. 1:
Hlasovanie o Správe o činnosti sekcie Športový aerobik za rok 2021 bude verejné.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

94
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo verejné hlasovanie o tomto bode.
Návrh č. 2:
Schválenie Správy o činnosti sekcie Športový aerobik za rok 2021 v predloženom znení.
Za:

94
10

Proti:
Zdržal sa:

0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo Správu o činnosti sekcie Športový aerobik za rok 2021
v predloženom znení.
VI.

Správa o činnosti sekcie Gymnastika pre všetkých za rok 2021

Moderátor vyzval delegátov, ak majú otázky či podnety na doplnenie Správy o činnosti sekcie
Gymnastika pre všetkých za rok 2021, aby ich predniesli. Nikto sa neprihlásil o slovo, preto VZ SGF
pristúpilo k hlasovaniu.
Návrh č. 1:
Hlasovanie o Správe o činnosti sekcie Gymnastika pre všetkých za rok 2021 bude verejné.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

94
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo verejné hlasovanie o tomto bode.
Návrh č. 2:
Schválenie Správy o činnosti sekcie Gymnastika pre všetkých za rok 2021 v predloženom znení.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

94
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo Správu o činnosti sekcie Gymnastika pre všetkých za rok 2021
v predloženom znení.
VII.

Správa o činnosti Disciplinárnej komisie za rok 2021

Moderátor oznámil delegátom, že predmetná správa nebola komisiou predložená.
VIII.

Správa o činnosti Komisie športovcov za rok 2021

Moderátor oznámil delegátom, že predmetná správa nebola komisiou predložená.
IX.

Správa o hospodárení SGF za rok 2021

Moderátor vyzval delegátov, ak majú otázky či podnety na doplnenie Správy o hospodárení SGF za rok
2021, aby ich predniesli. Nikto sa neprihlásil o slovo, preto VZ SGF pristúpilo k hlasovaniu.
Návrh č. 1:
Hlasovanie o Správe o hospodárení SGF za rok 2021 bude verejné.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

94
0
0
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Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo verejné hlasovanie o tomto bode.
Návrh č. 2:
Schválenie Správy o hospodárení SGF za rok 2021 v predloženom znení.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

91
0
3

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo Správu o hospodárení SGF za rok 2021 v predloženom znení.
X.

Správa kontrolnej komisie za rok 2021 – prezentuje Kristína Slivoňová (bývalá
kontrolórka SGF)

Moderátor vyzval delegátov, ak majú otázky či podnety na doplnenie Správy kontrolnej komisie za rok
2021, aby ich predniesli. Nikto sa neprihlásil o slovo, preto VZ SGF pristúpilo k hlasovaniu.
Návrh č. 1:
Hlasovanie o Správe kontrolnej komisie za rok 2021 bude verejné.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

94
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo verejné hlasovanie o tomto bode.
Návrh č. 2:
Vzatie na vedomie Správy kontrolnej komisie za rok 2021 v predloženom znení.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

94
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF zobralo na vedomie Správu kontrolnej komisie za rok 2021
v predloženom znení.
XI.

Správa audítora za rok 2021

Moderátor vyzval delegátov, ak majú otázky či podnety na doplnenie Správy audítora za rok 2021, aby
ich predniesli. Nikto sa neprihlásil o slovo, preto VZ SGF pristúpilo k hlasovaniu.
Návrh č. 1:
Hlasovanie o Správe audítora za rok 2021 bude verejné.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

94
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo verejné hlasovanie o tomto bode.
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Návrh č. 2:
Schválenie Správy audítora za rok 2021 v predloženom znení.
Za:
94
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo Správu audítora za rok 2021 v predloženom znení.
11. Schválenie hlavných úloh SGF na rok 2022
Všetky podklady pre prerokovanie tohto bodu programu boli delegátom zaslané a zverejnené v súlade
s platnou legislatívou pred termínom zasadnutia VZ SGF.
Moderátor vyzval delegátov, ak majú otázky či podnety na doplnenie hlavných úloh SGF na rok 2022,
aby ich predniesli. Nikto sa neprihlásil o slovo, preto VZ SGF pristúpilo k hlasovaniu.
Návrh č. 1:
Hlasovanie o hlavných úlohách SGF na rok 2022 bude verejné.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

93
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo verejné hlasovanie o tomto bode.
Návrh č. 2:
Schválenie hlavných úloh SGF na rok 2022 v predloženom znení.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

90
0
3

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo hlavné úlohy SGF na rok 2022 v predloženom znení.
12. Zásady finančnej politiky SGF na rok 2022
Všetky podklady pre prerokovanie tohto bodu programu boli delegátom zaslané a zverejnené v súlade
s platnou legislatívou pred termínom zasadnutia VZ SGF.
•

•
•
•
•
•

Ján Novák ozrejmil delegátom úpravu financií za členov klubov v dôsledku vyčlenenia
finančných prostriedkov na nákup náradia v súvislosti s EYOF – investícia 50.000 € s tým, že ide
o polovicu kúpnej ceny náradia
Ján Novák ozrejmil delegátom, že boli upravené položky na športovú diplomaciu (1%), na
činnosť 99%
Ján Novák oznámil delegátom, že vedúci sekcií budú platení z rozpočtu príslušnej sekcie
Ján Novák vysvetlil delegátom výpočet príspevku RGCTM
N. Solárová požiadala o dopísanie trénera pre ŠA do RGCTM – výdavky sú hradené ½ klub, ½
sekcia
M. Zvalo pripomenul, že chýba rezerva v bode 1 (vyše 17.000 €) – Ján Novák vysvetľuje, že
použitie rezervy schvaľuje VV SGF
13

•

M. Zvalo ďalej upozorňuje, že v zásadách finančnej politiky nevidí niektoré čísla – Ján Novák
vysvetľuje, že tieto sú zapracované v návrhu rozpočtu na rok 2022

Ďalšie dotazy z pléna VZ SGF k tomuto bodu neboli predložené, preto moderátor vyzval delegátov
k hlasovaniu.
Návrh č. 1:
Hlasovanie o Zásadách finančnej politiky SGF na rok 2022 bude verejné.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

91
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo verejné hlasovanie o tomto bode.
Návrh č. 2:
Schválenie Zásad finančnej politiky SGF na rok 2022 v predloženom znení.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

87
0
6

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo Zásady finančnej politiky SGF na rok 2022 v predloženom znení.
13. Schválenie rozpočtu SGF na rok 2022
Všetky podklady pre prerokovanie tohto bodu programu boli delegátom zaslané a zverejnené v súlade
s platnou legislatívou pred termínom zasadnutia VZ SGF.
Moderátor vyzval delegátov, ak majú otázky či podnety na doplnenie hlavných úloh SGF na rok 2022,
aby ich predniesli. Nikto sa neprihlásil o slovo, preto VZ SGF pristúpilo k hlasovaniu.
Návrh č. 1:
Hlasovanie o rozpočtu SGF na rok 2022 bude verejné.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

94
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo verejné hlasovanie o tomto bode.
Návrh č. 2:
Schválenie rozpočtu SGF na rok 2022 v predloženom znení.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

72
2
19

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo rozpočet SGF na rok 2022 v predloženom znení.
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14. Schválenie kandidátov do Európskej gymnastiky
Bol predložený jediný návrh na kandidáta do Európskej gymnastiky – Oľga Kyselovičová.
Moderátor tak vyzval delegátov k hlasovaniu.
Návrh č. 1:
Hlasovanie o kandidátovi do Európskej gymnastiky bude verejné.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

93
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo verejné hlasovanie o tomto bode.
Návrh č. 2:
Schválenie Oľgy Kyselovičovej ako kandidáta do Európskej gymnastiky.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

87
3
3

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo kandidatúru Oľgy Kyselovičovej do Európskej gymnastiky.
15. Diskusia
•
•

•

p. Potisková – žiada predložiť účtovnú závierku SGF s.r.o. – dokument je súčasťou Výročnej
správy SGF za rok 2021
p. Tkáčová, Gymnastická akadémia Bratislava – žiada o informáciu, aká bola investícia do CGŠ
Malinovo, kto hradil alebo uhradí tieto výdavky, čo bude ďalej napr. so športovým náradím,
hardvérovým a softvérovým ako aj s ďalším vybavením z Malinova ? p. Potisková – vzniesla pripomienku k rozdeľovaniu financií na minimalizáciu dopadov opatrení
proti covidu. Z jej pohľadu bol na daný účel pridelený nedostatok peňazí. Ján Novák odpovedá,
že zo strany SGF boli tieto financie rozdeľované s maximálnou možnou citlivosťou pre
jednotlivé prípady v rámci reálnych možností SGF. Kontrolór SGF J. Jeřábek doplnil, že použitie
verejných financií sa vždy riadi prísnymi pravidlami, a zdôraznil, že nie je možné spoliehať sa
len na jeden zdroj financií, ale je treba vyvinúť potrebné aktivity za zabezpečenie financovania
aj zo strany jednotlivých klubov z iných ako verejných zdrojov.

16. Voľby do orgánov SGF
Moderátor oznámil delegátom, že ako prvá voľba bude voľba prezidenta SGF, ktorá je tajná. Vyzval
volebnú komisiu, aby pripravila schránku pre zber hlasovacích lístkov. Ďalej bolo delegátom VZ SGF
oznámené, že na funkciu prezidenta SGF boli stanoveným spôsobom v stanovenom termíne doručené
kandidátske lístky 2 kandidátov – Hana Kiková a Monika Šišková. Každá z kandidátok bude mať
príhovor so svojou osobnou prezentáciou a svojim volebným programom v trvaní 5 minút a následne
môžu delegáti pokladať každej kandidátke svoje dotazy.
Ako prvá mala príhovor Hana Kiková, ako druhá v poradí bola Monika Šišková s tým, že moderátor
upozornil, že poradie príhovorov bolo stanovené podľa abecedy bez akéhokoľvek non fair úmyslu.
Každá z kandidátok po svojom príhovore obdržala niekoľko doplňujúcich dotazov z pléna.
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Znovu bolo delegátom vysvetlené, že hlasovací lístok bielej farby predstavuje jeden hlas, hlasovací
lístok zelenej farby predstavuje dva hlasy a hlasovací lístok červenej farby predstavuje tri hlasy.
Delegátom bol zopakovaný spôsob voľby vrátane potrebnej úpravy hlasovacieho lístku podľa
schváleného Volebného poriadku tak, aby bol hlas platný.
Následne moderátor vyzval delegátov k zodpovednému správaniu pri všetkých voľbách do orgánov
SGF a bola zahájená vlastná voľba.
Po skončení voľby sa volebná komisia spolu s nezávislou pozorovateľkou MŠVVaŠ odobrali
do oddelenej miestnosti mimo rokovacej sály zrátať odovzdané hlasy. Bola vyhlásená krátka prestávka
v rokovaní.
Po prestávke a po zrátaní hlasov oznámila predsedníčka Volebnej komisie nasledujúci výsledok voľby:
Odovzdaných hlasov celkom:
Platných hlasov:
Neplatných hlasov:

93
93
0

Hana Kiková získala celkom 46 hlasov, Monika Šišková získala celkom 47 hlasov.
Na základe tohto výsledku voľby sa novou prezidentkou SGF stala Monika Šišková.
Po vyhlásení výsledku voľby prezidenta SGF upozornila nezávislá pozorovateľka vedenie SGF, volebnú
komisiu a kontrolóra SGF, že pred každým hlasovaním je potrebné zisťovať počet prítomných
delegátov, aby bol overený počet hlasov pre hlasovanie.
Moderátor požiadal delegátov, aby znova zaujali miesta v rokovacej sále a požiadal o overenie počtu
hlasov prítomných delegátov v sále. Overením bol zistený počet hlasov prítomných delegátov v sále
89.
Z pléna VZ SGF zaznel návrh, aby sa o predsedoch jednotlivých sekcií SGF hlasovalo spoločne.
Moderátor požiadal delegátov o hlasovanie o tomto návrhu.
Návrh:
Voľba predsedov jednotlivých sekcií SGF/členov VV SGF prebehne spoločne naraz.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

89
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo spoločnú voľbu predsedov všetkých jednotlivých sekcií SGF.
Následne došlo k opätovnému overeniu počtu hlasov prítomných delegátov v sále – bol zistený stav 77
prítomných hlasov.
Moderátor oznámil, že bol stanoveným spôsobom v stanovenom termíne doručený len jeden návrh na
kandidáta disciplinárnej komisie SGF a požiadal delegátov, aby predložili svoje prípadné ďalšie návrhy
na mieste. Vzhľadom na skutočnosť, že nikto z delegátov ďalší návrh nepredložil, bol prednesený
návrh, aby sa voľba členov disciplinárnej komisie SGF odložila s tým, že VZ SGF uloží VV SGF, aby
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pripravil voľbu členov disciplinárnej komisie SGF formou „per rollam“ najneskôr do 3 mesiacov od dňa
konania VZ SGF. O každom návrhu sa bude hlasovať samostatne.
Moderátor vyzval delegátov k hlasovaniu o týchto návrhoch.
Návrh č. 1:
Hlasovanie o odložení voľby členov disciplinárnej komisie bude verejné.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

77
0
0

Návrh č. 2:
VZ SGF schvaľuje odloženie voľby členov disciplinárnej komisie SGF.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

76
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo odloženie voľby členov disciplinárnej komisie SGF.
Návrh č. 3:
VZ SGF ukladá VV SGF, aby pripravil voľbu členov disciplinárnej komisie SGF formou „per rollam“
najneskôr do 3 mesiacov od dňa konania VZ SGF.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

77
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF uložilo VV SGF pripraviť voľbu členov disciplinárnej komisie SGF formou
„per rollam“ najneskôr do 3 mesiacov od dňa konania VZ SGF.
Následne bolo pristúpené k voľbe predsedov sekcií SGF/členov VV SGF. Moderátor oznámil mená
kandidátov na jednotlivé pozície predsedov sekcií podľa kandidátskej listiny vypracovanej na základe
návrhov doručených stanoveným spôsobom v stanovenom termíne a vyzval volebnú komisiu, aby
pripravila spoločnú tajnú voľbu predsedov jednotlivých sekcií. Potom vyzval delegátov k samotnej
voľbe predsedov sekcií SGF.
Po skončení voľby sa volebná komisia spolu s nezávislou pozorovateľkou odobrala opätovne
do oddelenej miestnosti zrátať hlasovacie lístky vhodené do volebnej schránky. Bola vyhlásená krátka
prestávka v rokovaní.
Po prestávke a po zrátaní hlasov oznámila predsedníčka Volebnej komisie výsledky hlasovaní. VZ SGF
zvolilo za predsedov jednotlivých sekcií SGF a do VV SGF týchto kandidátov:
-

Predseda sekcie MG:
Predseda sekcie GpV:
Predsedu sekcie ŠA:
Predsedu sekcie ŠGŽ:

Ľuboš Vilček,
Laura Koštialová,
Karin Danielová,
Katarína Krekáňová,

z celk. počtu odovzdaných hlasov 89 získal 75
z celk. počtu odovzdaných hlasov 88 získala 53
z celk. počtu odovzdaných hlasov 88 získala 79
z celk. počtu odovzdaných hlasov 88 získala 84
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V prípade voľby predsedu sekcie ŠGM bolo nutné opakovať voľbu, nakoľko pri sčítaní hlasov v prvej
voľbe bolo volebnou komisiu a nezávislou pozorovateľkou zistené, že bolo odovzdaných o dva hlasy
viac hlasov ako bolo prítomných hlasov v rokovacej sále pred voľbou. Nakoľko na funkciu predsedu
sekcie ŠGM bol jediný kandidát, z pléna bol prednesený návrh na hlasovanie o opakovanej voľbe
verejnej namiesto tajnej.
Moderátor na základe tejto skutočnosti požiadal o overenie počtu hlasov delegátov prítomných
v rokovacej sále. V čase overenia (18.00 hodín) bolo v sále prítomných 72 hlasov.
Moderátor vyzval delegátov k hlasovaniu o verejnej opakovanej voľbe predsedu sekcie Športová
gymnastika muži
Návrh č. 1:
Hlasovanie o forme opakovanej voľby predsedu sekcie ŠGM bude verejné.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

70
0
2

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválila opakovanú voľbu predsedu sekcie Športová gymnastika
muž/člena VV SGF ako verejnú.
Návrh č. 2:
Voľba kandidáta Martina Zvala do funkcie predsedu sekcie Športová gymnastika muž/člen VV SGF.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

72
0
0

Návrh bol prijatý a Martin Zvalo bol zvolený do funkcie predsedu sekcie Športová gymnastika
muž/člen VV SGF.
17. Správa návrhovej komisie, komplexný návrh uznesenia VZ SGF
Predsedníčka Návrhovej komisie Darina Kubeková predniesla plénu VZ SGF návrh správy Návrhovej
komisie s návrhom komplexného uznesenia VZ SGF.
Moderátor požiadal o overenie počtu hlasov prítomných delegátov v rokovacej sále (18.22 hodín).
Overením bol zistený stav prítomných hlasov 66.
Moderátor vyzval prítomných delegátov k hlasovaniu o návrhu komplexného uznesenia VZ SGF.
Návrh č. 1:
Hlasovanie o návrhu komplexného uznesenia VZ SGF bude verejné.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

66
0
0

Návrh č. 2:
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VZ SGF schvaľuje správu Návrhovej komisie a komplexný návrh uznesenia VZ SGF konaného dňa
30.4.2022 v predloženom znení.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

60
0
0

Návrh bol prijatý a VZ SGF schválilo správu Návrhovej komisie a komplexný návrh uznesení VZ SGF
konaného dňa 30. 4. 2022.
Predsedníčka Volebnej komisie odovzdala vedeniu SGF v zapečatených obálkach s podpismi členov
Volebnej komisie, nezávislej pozorovateľky MŠVVaŠ a kontrolóra SGF všetky odovzdané hlasovacie
lístky z volieb do orgánov SGF. Ku každej jednotlivej voľbe existuje samostatná obálka.
Všetky dokumenty a ostatné podklady súvisiace so zasadnutím Valného zhromaždenia SGF, ktoré sa
konalo dňa 30. 4. 2022, budú v origináloch uložené v sekretariáte SGF a v prípade oprávneného
záujmu budú k nahliadnutiu.
Moderátor poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a súčinnosť pri zasadnutí VZ SGF a poprial
všetkým veľa úspechov a šťastnú cestu domov. Riadne zasadnutie VZ SGF konané dňa 30. 4. 2022
bolo skončené o 18.45 hodín.
Predsedajúci VZ SGF:

____________________________
Ján Novák
Zápisnicu vypracovala:

___________________________
Silvia Ruščinová
Zápisnicu overili:

___________________________
Mária Andrejkovičová

______________________________
Jiří Jeřábek
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Prílohy:
• Príloha č. 1 – pozvánka na riadne VZ SGF konané dňa 30. 4. 2022 s návrhom programu
• Príloha č. 2 – prezenčná listina – originál prezenčnej listiny bol neznámou osobou odcudzený
z priestorov SGF, záležitosť bola odovzdaná právnym zástupcom SGF za účelom podania
trestného oznámenia
• Príloha č. 3 – schválený Rokovací poriadok VZ SGF 30. 4. 2022
• Príloha č. 4 – schválený Volebný poriadok VZ SGF 30.4.2022
• Príloha č. 5 – správa Mandátovej komisie a návrh komplexného uznesenia VZ SGF 30. 4. 2022
• Príloha č. 6 – správa nezávislej pozorovateľky MŠVVaŠ
• Príloha č. 7 – správa Volebnej komisie
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