Valné zhromaždenie SGF
29.4.2017, Trnava

Dátum:
Prítomní:
Prizvaní:

29. apríl 2017
Podľa prezenčnej listiny ( tvorí prílohu zápisu )
Monika Šišková, členka VV SGF
Martin Zvalo, člen VV SGF
Ivan Gallo, predseda KK SGF
Barbora Šuhajdová, odborný pracovník pre ekonomiku a administratívu
Ingrid Barútová, odborný pracovník pre šport a administratívu
Silvia Rohlíčková, odborný pracovník pre šport a administratívu
Ocenení členovia: Gabriel Varga, Jozef Mikula, Eva Horkavá
Hostia:
Martin Povýšil, Michaela Horváthová
Ospravedlnení:
Štatutárni zástupcovia klubov – podľa prezenčnej listiny
Zápis spracovala: Monika Šišková
Skontroloval:
Ivan Gallo, predseda KK SGF

Program
1. Otvorenie
2. Opustili nás: Věra Čáslavská, Mária Kuklišová, Oľga Franová, Ľubica Rísová
3. Schválenie programu
4. Schválenie zápisnice z MVZ SGF a SZ MG z 10.12.2016
5. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
6. Schválenie zloženia volebnej, mandátovej a návrhovej komisie
7. Správa mandátovej komisie
8. Správa prezidenta SGF a prezidentky SZMG za 4 ročné obdobie
9. Správy predsedov sekcií ŠG, ŠA a GpV a komisií
10. Správa o hospodárení SGF a SZMG za rok 2016
11. Schválenie výroku audítora
12. Úprava ekonomickej smernice
13. Schválenie trénerov RD na rok 2017
14. Prijatie čestných členov SGF
15. Vyznamenanie zaslúžilých členov SGF
16. Diskusia
17. Voľba prezidenta SGF
18. Voľba členov VV SGF /zástupcov v UEG/ zástupcu športovcov
19. Voľba členov KK SGF
20. Voľba členov disciplinárnej komisie
21. Prestávka
22. Schválenie zásad finančnej politiky
23. Schválenie kandidátov do UEG
24. Schválenie rozpočtu SGF pre rok 2017
25. Správa návrhovej komisie
26. Schválenie uznesenia
27. Záver
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1. Otvorenie
Prítomných delegátov VZ privítal a zasadnutie otvoril predsedajúci Róbert Korpa.

2. Opustili nás
Prítomní si uctili pamiatku členov SGF zosnulých v roku 2016

3. Schválenie programu
Nikto z prítomných nevyjadril žiadny návrh na doplnenie prípadne zmenu programu.
Hlasovanie:
za: 46
proti: 0
zdržal sa: 0

4. Schválenie zápisnice z MVZ SGF a SZ MG z 10.12.2017
Na podnet predstaviteľov MŠVVaŠ SR bolo do uznesenia doplnený dátum zlúčenia SGF
a SZMG k 1.1.2017.
Hlasovanie:
za: 46
proti: 0
zdržal sa: 0

5. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
Doplnenie do volebného poriadku:
Článok 4, bod 13/ doplniť odstavec 10. schvaľuje predstaviteľov SGF, ktorí sú členmi
UEG/FIG
Článok 4, bod 13/doplniť odstavec 11. berie na vedomie nomináciu športovcov
Hlasovanie o navrhnutých zmenách:

za: 46

proti: 0

zdržal sa: 0

Hlasovanie o rokovacom poriadku:

za: 46

proti: 0

zdržal sa: 0

6. Schválenie zloženie volebnej, mandátovej a návrhovej komisie
Návrh na zloženie volebnej komisie:
Darina Kubeková
predseda
Juraj Kremnický
člen
Júlia Mikšovská
člen
Pavol Havier
člen
Elena Hovančíková
člen
Návrh na zloženie mandátovej komisie:
Ingrid Barutová
predsedníčka
Mária Kotríková
člen
Mária Hollá
člen
Karin Danielová
člen
Návrh na zloženie návrhovej komisie:
Ivan Gallo
predseda
Jana Riečanová
člen
Tibor Klaček
člen
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Hlasovanie o zložení komisií:

za: 45

proti: 0

zdržal sa: 1

7. Správa mandátovej komisie:
Pozvaných:
Prizvaných:

77 delegátov zo 66 klubov a oddielov
3 členovia KK
3 Se SGF / odborná prac. pre šport a administratívu
a odborná pracovníčka pre ekonomiku a administratívu SGF /
Nadpolovičná väčšina: 39

Rokovania sa zúčastnilo:
S hlasom rozhodujúcim: 46 delegátov, čo tvorí 58,4 %
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné
Nadpolovičná väčšina: 24

8. Správa prezidenta SGF a prezidentky SZMG za 4 ročné obdobie
Písomná správa prezidentky SZMG Dariny Kubekovej bola zaslaná delegátom VZ. Vo
svojom komentári stručne okomentovala najvýznamnejšie časti správy.
Písomná správa prezidenta SGF Jána Nováka bola zaslaná delegátom v požadovanom
termíne. Vo svojom komentári zdôraznil niekoľko faktorov, ktoré ovplyvnili činnosť SGF vo
významnej miere:
 prijatie nového zákona o športe, čo spôsobilo nebývalý nárast administratívy. SGF sa
počtom členov radí medzi väčšie zväzy ( 5. miesto ) a vďaka registrácii klubov
v septembri 2016 s rodnými číslami sa zvýšil rozpočet SGF na rok 2017 o 60%. Kluby
podľa registrovaných členov dostanú odmenu v celkovej výške 81 960,-EUR.
 zlúčenie SGF a SZ MG. Ján Novák zdôraznil, že aj napriek zvýšeniu počtu
pracovníkov Se SGF sú náklady na prenájom miestností nižšie a v zrekonštruovanej
budove Domu športu už máme zabezpečené priestory.
 vyzdvihol fakt, že SGF neprerušilo svoju účasť na OH v ére samostatnosti, OH v Rio
de Janeiro sa zúčastnila Barbora Mokošová v športovej gymnastike žien. Za prípravu
a vzornú reprezentáciu poďakoval jej aj trénerovi Zvalovi. Príprava na OH prebiehala
v dobrej spolupráci, podmienky boli adekvátne a primerané.
 zorganizovanie Kongresu UEG v roku 2015 v Bratislave s účasťou významných hostí
– Bruno Grandi, prezident FIG, Věra Čáslavská. Za organizáciu sme dostali od UEG
náradie pre naše kluby v hodnote 43 000,-EUR.
 organizácia Interkontinentálneho kurzu rozhodcov v športovej gymnastike mužov v Xbionic sphere v Šamoríne, ktorý poskytol vynikajúce podmienky. Predseda technickej
komisie ŠG mužov odporučil, aby sa všetky školenia FIG konali v Šamoríne.
Finančný zisk bol 43 000,-EUR.
 znovuzvolenie Jána Nováka do Councilu FIG a Moniky Šiškovej do komisie
gymnastiky pre všetkých FIG na nový OH cyklus 2017 – 20.
 zvolenie Moniky Šiškovej do výkonného výboru SOV. SOV v krátkej budúcnosti
preberie vedenie slovenského športu pod voju strechu.
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 Spolupráca so sponzormi IWA, Škoda auto Slovensko, Christian Moreau a partnermi
Artwel, Grafis, Albo, Damis a ďalšími. Potencionálnym partnerom je PR agentúra
Neuropea
 Organizovanie významných súťaží na Slovensku ako je Gym Festival a Slovak
Aerobic Open, poďakoval za všetky podujatia organizované klubmi SGF
 Výsledky kontroly z MŠVVaŠ za roky 2014 a 2015 boli pozitívne so záverečným
výrokom bez výhrad.
 Výsledok auditu SGF za rok 2016 – bez výhrad
 V závere svojho príhovoru poďakoval členom VV SGF za prácu počas rokov 2013 –
2016 a pracovníčkam Se SGF.
9. Správy predsedov sekcií ŠG, ŠA a GpV a komisií
Všetky správy boli zaslané delegátom v požadovanom termíne, každý predseda sekcie alebo
komisie stručne okomentoval svoju správu.

10. Správa o hospodárení SGF a SZMG za rok 2016
Za SGF správu predniesla Barbora Šuhajdová
Za SZ MG predniesla a písomne ju doložila Darina Kubeková
Hlasovanie:

za: 45

proti: 0

zdržal sa: 1

11. Schválenie výroku audítora
Výrok audítorky Ing. Margity Hudákovej za SGF a SZ MG za rok 2016 dostali delegáti
písomne.
Hlasovanie:

za: 46

proti: 0

zdržal sa: 0

12. Úprava ekonomickej smernice
Navrhované úpravy v ekonomickej smernici stručne predniesla Monika Šišková a delegáti ich
dostali písomne.
Rupčík – požiadal o aby výška odmeny pre rozhodcov D panelu FIG a 3. stupňa bola rovnaká
Korpa – odpovedal, že k takémuto kroku je potrebné urobiť analýzu, koľko by to za celý rok
stálo.
Rupčík – požiadal, aby do D panelu boli doplnení rozhodcovia s kvalifikáciou 2. stupňa
Táto pripomienka bola akceptovaná.
Hlasovanie o všetkých zmenách ekonomickej smernice:
Za: 46

proti: 0

zdržal sa: 0

13. Schválenie trénerov RD
Športová gymnastika ženy

Katarína Krekáňová
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Hlasovanie:
Športová gymnastika muži

za: 45

za: 45

proti: 0

zdržal sa: 0

proti: 0

zdržal sa: 1

proti: 0

zdržal sa: 1

Oľga Kyselovičová

Hlasovanie
Moderná gymnastika:

zdržal sa: 1

Peter Krištof

Hlasovanie:
Športový aerobik:

proti: 0

za: 45
Tatiana Motolíková

Hlasovanie

za: 45

14. Prijatie čestných členov SGF
Na návrh VV SGF VZ SGF prijíma nasledovných čestných členov SGF:
Marta Šimeková
Libuša Schönová
in memoriam
Mária Kuklišová
in memoriam
Vlasta Fialová
in memoriam
Pavol Sedlák
Jozef Konečný
Oľga Franová
in memoriam

15. Vyznamenanie zaslúžilých členov SGF
Na návrh VV SGF VZ udelilo vyznamenanie zaslúžilým členom SGF
Jozef Mikula
Gabriel Varga
Květoslava Perečinská
Ľubica Rísová
in memoriam
Eva Horkavá
Zora Luhová
Viera Soláriková-Krajčiová

16.Diskusia
Novák – upozornil, že kluby v tomto roku dostávajú odmenu za registráciu v roku 2016
( september ) samostatne, VV SGF dopracuje vyhodnotenie klubov za činnosť.
- Upozornil, že sa pripravuje spustenie novej web stránky sgf
- FB stránka SGF je už v prevádzke a každá sekcia je zodpovedná za dopĺňanie
informácií.
Potisková – vyjadrila spokojnosť, že v rozpočte je viac peňazí, položila otázku, ako to pocítia
kluby
Novák – odpovedal, že odmena za registráciu členov sa zvýšila zo 4 000,-EUR na 81 960,EUR v tomto roku
Potisková – položila otázku, ako sa posúva náradie v prípade nákupu nového náradia na kluby
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z prostriedkov SGF
Novák – náradie sa posúva vždy na základe potrieb a žiadostí z klubov
Rupčík – poďakoval za správy predsedov sekcií a komisií, položil otázku, prečo nebola
prednesená správa predsedu metodickej komisie
Novák - predseda metodickej komisie Jozef Dučák neprišiel z dôvodu choroby ( náhle )
a správu neposlal. Metodická komisia žiaľ nepracuje podľa predstáv už 12 rokov,
preto ju v nových Stanovách SGF v štruktúre VV SGF už nemáme.
Rupčík – upozornil, že správne terminologicky máme hovoriť o Hrách olympiády a nie
olympijských hrách.
- Informoval delegátov, že mal zámer kandidovať do UEG na post člena technickej
komisie mužov, VV však jeho kandidatúru neschválil. Položil otázku prečo.
Novák – Kandidatúra mus byť pripravená dlhodobo, táto požiadavka bola prednesená veľmi
neskoro ( len včera na zasadnutí VV ).
Šuhajdová – informovala, že vyúčtovanie služobných ciest domácich aj zahraničných si budú
robiť účastníci sami. Formuláre na vyúčtovanie budú zaslané na všetky kluby
a uverejnené na stránke SGF. Každá služobná cesta musí byť zúčtovaná do 10
pracovných dní, inak účastník stráca nárok na jej preplatenie. Účinnosť je od 1.5.2017.
Kovalčíková – poďakovala za možnosť nákupu náradia cez SGF za spoluúčasť a privítala by
takúto pomoc častejšie.
Novák – áno, táto možnosť bola ako odmena za usporiadanie Kongresu UEG. V minulom aj
v tomto roku dostali a dostanú organizátori kôl Slovenského pohára malé náradie od
JIPASTU.
Zvalová – položila otázku, prečo SGF vrátilo 4 000,-EUR na MŠVVaŠ
Šišková – táto dotácia bola určená na školský šport a podmienkou jej získania je vloženie detí
( 1 dieťa = 1 EUR) do systému. Keďže to učitelia a organizátori podujatí neurobili,
museli sme peniaze vrátiť.
Bohňa – požiadal, aby VZ prijalo uznesenie, aby každý klub priniesol na súťaž 2 rozhodcov
Delegáti s týmto návrhom nesúhlasili
Šišková – problematiku rozhodcov si musí riešiť každá sekcia samostatne
Zvalová – položila otázku, kedy sa bude konať školenie trénerov I. stupňa
Šišková – školenie trénerov I. stupňa sa bude konať v júni v Žiline

U/1/2017
VZ SGF ukladá jednotlivým sekciám určiť potrebný počet rozhodcov na
jednotlivé súťaže.
Šimonová – položila otázku, či bude SGF hradiť prenájom telocviční a hál počas súťaží
v modernej gymnastike
Novák – odpovedal, že táto otázka je zložitá a jednotlivé súťaže sa budú riešiť individuálne

17. Voľba prezidenta SGF
Traja kandidáti sa predstavili v krátkej prezentácii podľa abecedného poradia Tibor Letko, Ján
Novák, Ingrid Potisková
1. kolo

rozdaných 46 hlasov
odovzdaných 46 hlasov
platných 46 hlasov
Výsledky:

Ján Novák

32 hlasov

zvolený
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Tibor Letko
Ingrid Potisková

13 hlasov
1 hlas

nezvolený
nezvolená

Zvolený Ján Novák v krátkom príhovore poďakoval delegátom za prejavenú dôveru.

18.Voľba členov VV SGF / zástupcov UEG / zástupcu športovcov
VZ zvolilo v prvom kole členov VV SGF:
Marketingová komisia:
Predseda sekcie ŠG žien:
Predsedníčka sekcie GpV:
Predseda sekcie ŠG mužov:
Predsedníčka sekcie MG:
Predsedníčka sekcie ŠA:

Diana Dobrucká
Stanislav Kútik
Monika Šišková
Martin Zvalo
Silvia Rohlíčková
Oľga Kyselovičová

39 hlasov
39 hlasov
40 hlasov
38 hlasov
42 hlasov
41 hlasov

zvolená
zvolený
zvolená
zvolený
zvolená
zvolená

VZ kooptovalo do VV SGF zástupkyňu športovcov: Luciu Seleckú

19.Voľba členov KK SGF
VZ zvolilo v prvom kole členov KK SGF. Ich funkčné obdobie je 5 rokov:
Mária Holá
30 hlasov
zvolená
Róbert Korpa
29 hlasov
zvolený
Jaroslav Debnárik
16 hlasov
zvolený
Zuzana Zvalová
14 hlasov
nezvolená

20.Voľba členov disciplinárnej komisie SGF
VZ zvolilo v prvom kole členov disciplinárnej komisie:
Ivan Gallo
Ondrej Havrila
Jozef Dučák
Ľuboš Ostrihoň

34 hlasov
18 hlasov
17 hlasov
16 hlasov

zvolený
zvolený
zvolený
nezvolený

proti: 0

zdržal sa: 1

21.Prestávka
22.Schválenie zásad finančnej politiky
Delegáti dostali návrh zásad finančnej politiky písomne.
Hlasovanie:

za: 42

23.Schválenie kandidátov do UEG
Návrh VV SGF: Oľga Kyselovičová, technická komisia športového aerobiku UEG –
prezidentka/ členka
Hlasovanie:

za: 37

proti: 0

zdržal sa: 6
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24. Schválenie rozpočtu SGF pre rok 2017
Návrh rozpočtu dostali delegáti VZ písomne. Jeho tvorbu objasnil prezident Ján Novák
Diskusia:
Gallo – navrhol, aby VV SGF v súčinnosti so sekciami vypracovalo metodiku tvorby
rozpočtu
Rupčík – oponoval, že vytváranie vzorcov bolo na MŠVVaŠ neúspešné
Letko – položil otázku, prečo majú ŠG muži menej peňazí v rozpočte ako ŠG ženy
Novák – odpovedal, že všetkým sekciám bol rozpočet oproti minulému roku navýšený. Muži
v minulom roku ešte v novembri nemali vyčerpaný rozpočet. V porovnaní so ženami
majú muži menej členov a menej súťažiacich.
Zvalová – upozornila, že v tabuľke registrácia 2016 sú iné počty ako v registrácii 2017
Rupčík – položil otázku prečo Poly-Trade Prešov zaregistroval menej členov ako
v predchádzajúcom roku.
Hlasovanie:

za: 34

proti: 1

zdržal sa: 7

25.Správa návrhovej komisie
Predseda návrhovej komisie Ivan Gallo prečítal delegátom VZ SGF návrh uznesenia –
uznesenie tvorí prílohu zápisu.
Delegáti nemali k prednesenému návrhu žiadnu pripomienku.

26.Schválenie uznesenia
Hlasovanie:

za: 43

proti: 0

zdržal sa: 0

27.Záver
Predsedajúci Róbert Korpa poďakoval prítomným delegátom za ich účasť a konštruktívne
rokovanie a poprial šťastnú cestu domov.

Zápis overil:

Ivan Gallo

..............................
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