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                             Valné zhromaždenie SGF  

23.3.2019, Bratislava 

 

 
Dátum: 23. marec  2019 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny ( tvorí prílohu zápisu ) 

Prizvaní: Martin Zvalo, člen VV SGF  

Kristína Slivoňová, kontrolórka SGF 

Mária Hollá, členka kontrolnej komisie  

Ivan Gallo, predseda disciplinárnej komisie 

Jozef Dučák, člen disciplinárnej komisie 

Barbora Šuhajdová, ekonómka 

Ingrid Barútová, koordinátorka pre ŠG Ma Ž  

Mária Andrejkovičová, koordinátorka pre MG a ŠA 

Jana Kollárová, organizačno-administratívna pracovníčka 

Hostia: Mária Hatiarová, Milan Weis, Miriama Michrínová 

Ospravedlnení: Štatutárni zástupcovia klubov – podľa prezenčnej listiny  

Zápis spracovala: Monika Šišková 

Skontroloval: Kristína Slivoňová 

 

 

 

1. Otvorenie 

 
Prítomných delegátov VZ privítal a zasadnutie otvoril prezident SGF Ján Novák. 

Prezident zároveň poveril vedením VZ Róberta Korpu.  

 

VZ bude predsedať pracovné predsedníctvo v zložení: 

Ján Novák, prezident SGF 

Monika Šišková, generálna sekretárka SGF 

Oľga Kyselovičová, viceprezidentka SGF 

Kristína Slivoňová, kontrolórka SGF 

Róbert Korpa, poverený riadením VZ 

 

 

2. Prijatie čestných členov SGF, výročné ocenenia 
 

Prezident SGF ocenil členov SGF, ktorí sa v tomto roku dožívajú významného jubilea:  

Mária Hatiarová – 80 rokov, Milan Weis 75 rokov a Nadežda Miklošová 60 rokov. 

 

 

3. Schválenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
 

Mandátová komisia:  Ingrid Barutová  predsedníčka 

     Mária Hollá   členka 

     Mária Andrejkovičová členka 

 

      Návrhová komisia:  Martin Povýšil  predseda 
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     Ľuboš Vilček   člen 

     Ingrid Potisková  členka 

 

Volebná komisia:  Ivan Gallo   predseda 

     Dagmar Poláková  členka 

     Andrea Letková  členka 

 

 Hlasovanie: za: 59  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 

4. Schválenie programu 
Prezident navrhol zmenu programu nasledovne: za bod 11. vsunúť bod Úprava 

Disciplinárneho poriadku. 

 

Hlasovanie: za: 59  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Program  

 
1. Otvorenie 

2. Prijatie čestných členov SGF, výročné ocenenia 

3. Schválenie mandátovej, návrhovej a volebnej  komisie 

4. Schválenie programu 

5. Schválenie zápisnice z VZ SGF  

6. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku 

7. Správa mandátovej komisie 

8. Prerokovanie Výročnej správy SGF za rok 2018 

- Správa prezidenta SGF 

- Správy predsedov sekcií a komisií (disciplinárna a komisia športovcov) 

- Správa o hospodárení SGF v roku  

- Správa kontrolnej komisie 

- Schválenie správy audítora 

9. Voľby predsedu sekcie MG 

10. Úprava Stanov SGF 

11. Úprava Ekonomickej smernice 

12. Úprava Disciplinárneho poriadku 

13. Schválenie rozpočtu SGF pre rok 2019 

14. Diskusia 

15. Správa návrhovej komisie 

16. Záver 

 

Hlasovanie:  za: 59  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

5. Schválenie zápisnice z VZ SGF 25.3.2018 
 

Zo zápisu nevyplynuli žiadne úlohy. 

 

Hlasovanie:  za: 59  proti: 0  zdržal sa: 0 
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6. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku 
 

Schválenie rokovacieho poriadku: 

Hlasovanie:  za: 59  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Schválenie volebného poriadku: 

Hlasovanie:  za: 59  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

7. Správa mandátovej komisie: 
 

Pozvaných:  84 delegátov zo 68 klubov SGF 

Prítomných:  59 delegátov zo 49 klubov  70,23%   

 

   Je splnená požiadavka nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov pre  

   uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia SGF.  

 

Ospravedlnení:   8 

Prítomní bez hlasovacieho práva: 9  

 

8. Prerokovanie Výročnej správy SGF za rok 2018 

 

Správa prezidenta SGF 
Ján Novák, prezident SGF  

 

Písomná správa prezidenta SGF Jána Nováka bola zaslaná delegátom v požadovanom 

termíne. Vo svojom komentári zdôraznil, že sme v polovici olympijského cyklu. Zdôraznil 

tiež, že je potrebné zamerať sa na prípravu kandidátov na ďalšie voľby. Počet pracovníkov 

SGF sa rozširuje, momentálne SGF zamestnáva 9 trénerov a na Se SGF pracuje 6 

pracovníkov.  

V roku 2018 bola jedným z najvýznamnejších podujatí oslava 100. výročia založenia ČSR 

6.10.2018 v Hoteli Gate One v Bratislave. 

Pozitívne je, že sme s pomocou externých pracovníkov dokončili registratúru SGF.  

Všetky sekcie zorganizovali na začiatku roka semináre pre trénerov a rozhodcov, ktoré majú 

stále vyššiu úroveň. Z hľadiska obsahu seminárov je potrebné sa zamyslieť nad rozdelením na 

2 skupiny v niektorých disciplínach podľa obsahu a úrovne cvičencov, ktorých tréneri trénujú.   

Prínosom pre SGF bol dar z FIG – aerobiková podlaha a dar z UEG podlaha pre modernú 

gymnastiku. 

Barbora Mokošová je od leta členkou Národného športového centra a dostáva tiež podporu 

z programu solidarity MOV. Slavomír Michňák bol prijatý do VŠK Dukla Banská Bystrica 

ako zamestnanec Ministerstva obrany SR. 

V oblasti zdravotného zabezpečenia hradí SGF lekárske prehliadky členom reprezentačných 

výberov. 

V roku 2019 sa uskutočnia premiérové MS juniorov, EYOF, Svetová Univerziáda, ME a MS 

– je to veľké množstvo vrcholných podujatí, s malým počtom gymnastov na požadovanej 

úrovni, máme problém všetky súťaže osadiť. 

V oblasti komunikácie vyslovil spokojnosť s komunikáciou medzi dobrovoľnými členmi a Se 

SGF. 

SGF je momentálne 5. najpočetnejší zväz, žiaľ chýbajú nám výsledky vo všetkých 

disciplínach. 
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Hlasovanie o Správe prezidenta SGF: za: 58  proti: 0  zdržal sa: 1 

 

Správy predsedov sekcií 
Monika Šišková, predsedníčka GpV SGF 

Skonštatovala, že všetky dôležité informácie z činnosti v roku 2018 sú uvedené v správe. 

Poďakovala všetkým za spoluprácu a vzornú reprezentáciu v zahraničí. 

 

Hlasovanie:  za: 59  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Martin Zvalo, predseda sekcie ŠG mužov 

Skonštatoval, že v správe je uvedené všetko z činnosti v roku 2018 a poďakoval za 

spoluprácu klubom, trénerom, pretekárom, rozhodcom a všetkým, ktorí sa v roku 2018 

zapojili do činnosti sekcie. 

 

Hlasovanie:  za: 59  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Stanislav Kútik, predseda sekcie ŠG žien 

K predloženej správe doplnil výsledok Mokošovej 1. miesto v celkovom rebríčku Svetového 

pohára FIG na bradlách.  

Poďakoval všetkým zainteresovaným za spoluprácu v roku 2018. 

 

Hlasovanie:  za: 59  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Silvia Rohlíčková, predsedníčka sekcie MG 

Stručne okomentovala svoju správu a poďakovala za spoluprácu v roku 2018. 

 

Hlasovanie:  za: 59  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Oľga Kyselovičová, predsedníčka sekcie ŠA 

Skonštatovala, že všetky dôležité skutočnosti sú uvedené v správe a poďakovala za 

spoluprácu v roku 2018. 

 

Hlasovanie:  za: 59  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Správa disciplinárnej komisie 
Ivan Gallo, predseda disciplinárnej komisie 

 
Skonštatoval, že disciplinárna komisia neriešila v roku 2018 žiaden podnet a vyslovil 

presvedčenie, že komisia nebude mať prácu ani v roku 2019. 

 

Hlasovanie:  za: 59  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Ján Novák, prezident SGF sa vyjadril k správam sekcií. 

Poďakoval sa organizátorom veľkých medzinárodných súťaží, ale aj domácich súťaží. Aby 

kluby mohli lepšie súťaže organizovať ostáva celé štartovné na klube, ktorý súťaž organizuje. 

Vyzdvihol spoluprácu s firmou JIPAST, ktorá na jednotlivé kolá Slovenského pohára dodáva 

medaily a poháre. Vyslovil tiež presvedčenie, že nie je dobré, ak sa v súťaži oceňujú všetky 

deti, je nesprávne deliť vekové kategórie ešte na ďalšie podkategórie. Upozornil, že sme 

sprísnili pravidlá pre delegátov SGF na súťažiach. Delegát nesmie na súťaži zastávať žiadnu 

inú pozíciu. Začlenenie parkouru sa bude konať postupne v priebehu tohto roku. Skoky na 
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trampolíne – stále sa nám nedarí opäť rozhýbať túto olympijskú disciplínu. VV SGF schválil 

nový Štatút RGCTM, SGF má záujem zamestnávať profesionálnych trénerov, nie trénerov 

a čiastočný úväzok.    

 

  

Správa o hospodárení SGF  
Ján Novák, prezident SGF 

 

Stručne okomentoval tabuľku s prehľadom dotácií zo štátneho rozpočtu v rokoch 2016 – 

2019.  

V rozpočte nie sú zahrnuté dve podlahy ( ŠA a MG), ktoré SGF dostala darom z UEG  a FIG 

v celkovej sume cca 45 000,-EUR. 

Profesionálny šport si vyžaduje profesionálne vedenie. Úloha pre SGF je, aby sme si udržali 

trénerov, ktorých máme a prípadne tento počet rozšírili. 

 

K vyúčtovaniu rozpočtu:  

Ekonomiku SGF spracovávajú 2 pracovníci: Barbora Šuhajdová, ekonómka a Jozef Richnák, 

účtovník. Okrem toho nám audit robila nezávislá audítorka Ing. Viera Krajčovičová. 

Podstatne sa zlepšilo hospodárenie jednotlivých sekcií. Predsedovia sekcií predkladajú 

návrhy rozpočtov, rozpočty a činnosť sekcií sa oponujú a predsedovia dostávajú priebežné 

čerpanie sekcií na každom zasadnutí VV SGF. Všetky sekcie dostali navýšenie rovnako 

približne o 40%. Čerpanie sekcií hodnotím celkovo ako dobré. Na Se SGF ide max. 15% 

z rozpočtu ( prevádzka aj mzdy) – čerpanie hodnotím ako priebežné a dobré. Čerpanie 

štátnych prostriedkov si môžu členovia kontrolovať denne na transparentnom účte. Čerpanie 

prevádzkového účtu dostali členovia SGF v materiáloch pred VZ.  

 

Z rokovacej miestnosti vyšla Nadežda Miklošová 

 

Hlasovanie:  za: 58  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Správa kontrolnej komisie SGF 
Kristína Slivoňová, kontrolórka SGF 

 

K činnosti kontrolnej komisie boli predložené 2 správy, ktoré sú uverejnené vo Výročnej 

správe SGF.  

 

VZ SGF berie správu kontrolnej komisie na vedomie. 

 

Vrátila sa Nadežda Miklošová 

 

Správa audítora 
Správu uviedla Kristína Slivoňová 

 

 Správa tvorí prílohu zápisu a je súčasťou Výročnej správy SGF za rok 2018. 

 

Ján Novák 

Skonštatoval, že sa uskutočnili 2 sedenia s audítorkami. K riešeniu pripomienok bol prizvaný 

účtovník Jozef Richnák. 

 

Hlasovanie:  za: 58  proti: 0  zdržal sa: 1   
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9.  Voľby predsedu sekcie MG  
 

Na voľby predsedu sekcie MG bola v termíne zaslaná jedna nominácia z klubu ŠK ŠOG Nitra 

Hana Kiková.  

 

Rozdaných bolo 65 hlasovacích lístkov 

Odovzdaných bolo 59 platných hlasov 

 

Výsledky volieb: za: 53  proti: 4  zdržal sa: 2 

 

VZ SGF zaväzuje novú predsedníčku sekcie MG, aby do 17.4.2019 predložila víziu práce 

sekcie MG a zloženie sekcie MG na VV SGF.  

 

Odišla Danica Gürtlerová 

 

10.  Úprava Stanov SGF  
 

Úpravy Stanov SGF predložila Kristína Slivoňová, kontrolórka SGF. 

Stanovy SGF s navrhovanými úpravami dostali delegáti spolu s ostatnými materiálmi 

v požadovanom termíne. 

 

Úpravy stanov: Návrh Stanov SGF predniesla kontrolórka SGF.  

Pri Čl. 8 bod 1 odznel protinávrh:  aby sa vyškrtnutá veta nechala 

 

Hlasovanie: za: 0                     proti: 32                 zdržal sa: 26 

 

Protinávrh nebol prijatý, zostáva pôvodný návrh. 

 

Ďalej oproti predloženému návrhu navrhla nasledovné úpravy, proti ktorým neboli žiadne 

protinávrhy, a preto sa o nich hlasovalo na záver ako o celku s návrhom na úpravu Stanov 

SGF:  

 

Čl. 8 bod 6  

Prvá veta „Delegátom patrí nasledovný počet hlasov:“ sa presúva za novú vetu: „Počet 

delegátov VZ je určený na základe registrácie k dátumu exportu na Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR v predchádzajúcom roku.“ 

 

Čl. 8 bod 12 znie: 

„Na prijatie rozhodnutia VZ je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 

delegátov s právom hlasovať, okrem prípadov uvedených v týchto stanovách.“ 

 

Čl. 8 bod 21  - Dopĺňa sa písmeno c: 

 

„c)    správu disciplinárnej komisie.“ 

 

Čl. 8 bod 26 - znie: „Voľba prezidenta SGF, členov VV SGF, kontrolóra, predsedu 

a členov disciplinárnej komisie je predmetom programu VZ v roku, v ktorom uplynie 

ich funkčné obdobie.“ 
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Čl. 8 bod 28 - Za odsek sa dopĺňa veta: „Novozvolený člen voleného orgánu vykonáva 

svoju funkciu do uplynutia funkčného obdobia jeho predchodcu.“ 

 

Čl. 8 bod 31 - Posledný odsek znie: „V prípadoch uvedených v  písm. a) – f)  je na platné 

uznesenie VZ potrebná dvojtretinová väčšina prítomných delegátov s právom hlasovať. 

Na odvolanie kontrolóra SGF  podľa písm. g)  je potrebná dvojtretinová väčšina  hlasov 

všetkých členov s právom hlasovať.“ 

 

Čl. 8 - číslovanie bodov 33 a 34 sa opravuje na 32 a 33. 

 

Čl. 9 bod 8 - Vypúšťa sa prvá veta: „VV má nepárny počet členov.“ 

 

Čl. 10 bod 11 - Znie: „Prezident SGF zastupuje SGF v organizáciách zastrešujúcich 

činnosť SGF.“ 

 

Čl. 11 bod 1 - Vypúšťa sa slovo „volebnou“ a za VZ sa dopĺňa čiarka a text: „na ktorom 

prebehli voľby.“ 

 

Čl. 13a – dopĺňajú sa body 3 a 4: 

„3. Z jedného klubu môže byť do disciplinárnej komisie zvolený iba jeden člen.                                                                         

4. Disciplinárna komisia náležite zisťuje, objasňuje a spravodlivo posudzuje 

disciplinárne previnenia fyzických a právnických osôb, pričom disciplinárne orgány sú 

povinné dbať na to, aby disciplinárne konanie a jeho priebeh rešpektovali zásady 

spravodlivého procesu a mali nielen sankčnú, ale aj výchovnú, preventívnu a nápravnú 

funkciu.“ 

 

Čl. 22 bod 2 – dátum sa mení na: „1.3.2022“ 

           Bod 3 – dátum sa mení na: „1.3.2021“ 

           Bod 4 – dátum sa mení na: „1.3.2022“ 

 

Celkové hlasovanie: za 57   proti: 0   zdržal sa: 1  

 

11.  Úprava ekonomickej smernice 
 

Návrhy úprav predniesla Monika Šišková, generálna sekretárka SGF. 

Ekonomické smernice s navrhovanými úpravami dostali delegáti spolu s ostatnými materiálmi 

v požadovanom termíne. 

 

Hlasovanie:  za: 57  proti: 0  zdržal sa: 1 

 

 

12.  Úprava disciplinárneho poriadku 

 
Návrhy úprav predniesol Ivan Gallo, predseda disciplinárnej komisie SGF. 

 

Hlasovanie:  za: 58  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

13.  Schválenie rozpočtu SGF pre rok 2019 
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Prezident SGF Ján Novák predložil delegátom návrh rozpočtu SGF pre rok 2019. Návrh bol 

zaslaný klubom v požadovanom termíne. 

Súčasťou schválenia rozpočtu je aj schválenie Zásad finančnej politiky SGF (tvorí prílohu 

zápisu). 

Hlasovanie:  za: 57  proti: 0  zdržal sa: 1 

 

 

14.  Diskusia 
 

Magdaléna Griesbachová – poukázala na veľký význam cvičenia seniorov a ich účasti  

 a reprezentácie na Európskom medzinárodnom festivale Golden Age. 

Zuzana Zvalová – skonštatovala, že administrácia registrácie je veľmi náročná. 

Ján Novák – informoval, že SGF chce spoluprácu s firmou Unionsoft ukončiť. 

Zuzana Zvalová – rozpočet sa navýšil o 300% a vyslovila presvedčenie, že to bude vidieť aj  

 vo výsledkoch. 

Ján Novák – SGF má 2 hlavné úlohy – rozvoj športového odvetvia a štátna športová  

 reprezentácia. O to sa budeme snažiť aj v budúcnosti.  

Ingrid Potisková – predložila návrh, že registráciu by sme mohli zjednodušiť aj z našej strany.  

 Delenie je veľmi zložité a veľakrát ani nie je potrebné.  

 

 

15.  Správa návrhovej komisie 
Správu návrhovej komisie predložil jej predseda Martin Povýšil 

 
Hlasovanie:   za: 58  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 

16. Záver 
 

Predsedajúci Róbert Korpa poďakoval prítomným delegátom za ich účasť a  konštruktívne 

rokovanie a poprial šťastnú cestu domov.  


