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 Zasadnutie Výkonného výboru SGF 

9.9.2020, Bratislava 

Zápis č. 5 

 

 
Dátum: 9.9.2020, Malinovo 

Prítomní: Ján Novák Monika Šišková, Hana Kiková, Stanislav Kútik, Martin 

Zvalo, Oľga Kyselovičová 

Ospravedlnení: Diana Dobrucká, Lucia Selecká 

Neospravedlnení:  

Prizvaní: Kristína Slivoňová,  

Spracovala: Monika Šišková 

Skontroloval: Ján Novák  

 

Zasadnutie VV SGF otvoril a prítomných privítal prezident SGF Ján Novák.  

Prezident poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave otvorenia Centra gymnastických 

športov v Malinove. Informoval, že zmluva o prenájme s Chemstar s.r.o. je na 1 rok. Vyzdvihol 

prítomnosť významných hostí na otvorení: Karol Kučera, vládny splnomocnenec pre šport,  Anton 

Siekel, prezident SOŠV, Mária Horáková štátny radca ministerstva školstva, vedy výskumu a športu, 

Dušan Ťažký, riaditeľ odboru športu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu. 

 

Prezident v úvode ďalej predstavil nové zamestnankyne na Se SGF: 

Mgr. Anouchka Žambochová, médiá a marketing 

Mgr. Ivana Kovaľáková, asistentka prezidenta a generálnej sekretárky 

 

Plán práce VV SGF do konca roku 2020: 

14.10.2020, Malinovo 

11.11.2020, Bratislava 

9.12.2020, Bratislava 

 

Prezident taktiež informoval o plánovanom Gala programe na konci roku 2020. Navrhovaný termín 

je 19.12.2020. Na Gala večeri by sa malo uskutočniť aj vyhlásenie športovcov za rok 2020 ( v 

prípade, že sa uskutočnia všetky M SR). 

 

Martin Zvalo sa kladne vyjadril k priestorom Centra gymnastických športov a tiež časovej 

následnosti otvorenia.  

 

Prezident SGF pochválil výbornú spoluprácu s majiteľmi Elfo Clubu pri rokovaniach 

o podmienkach prenájmu, ktoré je rozdielne v letnom a zimnom období. Plocha haly je rozdelená na 4 

časti: 2 koberce pre MG, 1 plocha pre ŠA a jedna plocha pre parkour a TRA – tumblingová dráha. 

K prenájmu haly je spracovaný prevádzkový poriadok. 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu a uznesení  

2. Čerpanie rozpočtu do konca roka 2020 

3. Príprava jesenných súťaží 

4. Založenie s.r.o. – hlasovanie per rollam 

5. Preloženie volebného VZ SGF na rok 2022 – hlasovanie per rollam  

6. Nominácie 

7. Rôzne 

 

1. Kontrola zápisu a uznesení 
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Šišková Finančná podpora pre Barboru Mokošovú z Ministerstva školstva na 

prípravu na OH stále ostáva nedoriešená – finančná podpora za 

momentálnych podmienok poskytovania tejto podpory nie je možná. 

 EYOF 2022 – organizácia je stále neistá. Sú problémy s rekonštrukciou 

zimného štadióna, kde sa majú konať súťaže v ŠG. Predseda 

organizačného výboru Peter Korčok k 30.9. odstupuje z funkcie, na jeho 

miesto nastúpi Peter Hamaj. 

Šišková Dekréty reprezentantov SGF – všetci členovia reprezentačných úsekov  

podpísali Štatúty reprezentantov. Chýba iba Chiara Bunce, zdôvodnenie 

poslala matka Chiary písomne – ostáva stále nedoriešené 

 Vzdelávanie v oblasti zdravotníckej starostlivosti pod vedením Zdenka 

Ďuriša – projekt bol pozastavený, budeme pokračovať po uvoľnení 

krízových opatrení – úloha trvá 

 Úpravy nominácií: 

Zrušené účasti: 

Medzinárodné preteky ŠGM v Cottbuse, 26.9.2020 

Medzinárodné preteky ŠGM v Innsbrucku 17.10.2020 

SP v Osijeku ŠGŽ 4.10.2020 

 

Doplnené nominácie: 

SP Szombately 2.-4.10.2020 – R: Rupčík 

ME, MEJ ŠG M 9.-13.12.2020 – R: Bohňa D. 

 

2. Čerpanie rozpočtu do konca roka 2020 

 

Novák Informoval o zaslaní požiadavky na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu na dodatočné investície, ktoré boli vo výške 85 000,-EUR ( 

nafukovacia dráha pre parkour, 2 x mužské bradlá, 1 x ženské bradlá, 1 x 

nastaviteľná hrazda, 1 x veľká trampolína, 1 x doskoková žinenka). 

 Prehľad čerpania jednotlivých sekcií dostali predsedovia sekcií na 

začiatku mesiaca. Prezident okomentoval jednotlivé položky a vysvetlil 

čerpanie sekretariátu, ktorý má momentálne prečerpanie v položke mzdy ( 

prijatie jednej pracovníčky).   

 Prezident informoval o rokovaní s predstaviteľmi Domu športu, ktorí nám 

poskytli návrh zmluvy na prenájom priestorov. Uskutočnila sa tiež 

obhliadka priestorov. V roku 2020 je potrebné uhradiť zábezpeku pri 

podpise zmluvy a tiež platbu za prvý štvrťrok 2021. K tomu pribudnú 

náklady na zariadenie nábytkom a prenájom skladu. 

 Sekcia GpV – všetky voľné prostriedky poskytla na nákup nafukovacej 

prekážkovej dráhy na parkour.  

 Sekcia ŠGM – na mzdách je zostatok 1889,-EUR, v činnosti ostáva 

52 449,-EUR. 

 Sekcia ŠGŽ – zostatok v mzdách je 21 974,-EUR, šetrenie je aj za Lenku 

Lehotovú, ktorá je na materskej dovolenke. V činnosti je zostatok 

94 570,-EUR z ktorého treba odpočítať 10 000,- na molitan a 8 000,- na 

Gym Festival.  

 Sekcia MG – v položke mzdy je zostatok 26 535,-EUR a v položke 

činnosť 62 552,-EUR 

 Sekcia ŠA – zostatok v mzdách je 1 570,-EUR a v činnosti 36 892,-EUR. 

 Sekcie sa spoločne dohodli, že sekcii GpV poskytnú zo svojich rozpočtov 

každá 5 000,-EUR – spolu 20 000,-EUR, čím prispejú na zakúpenie 

nafukovacej dráhy pre parkour.  
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3. Príprava jesenných súťaží 

 

Kyselovičová Sekcia ŠA pripravuje Slovenský pohár 3.10.2020. Preteky sa uskutočnia 

aj v prípade, že divákom nebude povolený vstup. Pri organizácii bude 

zabezpečený časový rozostup medzi jednotlivými kategóriami. Súťaž sa 

uskutoční za prísneho dodržiavania pokynov hl. hygienika SR. 

V jesennom období by sa mali uskutočniť 2 súťaže: už spomínaný 

Slovenský pohár a M SR. 

Kútik Sekcia ŠG Ž zabezpečí organizáciu jedného kola Sl. pohára a M SR 

v kategóriách A aj B. 

Zvalo Sekcia ŠGM taktiež zorganizuje jedno kolo Sl. pohára a M SR. 

Šišková Sekcia GpV zorganizuje 3 oblastné kolá, 1 Slovenský pohár v kategórii C 

a M SR „C“, M SR v súťaži Teamgym. 

Kiková Sekcia MG 

 Sekcia usporiada oblastné kvalifikácie C východ a západ, kvalifikáciu na 

M SR , Slovenský pohár C, M SR jednotlivkýň  

 

4. Založenie s.r.o. – hlasovanie per rollam 

5. Preloženie volebného VZ SGF na rok 2022 – hlasovanie per rollam  

 

Novák Vysvetlil požiadavku na založenie s.r.o., pretože nie je iná možnosť 

fakturovať klubom prenájom haly v Malinove.  

 V nadväznosti na presun OH, volebného Kongresu FIG ako aj volebného 

Kongresu SOŠV je potrebné posunúť aj volené VZ SGF.  

 Hlasovanie per rollam sa uskutoční v čo najkratšom termíne. 

 

6. Nominácie 

 

 MG 

ME, MEJ MG, 

26.-29.11.2020, 

Kyjev / UKR 

Seniorky: 1 spoločná skladba – 6 gymnastiek 

                 1 jednotlivkyňa 

Juniorky:  1 – 4 jednotlivkyne 

1R, 4-5 T, 1 fyzioterapeut 

Vedúci delegácie: Kiková 

Prezident SGF 

 ŠGM 

SP Szombately, 2.-

4.10.2020 

Michňák, T: Krištof, 1Rupčík, fyzioterapeut Ďuriš 

ME, MEJ ŠGM, 

9.-13.12.2020, 

Baku / AZE 

Seniori: Michňák, T: Krištof, 1R, fyzioterapeut Ďuriš 

Juniori: Nemčovič, Kasala ( ak splní limit v Cottbuse), T: Zvalo, R:Bohňa 

Vedením výpravy poverený Zvalo (náhradníčka Barutová) 

 ŠGŽ 

SP Szombately, 2.-

4.10.2020 

Mokošová, T: Zvalo, 1R 

ME, MEJ ŠGŽ, 

17.-20.12.2020, 

Baku/AZE 

Seniorka: Mokošová, T: Zvalo, 1R, fyzioterapeut: Petrila 

Juniorka: Surmanová, T: Miklošová, 1R 

Vedením výpravy je poverený M. Zvalo (náhradníčka Barutová) 

KP pre ŠGŽ a M 

po sústredení v 

Šamoríne 

 

 ŠA 

Medzinár. preteky 

Plovdiv 

Seniorky: Lamošová, Brestovská Marcela, Brestovská Martina, Učňová 

Alena 1R – Kyselovičová 
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Czech Open Štart sa uskutoční na zodpovednosť klubov 

U/24/2020 VV SGF schvaľuje predložené nominácie 

 

7. Rôzne 

 

Novák VV SGF prediskutoval aktuálnu situáciu s pandémiou COVID-19 a zaujal 

stanovisko k organizovaniu súťaží v SR, účasti na podujatiach v zahraničí. 

Spracovaný materiál bude zaslaný klubom a zverejnený na web sgf a fb. 

Taktiež tvorí prílohu zápisu. 

Zvalo Požiadal o možnosť zúčastniť sa sústredenia v CZE prípadne AUT pri 

dodržaní všetkých podmienok stanovených štátnymi orgánmi SR a SGF. 

Novák Súhlasil s účasťou reprezentantov pripravujúcich sa na ME na 

sústredeniach. 

 Prezident ďalej informoval o stretnutiach SGF v zastúpení prezident SGF 

a generálna sekretárka SGF s prezidentom SOŠV Antonom Siekelom, 

ktorému sme predstavili spoločný projekt 3 zväzov: gymnastika, atletika, 

plávanie. Ďalším stretnutím  bolo stretnutie so štátnym tajomníkom 

Ivanom Husárom na pôde SGF, ktorému sme predstavili svoju činnosť. 

Naplánované je ešte stretnutie s Karolom Kučerom, štátnym zmocnencom 

pre šport. 

Šišková Informovala o iniciatíve štátneho tajomníka k zmenám školských súťaží. 

K problematike bolo zvolané stretnutie 6 športových zväzov – atletika, 

futbal, volejbal, gymnastiky, plávanie a florbal. Požiadavka štátneho 

tajomníka bola, aby si školské súťaže organizovali zväzy a nie SAŠŠ. 

V uvedených športoch boli navrhnuté spoločné M SR.  

 Informovala o kontrole registratúry z ministerstva školstva. Kontrola sa 

konala 8.9.2020 na Se SGF. Závery budú známe po spracovaní zápisnice. 

V SGF bude za registratúru zodpovedná Ivana Kovaľáková. MG za celé 

obdobie svojej činnosti nemala vykonanú registratúru, je potrebné ju 

okamžite dorobiť. 

 Informovala tiež o kontrole 3 súťaží pre športovcov SGF – z ministerstva 

si vyžiadali zdokladovať 3 súťaže výsledkovými listinami cca 600 

športovcov.  

 Ďalej informovala o pozvánke z SOŠV komisie športovcov na Fórum pre 

športovcov, ktoré sa bude konať 15.-16.10.2020 v X-bionicu v Šamoríne.  

U/30/2020 VV SGF nominuje na Fórum športovcov Slavomíra Michňáka a Anitu 

Lamošovú. 

Kútik Informoval o intenzívnych prácach na metodickej príručke pre trénerov. 

Materiál má sekcia v pláne predstaviť na seminári trénerov v roku 2021. 

Zvalo Požiadal, či by mohla Uljana Volkova viesť tréning aj pre športové 

gymnastky v sobotu ráno o 8:00 hod.  

Novák Uljana je veľmi vyťažená, ak bude mať čas a bude súhlasiť, je to možné.  

Kyselovičová Pre zabezpečenie kvalitného tréningu v Malinove potrebujeme doplniť 

drobné náradie.  

Zvalo Informoval o pretrvávajúcich problémoch so TJ Slávia UK Bratislava. Je 

ťažké čokoľvek vybaviť. Preto budeme mať spoločné stretnutie členov 

klubu v sobotu a prediskutujeme vznik nového subjektu.   

 Požiadal o pomoc pri získaní slovenského občianstva pre pretekára 

z Ukrajiny, ktorý žije v Bratislave.   

 Požiadal o zakúpenie rozdvojky na prístroj Game ready. 

Kyselovičová Informovala o prípravách Etického kódexu SGF. 

 Požiadala o doplnenie Martiny Brestovskej do reprezentačného úseku 

senioriek. Z reprezentačného úseku vypadáva Karolína Pagáčová. 
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U/31/2020 VV SGF schvaľuje zaradenie Martiny Brestovskej do reprezentačného 

úseku senioriek ŠA. 

Kyselovičová Požiadala o aktívnu účasť Uljany Volkovej pri reprezentačných 

sústredeniach v Malinove. 

Novák Uljana je trénerka hradená zo sekcií ŠG a MG. Ak sa dohodnete medzi 

sekciami, je to možné. 

Kyselovičová Informovala o konaní 3. kola Pohára federácií v Prahe. SGF nebude účasť 

zastrešovať, účasť je možná na zodpovednosť klubov.  

Šišková Informovala o konaní kontroly kontrolnou komisiou SGF dňa 13.8.2020. 

 Informovala o konaní disciplinárneho konania 1/2020 KMG Laser Delta 

Bardejov. Informácia o disciplinárnom konaní bola zverejnená na web 

SGF a celé konanie a závery sú uložené na Se SGF. 

 Informovala o liste z oddielu MG ŠK ŠOG Nitra, ktorý sa ohradil voči 

zápisu č. 4 z VV SGF 24.6.2020 ohľadne chýbajúcich zástav. SGF klubu 

vystavilo faktúru vo výške hodnoty chýbajúcich zástav 360,-EUR ( 

výroba nových zástav), ŠOG Nitra Fa uhradil, čím je pre SGF táto 

záležitosť uzatvorená a klub ŠOG Nitra má všetky záväzky voči SGF 

vyrovnané. 

 

 

 

 

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 14.10.2020 o 13:00 v Malinove 

 

 

Prílohy k zasadnutiu VV SGF nájdete na: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1OIqFzrvf5QyLrh6rXwb2dKOvy1PTE7KF?usp=sha

ring 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1OIqFzrvf5QyLrh6rXwb2dKOvy1PTE7KF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OIqFzrvf5QyLrh6rXwb2dKOvy1PTE7KF?usp=sharing

