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 Zasadnutie Výkonného výboru SGF 

27.1.2021, Bratislava 

Zápis č. 1 

 

 
Dátum: 27.1.2021, Malinovo 

Prítomní: Ján Novák Monika Šišková, Stanislav Kútik, Oľga Kyselovičová, 

Martin Zvalo, Hana Kiková - online 

Ospravedlnení: Diana Dobrucká, Lucia Selecká 

Neospravedlnení:  

Prizvaní: Kristína Slivoňová 

Spracovala: Monika Šišková 

Skontroloval: Ján Novák  

 

Členovia VV SGF absolvovali pred začatím zasadnutia prehliadku Centra gymnastických športov  

v Malinove, kde boli dorobené úpravy priestorov ( predelenie jednotlivých cvičebných plôch,  

výzdoba banermi, pripravená parkourová dráha, časť zariadenia v kancelárii). 

 

Zasadnutie VV SGF otvoril a prítomným do nového roku 2021 poprial všetko najlepšie prezident  

SGF Ján Novák. V úvode tiež prezident zagratuloval Martinovi Zvalovi k zisku bronzovej medaily  

jeho zverenkyne Barbory Mokošovej na bradlách na ME v decembri v Mersine. Tento úspech  

zarezonoval v celej športovej verejnosti, čo potvrdil aj zisk titulu športovec mesiaca december pre  

Barboru Mokošovú pred hviezdou v lyžovaní Petrou Vlhovou. Tento výrazný úspech sa dostavil po  

cieľavedomej práci, keď si išli pretekár aj tréner tvrdo za svojim cieľom. 

Martin Zvalo poďakoval vedeniu SGF a Se SGF za spoluprácu a podporu v príprave na ME. 

 

Prezident požiadal prítomných o zmenu programu nasledovne: 

Doplniť ako bod 2. Hodnotenie ME a MEJ v ŠG a bod 3 Riešenie situácie so Slavomírom  

Michňákom. Ďalšie body pôjdu v poradí ako boli v pozvánke, len sa posunie číslovanie.  

 

Program: 

1. Kontrola zápisu a uznesení 

2. Hodnotenie ME a MEJ v ŠG 

3. Riešenie situácie so Slavomírom Michňákom 

4. Čerpanie rozpočtu 2020 – Novák + predsedovia sekcií 

5. Vyhodnotenie činnosti sekcií 2020 predsedovia sekcií 

6. Termínová listina 2021 – Monika Šišková + predsedovia sekcií 

7. Plán hlavných úloh SGF a zásady tvorenia  rozpočtu SGF 2021 – Novák, Šišková 

8. Plán činnosti sekcie + Plán hlavných úloh sekcií SGF – účasť na ME, MEJ, MS = 

výkonnostné ciele, body, umiestnenia (napr. finále, do 1. 1/3, do 1. ½), návrh na zloženie 

reprezentačných výberov 2021 

9. Nominácie  

10. Rôzne 

 

1. Kontrola zápisu a uznesení 

  

Šišková Vzdelávanie v oblasti zdravotníckej starostlivosti pod vedením Zdenka 

Ďuriša – projekt bol pozastavený, budeme pokračovať po uvoľnení 

krízových opatrení – úloha trvá 

 Etický kódex trénera SGF- k predloženému návrhu Oľgy Kyselovičovej 



2 

 

nemali členovia VV SGF pripomienky. 

U/40/020 VV SGF schvaľuje Etický kódex trénera SGF. VV SGF ukladá 

koordinátorkám sekcií zabezpečiť jeho podpísanie trénermi 

reprezentačných úsekov a trénermi RGCTM – úloha trvá 

U/41/2020 VV SGF ukladá predsedom sekcií pripraviť alternatívne riešenie pre 

zorganizovanie seminárov sekcií ( posun dátumu, výber školiteľov, 

forma) – splnené a zapracované do termínovej listiny 

U/43/2020 VV SGF ukladá predsedom sekcií predložiť návrh čerpania rozpočtu pre 

rok 2021 -úloha trvá 

T: 9.1.2021                     Z: predsedovia sekcií 

U/47/2020 VV SGF schvaľuje Štatút reprezentanta SR a štatút reprezentanta 

žiackeho úseku na rok 2021. 

Štatúty je nutné podpísať reprezentantmi pred začatím prvej akcie v roku 

2021 – úloha trvá 

                                                                           Z: tréneri RD a ich asistenti 

 

2. Hodnotenie ME a MEJ v ŠG 

 

Novák Zdôraznil výbornú spoluprácu s RT Martinom Zvalom počas prípravy na 

ME. Časté konzultácie a riešenie problémov s tréningami a účasťou na 

pretekoch kvôli pandémii zabezpečili možnosť prípravy a účasti na ME. 

Je výborné, že na ME uspeli všetci traja pretekári, juniori Matej Nemčovič 

a Oliver Kasala a tiež seniorka Barbora Mokošová. 

Zvalo 

 

Písomné správy z ME ŠGŽ a MEJ ŠGM poslal písomne, tvoria prílohu 

zápisu.  

 Kladne ohodnotil sústredenie tesne pred podujatím a možnosť účasti na 

súťaži v Osijeku. 

 MEJ ŠGM – kladne zhodnotil vystúpenie obidvoch pretekárov, ktorí sa 

prebojovali do finále 24. 

 ŠGŽ – Mokošová žiaľ v kvalifikácii urobila chyby na kladine, ktorú 

odcvičila na tréningu super. Bradlá odcvičila výborne, zisk bronzovej 

medaily bol odmenou za celú prípravu, ktorú Barbora absolvovala 

v svojej športovej kariére.   

Novák Zdôraznil pokrok v zdravotnej starostlivosti o športovcov zo strany SGF. 

 Informoval o stretnutí s riaditeľom NŠC Vladimírom Baluškom, ktorého 

sme na základe zisku bronzovej medaily z ME požiadali o zvýšenie platu 

pre Mokošovú. Žiadosti bolo vyhovené, o čom NŠC informovalo aj 

pretekárku Mokošovú. Zvýšenú mzdu bude mať od 1.2.2021. Zvýšenie 

mzdy je na úkor príspevku na prípravu, ktorú zabezpečí SGF z rozpočtu, 

TOP tímu, príspevku z SOŠV. 

 Se SGF zaslalo žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

o zaradenie Mokošovej do Top tímu. 

 

3. Riešenie situácie so Slavomírom Michňákom 

 

Novák Zopakoval vývoj situácie so Slavomírom Michňákom od MS 2019 

v Štuttgarte.  

Na MS sme dávali do vystúpenia S. Michňáka veľké nádeje najmä 

vzhľadom ku kvalifikácii na OH 2020. Žiaľ S. Michňák nepodal 

očakávaný výkon a na OH sa nekvalifikoval. Od januára 2020 sme sa 

dohodli na podmienkach jeho prípravy – cvičiť bude 2 náradia – kôň na 

šírku a hrazda.  
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Všetky súťaže v roku 2020 boli zrušené. O výkonnosti pretekára sme 

nemali žiadne informácie. VV SGF  sa rozhodol prijatím uznesenia v  

novembri 2020, že všetci pretekári, ktorí sa majú zúčastniť ME musia 

absolvovať spoločné sústredenie, na ktoré S. Michňák odmietol nastúpiť, 

na základe toho sme jeho účasť na ME zrušili. 

S. Michňák predložil na vyúčtovanie bločky, ktoré z pohľadu SGF neboli 

v poriadku. Bločky boli postúpené na kontrolu kontrolórke SGF K. 

Slivoňovej.  

M. Zvalo sa so S. Michňákom skontaktoval a ten sa 19.1.2021 vyjadril, že 

už nechce ďalej pokračovať v príprave ani v reprezentácii SGF.    

U/1/2021 VV SGF rozhodol v záležitosti úhrady nákladov pre Slavomíra Michňáka 

nasledovne: 

1. Vyplatiť amatérsku zmluvu za rok 2020 v plnom rozsahu, to 

znamená doplatiť čiastku za 12/2020 

2. Preplatiť ošetrenia v zariadení PROFY s.r.o. okrem termínov 

ošetrení, ktoré nepotvrdila klinika, že evidujú účasť Slavomíra 

Michňáka na ošetrení a okrem termínov, kedy sa menovaný 

nemohol ošetrení zúčastniť, pretože v uvedených termínoch bol na 

sústredení v Chorvátsku. 

3. Nepreplácať predložené doklady po termíne 23.11.2020, kedy bola 

jeho účasť na ME v ŠG v Mersine zrušená, pretože týmto dňom 

skončila jeho príprava na vrcholné podujatie. 

4. Nevyčerpané prostriedky z TOP tímu zmluva č. 0167/2020 vráti 

SGF Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 

4. Čerpanie rozpočtu 2020  

 

Novák Všetci predsedovia sekcií dostali priebežné čerpanie rozpočtu na začiatku 

mesiaca. 

 Predsedovia sekcií predložili plán dočerpania rozpočtu 2020. 

 Oboznámil s aktuálnymi zostatkami jednotlivých sekcií.  

 Je potrebné, aby sme urobili jednotné zásady nákupu materiálu pre sekcie 

SGF. V roku 2020 všetky sekcie nakúpili materiálne vybavenie vo 

veľkom rozsahu, predpoklad je, že v roku 2021 sa bude nakupovať 

minimálne a rozpočet bude určený prevažne na prípravu. 

Tabuľka s nákladmi, ktoré jednotlivé sekcie použili na nákup materiálu 

tvorí prílohu zápisu. 

 Sekcie z rozpočtu 2020 nakúpili magnézium pre kluby. Požiadal 

predsedov sekcií a koordinátorky sekcií, aby čím skôr zabezpečili 

distribúciu na kluby. 

 Prehľad čerpania, ktoré schválil VV SGF na svojom zasadnutí 

11.11.2020: 

Informačný systém SGF                                                           38 244,-EUR 

Nájomné v Dome športu 1.-3.2021                                            8 100,-EUR 

Depozit priestorov v Dome športu                                            8 100,-EUR 

ALTTAG – webové rozhranie – na projekte pracujeme               660,-EUR 

Nábytok do nových priestorov v Dome športu                        27 000,-EUR 

Zariadenie kancelárie v Malinove                                               3 013,-

EUR 
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Grafika, predelovacie steny v Malinove                                    5 106,-EUR 

Branding vonkajších a vnútorných priestorov Malinovo           8 145,-EUR 

Pódium pre rozhodcov Malinovo                                               3 380,-EUR 

Stupne pre víťazov Malinovo                                                     1 203,-EUR 

Zrkadlá Malinovo                                                                         785,-EUR 

 

Tribúna Malinovo – investície 2021                                        25 995,-EUR 

 

Nedoriešené:  

Darčekové predmety                                                                  3 000,-EUR 

Projekt gymnastickej telocvične                                              30 000,-EUR 

Program na spracovanie výsledkov pre ŠG mužov                   3 000,-EUR 

   Autori programu na spracovanie výsledkov ŠG žien dokončili manuál,  

   je potrebné urobiť školenie pre počítačových technikov na súťažiach.  

   Pre záujemcov je možná inštalácia programu priamo do počítača  

   a zabezpečiť inštruktáž k používaniu. O spracovaní programu pre ŠG 

   mužov ešte rokujeme. 

Tablety a LCD obrazovky na súťaže – doplnenie  

   24 ks tabletov, 2 LCD obrazovky 

Gumolin do CGŠ Malinovo 1m šírka, 3-4 ks podľa dĺžky 

Klimatizácia do športových izieb v CGŠ Malinovo  

   bude použitá klimatizácia zo SGF po presťahovaní do nových  

   priestorov. 

 

5. Hodnotenie činnosti sekcií 2020 

 

Šišková Hodnotenie činnosti sekcie GpV predložila písomne – tvorí prílohu 

zápisu. 

Stručne zhrnula činnosť v roku 2020. Vyzdvihla zorganizovanie 2 online 

súťaží.   

Informovala aj o činnosti parkouru, ktorý je začlenený pod sekciu GpV. 

Zvalo Hodnotenie činnosti sekcie ŠGM predložil písomne – tvorí prílohu zápisu. 

Vyzdvihol úspešné vystúpenie juniorov na ME v Mersine. 

Kútik Hodnotenie činnosti sekcie ŠGŽ predložil písomne – tvorí prílohu zápisu. 

Vyzdvihol zisk bronzovej medaily Barbory Mokošovej na ME v Mersine. 

Kiková Hodnotenie činnosti sekcie MG predložila písomne – tvorí prílohu zápisu. 

Vyzdvihla spoločnú prípravu v Malinove pre spoločné skladby junioriek 

a senioriek. 

Kyselovičová Hodnotenie činnosti sekcie ŠA predložila písomne – tvorí prílohu zápisu. 

Vyzdvihla organizáciu kola Slovenského pohára a účasť na 

Medzinárodných pretekoch Plovdiv Cup, kde Lamošová získala 2. miesto.   

U/2/2021 VV SGF berie na vedomie predložené správy o činnosti sekcií  SGF. 

 

6. Termínová listina 

 

Šišková Informovala o aktuálnych zmenách v termínovej listine SGF: 

• Presun VZ SGF na10.4. vzhľadom k odchodu výpravy na ME v 

ŠG  

• Presuny seminárov sekcií na neskoršie obdobie – všetky sekcie 

zapracovali nové termíny. Sekcia GpV v prípade, že sa seminár 

nebude môcť uskutočniť v plánovanom termíne 28.-30.5. v roku 

2021 sa neuskutoční.  

Sekcia ŠGŽ rozloží obsah seminára na časť online a praktická časť 
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sa uskutoční na sústredeniach. S. Kútik požiadal o informáciu, či 

sa v roku 2021 uskutočnia kempy UEG. 

Sekcia ŠA – ak seminár nebude možné uskutočniť v plánovanom 

termíne, časť sa uskutoční online.  

• Vrcholné domáce podujatia: 

20.-22.8. Slovak Aerobic Open Bratislava 

10.-12.9. Slovak Rhythmic Open Championships Bratislava 

17.-19.9. Gym Festival Trnava 

11.12.      Festival pohybových skladieb Trnava  

U/3/2021 VV SGF schvaľuje predloženú termínovú listina na rok 2021. 

 

7. Plán hlavných úloh SGF a zásady tvorenia rozpočtu SGF na rok 2021  

 

Novák Predložil návrh hlavných úloh SGF na rok 2021: 

1. Príprava a účasť Mokošovej na OH v Tokiu 

2. Príprava a účasť na MS ŠG, MG, ŠA, ME ŠG, MG, ŠA a MEJ 

MG  

3. Príprava a účasť na World Gym for Life Challenge a Golden Age 

Gym Festival 

4. Rozvoj marketingovej činnosti SGF 

5. Dovybavenie Centra gymnastických športov SGF v Malinove 

6. Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie na Centrum 

prípravy pre ŠG v Topoľčiankach. 

U/4/2021 VV SGF schvaľuje predložený návrh hlavných úloh SGF na rok 2021. 

 Tvorba rozpočtu: 

Zmluva s MŠVVaŠ je už z našej strany podpísaná. Výška príspevku je 

1 379 292,-EUR, z toho: 

1 291 292,-   bežné transfery 

     88 000,-   kapitálové výdavky (plán na nákup tribúny Malinovo, auto 

pre Se, Podlaha pre ŠA) 

Použitie min. 15% na mládež do 23 rokov, 20% na talentovanú mládež, 

20% na Se SGF. 

Sekcie budú mať rozpočet približne v rozsahu roku 2021. 

Rezerva SGF: 21 000,- 

 Vyhodnotenie klubov SGF za úspešnosť a angažovanosť v roku 2020.  

Väčšina činností sa v roku 2020 neuskutočnila, je možné vyhodnotiť len 

položku semináre. V položke účasť na podujatiach GpV v zahraničí 

kluby, ktoré uhradili prvú zálohu 10% účastníckej karty o túto položku 

prišli, OV nevrátil platby. Navrhujeme, aby týmto klubom bola strata 

nahradená.  

U/4/2021 VV SGF schvaľuje návrh  úpravy dokumentu Kritériá pre vyhodnotenie 

úspešnosti a angažovanosti klubov SGF za rok 2020, ktorý bol prijatý  VV 

SGF hlasovaním per rollam vo februári 2020 nasledovne: 

Vyplatiť položku organizácia školení a seminárov z rozpočtu SGF 2021 

a uhradiť straty 10% účastníckeho poplatku klubom, ktoré sa pripravovali 

na účasť na Eurogyme 2020 na Islande z položky sekcie GpV 2020 

a rezervy 2021 v pomere 50:50. 

Novák Požiadal predsedov sekcií o návrh na amatérske zmluvy na rok 2021: 

 ŠGM     Nemčovič 100,-EUR 

              Kasala 100,-EUR 

ŠGŽ      Mokošová 200,-EUR 

MG       Horváthová 200,-EUR 

ŠA        Lamošová 200,-EUR 
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U/5/2021 VV SGF schvaľuje amatérske zmluvy pre športovcov SGF nasledovne: 

ŠGM     Nemčovič 100,-EUR 

              Kasala 100,-EUR 

ŠGŽ      Mokošová 200,-EUR 

MG       Horváthová 200,-EUR 

ŠA        Lamošová 200,-EUR 

Novák Upozornil, že pri rozdeľovaní odmien za prácu v sekcii má byť udelená 

odmena a jej výška za konkrétnu prácu. 

 

8. Plán činnosti sekcie + Plán hlavných úloh sekcií SGF   

 

Novák Vzhľadom na veľký obsah tohto bodu a krátkosť času navrhol presunúť 

tento bod na budúce zasadnutie VV SGF.  

 

9. Nominácie 

 

 ŠGŽ 

ME ŠGŽ, 21.-

25.4.2021, 

Basel/SUI 

2 pretekárky (Mokošová + 1) 

2T 

1R – Galátová 

1 fyzioterapeut – Petrila 

Nominácia 2. pretekárky bude po KP 

Vedúca výpravy: Šišková 

VIP hosť: Novák (z rozpočtu diplomacie) 

SP v roku 2021 V pláne sú 4 SP Varna, Doha, Osijek, Mersin – poslať predbežné 

prihlášky a nominácie pôjdu podľa aktuálnej situácie. Plánovaná účasť na 

2 SP. 

 MG 

SP Sofia, 7.-11. 4. 

2021 

Spoločná skladba seniorky:  

Bašistová, Cvečková, Gurtlerová, Majzlíková, Mullerová, Oravcová,  

Jednotlivkyne seniorky: Horváthová 

T: Dimová, Kilianová 

R: Motolíková 

Fyzioterapeutka: Nováková  

Vedúca výpravy: Dimová 

Sofia Cup juniorky 

4.-6.6.2021 

Spoločná skladba juniorky: Balleková, Komorníková, Kováčová, 

Mičencová, Šaranová, Žatková 

Jednotlivkyne: Dzurošková 

T: Dimová, Darnadiová, Sukhomlinová 

R: Selecká alebo Koteková 

Vedúca výpravy: Darnadiová 

SP Pesaro, 27.-

30.5.2021 

Spoločná skladba seniorky: 6 

Jednotlivkyňa seniorka:1 

T: Dimová, Volková, Kilianová 

R: Motolíková 

Fyzioterapeutka: Nováková 

Vedúca výpravy: Dimová 

ME MG Varna, 8.-

13.6.2021  

Vedúca výpravy Kiková 

 ŠA 

SP Suzuki Cup, 

23.-24.4.2021, 

Tokio/JPN 

Podujatie bolo presunuté na neskôr.  

SP: 2 IW sen 

1 TRIO 
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1R Kyselovičová 

1T Tomková 

1 vedúci výpravy 

SP Cantanhede 

POR 

Je zrušené 

MS ŠA Baku, 27.-

29.5.2021 

Vedúci výpravy Novák 

U/6/2021 VV SGF schvaľuje predložené nominácie 

 

10. Rôzne 

 

Novák Informoval o pokračujúcich prácach na vybavení kancelárií pre SGF 

v Dome športu. Prezentoval grafické návrhy zariadenia. Sťahovať do 

nových priestorov by sme sa mali začiatkom marca. 

Slivoňová Upozornila na povinnosť súťaže pri prenájme priestorov na kancelárie. 

Novák Informoval o pokračujúcich prácach na dovybavení CGŠ Malinovo. Areál 

je tesne pred dokončením. Je dokončené označenie smerovými tabuľami 

v exteriéri aj interiéri, zakúpené tribúny pre divákov, nainštalované 

rozdeľovacie steny medzi jednotlivými plochami, stupne víťazov, 

dovybavené náradím pre parkour a GpV.   

 Informoval o ukončení pracovného pomeru Ivany Kovaľákovej na SGF 

a dohode o ukončení pracovného pomeru Barbory Šuhajdovej.  

 Pozitívne zhodnotil spoločné sústredenie ŠGŽ, ŠGM a MG 

v Karanténnom centre v Šamoríne. Pozitívne prijal kladné hodnotenia 

a poďakovania trénerov a rodičov za možnosť trénovať v Šamoríne. 

 Požiadal predsedov sekcií, aby súťaže v MG, ŠA, PK a GpV – Teamgym 

prednostne organizovali v Malinove. 

 Upozornil na potrebu dôsledného výberového procesu pri zaraďovaní 

pretekárov do úsekov SGF – všeobecné testy, špeciálne testy a testy 

funkčnej pripravenosti v spolupráci s NŠC. 

 Informoval o servisnom zabezpečení výpočtovej techniky pre SGF. 

K zakúpeným notebookom poskytuje firma s ktorou spolupracujeme aj 

kompletný servis. V prípade akýchkoľvek problémov je potrebné sa 

obrátiť na zodpovedných pracovníkov – koordinátorky sekcií, ktoré 

zabezpečia kontakt na technika.  

 Projekt gymnastickej telocvične v Topoľčiankach – v prípravách 

pokračujeme. Uskutočnilo sa stretnutie s architektami, pracujeme na 

zadaní na štúdiu pre architektov, stále sme v spojení s primátorom 

Topoľčianok. O našich zámeroch budeme informovať aj štátneho 

tajomníka, stretnutie sa uskutoční 28.1.2021.  

 EYOF – žiaľ v rokovaniach ohľadne technického zabezpečenia s OV sme 

nepokročili. Žiadali sme upraviť zmluvu o budúcej zmluve o spolupráci, 

ale úpravy nezodpovedajú našim požiadavkám. O kritickej situácii sme 

informovali na VV SOŠV (Šišková), prezidenta SOŠV A. Siekela 

telefonicky a budeme informovať aj štátneho tajomníka Husára. 

Šišková Informovala o postupe prác na webovom rozhraní na zabezpečenie online 

streamovania pre SGF – práce pokračujú, je vytvorený základný vstup do 

online prostredia. Momentálne pracujeme na online Festivale pohybových 

skladieb, ktorý sa bude konať 26.6.2021. 

 Práce pokračujú aj v zabezpečení nového informačného a registračného 

systému pre SGF. 

 Spolupráca s marketingovou agentúrou SAA – sme tesne pred podpisom 

zmluvy o spolupráci. Agentúra pre nás pripraví návrh grafickej identity 
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v online aj offline priestore, partnership prezentáciu a stratégiu na 

hľadanie sponzorov pre SGF. 

 Na základe informácií od  účtovníka SGF je žiadúce, aby  zamestnaní 

tréneri na SGF, ktorí majú živnosť, boli zo SGF vyplácaní na základe tejto 

živnosti. Inak SGF prichádza o finančné prostriedky na odvodoch.  

 Svetová Univerziáda – informovala o liste z FIG, kde žiadajú nomináciu 

rozhodcov. Účasť na SU pripadá do úvahy len pre ŠG Ž Mokošovú a 

Kalamárovú. 

 Informovala o počte členov SGF v jednotlivých sekciách v roku 2020.  

Kompletný prehľad tvorí prílohu zápisu. 

 Na spoločnom projekte Gymnastika – Atletika – Plávanie sa pracuje. 

Uskutočnilo sa stretnutie so zástupcami Slovenského atletického zväzu.   

Zvalo Poďakoval za príspevky na RGCTM vo výške 5000,-EUR 

 Požiadal o príspevok na stravu pre pretekárov Vidricko a Kasala vo výške 

150,-EUR/mesiac, pokiaľ na neotvoria internáty. 

Novák Príspevok na stravu samozrejme môže sekcia uhradiť z položky príprava 

pretekárov.  

Zvalo Poďakoval prezidentovi SGF za intervenciu na zvýšenie mzdy pre 

Mokošovú z NŠC od 1.2.2021. 

 Informoval o žiadosti UMB Banská Bystrica na zriadenie trénerského 

miesta RGCTM chlapcov. V Banskej Bystrici je študent z Ukrajiny, ktorí 

spĺňa všetky podmienky na trénera RGCTM.  

Novák Žiadosť dostal mailom počas rokovania VV SGF. Vrátime sa k nej na 

budúcom zasadnutí VV SGF. 

Zvalo Položil otázku, či môžu byť PCR testy pre Mokošovú a Zvala hradené 

z TOP tímu. 

Novák PCR testy môžu byť hradené z TOP tímu. 

Slivoňová Položila otázku, či sú už Stanovy SGF, ktoré sme schvaľovali per rollam 

v roku 2020 schválené Ministerstvom vnútra. 

Novák Prisľúbil preveriť situáciu. 

Kútik Plánované ďalšie sústredenie v Šamoríne sa posúva nástup na 4.2., trvať 

bude do 14.2.2021. 

 Reagoval na list prezidenta SGF v januári 2021, v ktorom sa prezident 

SGF vyjadril, že sekcia v lete nepracovala, čí zúžil celoročnú činnosť 

sekcie len na dva letné mesiace.   

Novák Zareagoval na pripomienku S. Kútika, sekcia celé leto, kedy bola situácia 

s COVIDom dobrá a dalo sa trénovať absolútne nevyužila a na úrovni 

reprezentácie nezorganizovala ani jedno sústredenie. 

Kútik Položil otázku, či SGF neuvažuje o znížení registračného poplatku pre 

kluby na rok 2021 

Novák SGF napriek tomu, že podľa pokynov z ministerstva školstva sme 

nemuseli v roku 2020 vyplatiť klubom 15% z rozpočtu na športovcov do 

23 rokov ( teda za registráciu pri splnení podmienok, ktoré boli kvôli 

Covidu zrušené) vyplatili sme túto podporu klubom v plnom rozsahu 

vyše188 000 € . Za každého registrovaného člena získal každý klub 

niekoľkonásobne vyššiu čiastku, ako vložil. To isté platí aj v roku 2021, 

každý klub získa niekoľkonásobne viac za každého člena ako na SGF 

uhradí. SGF neuvažuje o znížení registračného poplatku na rok 2021.  

Kiková Ako zodpovedná za registráciu členov v roku 2021 informovala 

o prebiehajúcej registrácii. Tá je predĺžená do konca februára 2021. 

K dnešnému dňu prišlo 630 žiadostí a 150 je čakajúcich. Žiadosti chodia 

neúplné, je veľmi veľa práce s opravami chýb. Tak isto je veľa prestupov 

– 35. Uskutočnilo sa online stretnutie s p. Solnicom, ktorý ma oboznámil 
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s jednotlivými postupmi.  

Spolu máme momentálne 93 klubov 

 Informovala o zámere trénovať v Malinove (po uvoľnení opatrení po 

celoplošnom testovaní). Ak táto možnosť nebude, sekcia MG bude opäť 

trénovať v Šamoríne. 

 Položila otázku, či je možné zarezervovať sústredenie v Šamoríne na 

vlastné náklady členiek reprezentačných výberov. 

Novák Počkajme do vyjadrenia, či sa budú otvárať športoviská a bude možné 

trénovať v Malinove alebo nie a potom budeme reagovať. 

 

 

Zapisovateľ: Monika Šišková, v.r. 

Overovateľ: Ján Novák, v.r. 

 

 

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 24.2.2021 o 13:00 v Malinove. 

 

Prílohy k zasadnutiu VV SGF nájdete na: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Zkjy3CVrhdbXX3ExrtAJ1mgHpdFEhyrD?usp=sha

ring 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Zkjy3CVrhdbXX3ExrtAJ1mgHpdFEhyrD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Zkjy3CVrhdbXX3ExrtAJ1mgHpdFEhyrD?usp=sharing

