
 Zasadnutie Výkonného výboru SGF 

19.01.2022, Bratislava 

Zápis č. 1 

 

 

 

 

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

Predsedom sekcií predstavil Ľubomíra Stražaya, ktorý je od 1.1.2022 novým koordinátorom 

modernej gymnastiky.  

Ďalej informoval o stretnutí (telocvičňa na Trnavskej 33), ktorého sa zúčastnil spolu 

s Monikou Šiškovou. Stretnutie prebiehalo za prítomností 3 ľudí z mesta (prednosta, hlavný 

ekonóm a právnik), 2 ľudia z Fondu pre podporu športu - predseda predstavenstva p. 

Križana a riaditeľ pre investície p. Asványiho (mladšieho) a za J&T p. Beka. Všetci 

zúčastnení prejavili enormný záujem o vznik Národného gymnastického centra, aby to však 

vyšlo je potrebné schváliť okrem štúdie aj zámer SGF na najbližších 20 rokov. Možnosť 

rozšíriť projekt o opakovanú výstavbu telocviční aj v jednotlivých obciach.  

 

U1/2022 VV SGF schvaľuje zámer na rekonštrukciu Gymnastickej telocvične na Trnavskej 

33 v Bratislave. Budovanie Národného gymnastického centra na Trnavskej 33 je prioritou 

SGF v oblasti budovania infraštruktúry pre gymnastické športy na Slovensku. 

 

 

Program:  

 

1. Kontrola zápisu a uznesení – Šišková 

2. Vyhodnotenie činnosti sekcií SGF za rok 2021 

3. Kalendár SGF 2022 Šišková 

4. Návrh rozpočtu sekcií SGF pre rok 2022 – predsedovia sekcií  

5. Plán činnosti sekcií a komisií pre rok 2022 – predsedovia sekcií 

6. Schválenie reprezentačných úsekov – predsedovia sekcií 

7. Úprava smerníc a poriadkov SGF Novák, Šišková 

8. Schválenie rozpisov jarných súťaží + delegáti 

9. Nominácie 

10. Rôzne 

Dátum: 19.01.2022, Dom športu – 1. poschodie v zasadačke (13:00 hod.) 

Prítomní: Ján Novák,  Monika Šišková, Martin Zvalo, Stanislav Kútik, 

Oľga Kyselovičová, Hana Kiková,  

Ospravedlnení: Lucia Selecká 

Neospravedlnení:  

Prizvaní: Silvia Ruščinová 

Spracovali: Ján Novák, Silvia Ruščinová 

Skontroloval: Monika Šišková 



 

1. Kontrola zápisu a uznesení   

  

U36/2021 Objednávka oblečenia - splnené 

U372021 Plány sekcií – splnené s výnimkou ŠA. .Kyselovičová dodá do konca 

týždňa (23.1.2022) 

Šišková Pretekárka Timková (MG) môže štartovať za SR až po schválení 

prestupu z ČR opäť na SR od FIG. 

 p. Jeřábek informoval o riešení prípadu dvoch klubov MG v Bardejove 

– zápis predloží do konca januára 2022. 

 Amatérske zmluvy – za rok 2021 boli kompletne vyplatené všetkým 

športovcom do Vianoc. Na rok 2022 sa zmluvy pripravujú, budú 

vyplácané mesačne. 

Novák Návrh nedodala MG 

Kiková Návrh bude podaný po prvých súťažiach v tomto roku 

Šišková Zložitú situáciu s pretekárkou MG Pažgayovou rieši pán Jeřábek, po 

osobnom stretnutí s rodičmi a právnymi zástupcami došlo k čiastočnej 

dohode. 

 Do identifikácie talentov NŠC boli na návrh SGF zaradené pretekárky 

Dobrocká, Sivá, Dzurošková a následne taktiež Nemčovič a Kasala. 

Kútik Pre pretekárky z Banskej Bystrice a Detvy nie je možné dochádzať do 

Bratislavy na regeneráciu. 

Šišková Porada z MŠVVaŠ SR a s NŠC – pracovníci NŠC sa stretnú so 

všetkými zväzmi a prerokujú spoluprácu. Určite môžeme počítať 

s diagnostikou tak, ako v roku 2021. 

Kútik Bude mať stretnutie s veliteľom Dukly p.Tóthom, kde prediskutuje 

možnosti využívania regenerácie na Dukle. 

Zvalo Poďakovanie za vyplatenie všetkých restov pre Barboru Mokošovú 

a chlapcov. 

Šišková Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov bude spoločne s tlačovou 

konferenciou SGF dňa 28.1.2022 v Múzeu SOŠV. 

 Uskutoční sa stretnutie SGF so zdravotníckymi spolupracovníkmi 

24.1.2022 (Ďuriš, Nováková, Perilla, Šuchter). Na stretnutí spresníme 

činnosť každého spolupracovníka a určíme nominácie na výjazdy na 

ME a MS v roku 2022. 

 Poslali sme na Duklu žiadosť o zaradenie Barbory Mokošovej do 

strediska. Dostali sme negatívnu odpoveď. Budeme ďalej sledovať. 

P.Toth prisľúbil, že sa bude snažiť o zaradenie. 

                                

 

2. Vyhodnotenie činnosti sekcií SGF za rok 2021 

U2/2022 Predsedovia sekcií predložia na rokovanie ďalšieho VV SGF, zároveň 

stručnú správu za 5-ročné volebné obdobie.    T: 20.2.2022 

 

3. Kalendár SGF 2022 Šišková 

Šišková Priebežne zapracováva zmeny termínov. 



4. Návrh rozpočtu sekcií SGF pre rok 2022 – predsedovia sekcií  

 

Novák Navrhuje stretnutia a prerokovanie rozpočtu jednotlivo s každou 

sekciou v termíne pred VV SGF vo februári. Oznámil, že terajšia 

ekonómka SGF dostala výpoveď k 28. 2.2022 s tým, že bude čerpať 

dovolenku od 10.2.22. Bol vyhlásený konkurz na toto miesto. 

Z prihlásených 22 osôb sme vybrali 10, s ktorými budú pohovory. 

Predpokladaný nástup nového pracovníka je 1.2.2022. 

 Nepodpísali sme zmluvu s MŠVVaŠ SR, kvôli neprijateľným 

podmienkam. Z toho dôvodu sme previedli na TÚ 30 000,-Sk z PÚ. 

 Informoval sekcie o čerpaní na činnosť a mzdy. 

 Rozpočtové pravidlá porušila sekcia MG a ŠA na úkor ostatných sekcií. 

Jedným z riešení je zníženie rozpočtu sekciám na rok 2022, ktoré 

prekročili čerpanie (v oboch je iná situácia) a o danú čiastku navýšiť 

rozpočty GpV a ŠGM na 2022.  

Ak by trval „núdzový stav pre Covid“ v 2022 viac ako mesiac, 

dofinancovanie by bolo z položky pre kluby do 23 rokov.   

 Na rok 2022 navrhujem vyššiu rezervu v rozpočte SGF. 

Kiková Sa vyjadrila, že sekcia MG - rozpočet schválený VZ dňa 17.3.2021 vo 

výške 235 000€ v roku 2021 neprečerpala. Informovala o osobnom 

stretnutí s prezidentom, kde bola situácia prekonzultovaná. Prezident 

oznámil, že sekcia MG prečerpala položku „činnosť“ (plán: 153 300€, 

čerpanie: 180 009,35€, ktorú financovala z peňazí pridelených na 

„mzdy“ (plán: 77 700€, čerpanie: 49 718€). Šetrenie rozpočtu: 5 

272,65€ (oznámil prezident). Kiková informovala, že od 8. mesiaca 

sekcia MG šetrila na mzde koordinátora, ktorú vykonávala bez 

odmeny. O zabezpečovaní činnosti MG bolo vedenie priebežne 

informované. Požiadala prezidenta o korektné a nie zavádzajúce 

informácie.  

Novák Na mzde koordinátora ušetrila SGF a nie sekcia MG, rovnako na mzde 

plánovaného zahraničného trénera. Spolu sa jedná o 27.982€, ktoré 

mali zostať v prospech SGF, ale sekcia MG ich vyčerpala neoprávnene 

na činnosť. 

Kútik Chápe, že problém s financovaním vyplynul s problémami 

s ekonómkou. Čerpanie boli dávané veľmi nepresne. Požiadal 

o konečné čerpanie sekcií za rok 2022. 

Zvalo Každý rok je situácia s rozpočtom veľmi zložitá. Tento rok som do 

poslednej chvíle nevedel, aké máme čerpanie. 

 

 

5. Plán činnosti sekcií a komisií pre rok 2022 – predsedovia sekcií 

 

Novák Oponentúry sekcií:  

8.2.   ŠGM  10.30 

         ŠA      12.30 

10.2.  ŠGŽ     9.00 



          MG    13.00 

11.2.  GpV    9.00 

Na oponentúrach sa prerokujú hlavné ciele sekcií a návrhy rozpočtov 

sekcií. 

 

6. Schválenie reprezentačných úsekov – predsedovia sekcií 

Zvalo Zoznam odovzdal. Žiada o preverenie žiadosti Otreska o slovenské 

občianstvo. 

Kútik Seniorky, juniorky – odovzdané, žiačky vo februári  

Kiková 15.1. testovanie, úseky dodá 23.2. SRGO – na organizáciu budú 

vyzvané kluby, Kiková preferuje TJ Sokol Bratislava, Se SGF 

zabezpečil halu (Dom športu). 

Kyselovičová Odovzdá úseky po VV SGF 

Novák Zloženie úsekov všetkých sekcií schváli po dodaní od predsedov 

sekcií VV SGF na ďalšom zasadnutí. 

 

 

7. Úprava smerníc a poriadkov SGF Novák, Šišková 

Novák Na úprave dokumentov, smerníc pracujú Šišková, Jeřábek, Novák. 

Pripravuje sa taktiež úprava Ekonomickej smernice. Členovia VV 

SGF navrhujú, aby predsedovia sekcií mali možnosť voľnejšie 

navrhovať odmeny pre RT AS RT a ďalších členov sekcie. Bude 

stanovená maximálna výška, pripraví  taktiež skupina Šišková, 

Jeřábek, Novák. 

 

 

8. Schválenie rozpisov jarných súťaží + delegáti 

Novák Bude prerokované vrátane delegátov na ďalšom VV SGF. 

 

9. Nominácie 

Zvalo Nominácie ŠGM 

2.4.2022 ASVO Innsbruck, AUT  

Kasala, Vidricko, Pavliček, Samson, Kremnický, Stračina, Rzounek 

tréner 2ks, rozhodca 

9-12.6. 2022 SP Koper, SLO   

Nemcovic, rozhodca, tréner 

25-26.6. JuniorCup Budapešť, HUN  

Kasala, Vidricko, Pavlicek, Samson, Kremnicky, Stracina, Rzounek 

tréner 2ks, rozhodca 

Nový termín: 



3-5.6.2022 Medz. preteky Maribor, Šalamunov memoriál:  

Kasala, Vidricko, Pavlicek, Samson, Kremnicky, Stracina, Rzounek, 

Nemčovič 

tréner 2ks, rozhodca 

Novák Nezaočkovaní podľa súčasných nariadení nebudú môcť ísť do AUT 

(Stračina, Pavliček, Kremnický). 

Kútik Nominácie ŠGŽ 

 

FIG World Challenge Cup 2022 Cottbus – 24.-27.2.2022 

Mokošová 

 

SP Káhira - 17. - 20.3. 2022  

Mokošová, tréner, rozhodca 

 

ASVO Innsbruck (AUT) – 2.4.2022 

6 junioriek  

2 žiačky 

 

Zelená Jama Open Ljubljana (SLO) – 9.4.2022 

6 junioriek 

 

Elek Matolay Budapešť (HUN) – 22.-24.4.2022 

6 žien 

6 junioriek 

2 žiačky 

 

Ukrainain cup – 28.-29.5.2022 

3 ženy 

3 juniorky 

 

FIG World Challenge Cup 2022 Varna - 26. - 29.5. 2022  

Mokošová 

Tréner 

Rozhodca 

 

FIG World Challenge Cup Osijek - 9. - 12.6. 2022  

nie 

 

FIG World Challenge Cup Koper - 16. -19.6. 2022  

Mokošová 

Tréner 

Rozhodca 

 

Svetová letná univerziáda Chengdu (CHN) 27.6 - 3.7. 2022  

Mokošová 

Kalamárová 

Othresko (podmienené vyabavením slovenskej národnosti) 

Tréner 



Rozhodca 

Kiková Moscow Int RG Tournament, 14.2.-17.2.2022 

Juniorky: 2 (Manová, Šaranová) 

Seniorky: 1 (Žatková) 

Trénerky: 2 (Motolíková T., Selecká D.) 

Rozhodkyňa: 1 (Motolíková I.) 

 

Aphrodite Cup, 11.-13.3.2022  

Nominácia: 

Seniorky: Dzurošková, Žatková 

Juniorky: Manová, Šaranová 

Spoločná skladba senioriek: Valentková, Cvečková, Oravcová, 

Kováčová, Gurtlerová, Balleková 

4 x tréner: Motolíková T., Dimová A., Darnadiová M., Brunčiaková P. 

1 x rozhodkyňa: Motolíková I. 

+ Benkovitsová, Fučelová za kluby (SGF hradí štartovný poplatok, 

ostatné na náklady klubu) 

 

ASVO Cup, 2.4.2022  

4 G (na náklady klubu) 

1T, 1R (na náklady SGF) 

 

Svetový pohár, Pesaro 

1 S 

1 T 

1 R 

 

Grand Prix, Holon 

1 S 

1 T 

1 R 

 

ME 

1-2 S 

1-2 J 

6 SS 

4T 

1-2 R 

1F 

Kyselovičová Nominácie ŠA 

Aqua Aerobic, Aix-les–Bains (FRA), 10.-13.3. 2022 

- na náklady klubu: 

IW – Alena Učňová, Lucia Kanožayová 

TRIO – Brestovská Martina – Brestovská Marcela – Kanožayová 

Lucia 

Rozhodca, tréner - Oľga Kyselovičová 

 

Svetový pohár, Canthanede (POR), 23.-28.3. 2022 

– SGF 

IW – Alena Učňová, Lucia Kanožayová 



TRIO – Brestovská Martina – Brestovská Marcela – Kanožayová 

Lucia 

Rozhodca: Oľga Kyselovičová 

Tréner, vedúci delegácie:Brestovská Martina 

 

 

10. Rôzne 

 

Novák COVID - Vyjadril potrebu nastaviť rovnaký postup vo všetkých 

sekciách čo sa týka situácie s testovaním.  

VV SGF dospel k nasledovnému riešeniu: 

Dospelé osoby – ak sú plne zaočkované, prípadné náklady spojené 

s testovaním, ak ho vyžaduje organizátor akcie pri výjazde do/z 

zahraničia hradí SGF.  

Pretekári - Odporúčanie: 1. dávku očkovania absolvovať do konca 

februára, tak aby stihli byť pretekári plne zaočkovaní do konca mája 

2022. Pre tieto osoby sa bude po návrate zo zahraničia žiadať výnimka 

z karantény (len do konca mája 2022). 
Toto platí aj s preplácaním požadovaných testov (PCR, AG) z rozpočtu 

SGF pre pretekárov – len do konca mája 2022. Po tomto termíne bude 

testovanie spojené s vycestovaním na náklady pretekára, klubu. 

Pre zaočkovaných pretekárov, ak to vyžaduje organizátor akcie, budú 

testy plne preplatené z rozpočtu SGF. 

 Oznámil kontrolu z ministerstva 02-05 mesiac 2022. 

Kútik Informoval o napísaní Metodickej príručky. Požiadal o recenziu M. 

Šiškovú a N. Novotnú. Knihu mu vydá vydavateľstvo Brumer. 

Prvotná tlač bude v počte 200ks (SGF). 

 Sekcia navrhuje na post predsedníčky ŠGŽ  Dagmaru Strmenskú. 

Zvalo Požiadal o preverenie financovania B. Mokošovej u p. Balušku.  

Šišková V krátkom čase sa uskutoční stretnutie vedenia SGF s vedením NŠC 

ohľadne spolupráce týchto dvoch organizácií.  

Novák Sa vyjadril, že na stretnutí doriešime aj financovanie B.Mokošovej. 
Športovú prípravu má zabezpečenú, no sociálne zabezpečenie je na 

nedostatočnej úrovni. 

 Vyplácanie dobrovoľníckych zmlúv bude prebiehať na mesačnej báze. 

Kiková Pripomienkovala dokument o náplni práce pozícií: reprezentačný 

tréner, predseda sekcie, koordinátor sekcie, ekonóm. Vyjadrila, že 

v prípade zahraničných trénerov s limitovanou znalosťou slovenského 

jazyka je zadefinovaná pracovná náplň vykonávaná inými osobami, 

ktoré nie sú za túto administratívnu prácu finančne ohodnotené, napr. 

asistent RT, predseda sekcie. 

 Informovala sa o výstupoch a návratnosti nemalých finančných 

prostriedkov investovaných do marketingových aktivít SGF počas 

roka 2021, či môžeme počítať napr. s finančnou podporou pri 

organizácii športových podujatí SGF s FIG licenciou v roku 2022, 

alebo iným plnením pri ďalších činnostiach SGF. 



Šišková Výstupom nie je materiálne ani finančné plnenie, na odporúčanie 

marketingovej agentúry má SGF v roku 2022 pozývať potenciálnych 

partnerov na športové podujatia SGF. 

Novák Uskutočnilo sa stretnutie SGF (Novák, Šišková) s riaditeľom 

športového oddelenie RTVS p. Hajkom. Po ZOH sa uskutoční ďalšie 

stretnutie na ktorom sa dohodnú na ďalšom postupe. Predpokladá sa, 

že z každého významného medzinárodeného podujatia na SR bude 

RTVS preberať nami pripravený streaming a odvysielajú cca 1hod. 

z každého podujatia. Podobné stretnutie pripravujeme aj s TV JOJ 

a TA3.  

Kiková Požiadala p. Nováka o vyjadrenie sa k Listu prezidenta. Zaujímala 

o smerovanie vyjadrenia voči sekcii MG.  

Novák V liste prezidenta p.Novák zámerne neuvádzal konkrétnu sekciu, ale 

súkromne odpovedal na otázku p. Kikovej, že sa jednalo o sekciu MG. 
 

 

 

Zapisovateľ:  Ján Novák, v.r.  

Silvia Ruščinová, v.r. 

Overovateľ:  Monika Šišková, v.r. 

 

 

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 23.02.2022 o 13:00 v Dome športu. 

 

 


