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 Zasadnutie Výkonného výboru SGF 

10.11.2021, Bratislava 

Zápis č. 7 

 

 

 

 

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

M. Šiškovej, ktorá sa zúčastnila 2 významných udalostí. Na voľbách Slovenského 

olympijského a športového výboru bola zvolená do výkonného výboru na ďalšie funkčné 

obdobie 2022 - 2024. Vo voľbách do Medzinárodnej gymnastickej federácie FIG obhájila 

funkciu 1.viceprezidentky komisie gymnastiky pre všetkých. Tak isto zablahoželal aj S. 

Kútikovi, ktorý získal ocenenie J. Zacharu za prácu s mládežou a B. Mokošovej za najlepší 

výsledok športovca do 23 rokov a dostala cenu Ondreja Nepelu. Obidvaja boli nominovaní 

SGF. Prezident zdôraznil potrebu vytypovať a pripraviť kandidátov na pozície EG a FIG 

v ďalšom období. 

 

 

Program:  

1. Kontrola zápisu a uznesení 

2. Hodnotenie účasti na MS v ŠG v Kitakjúšú 

3. Hodnotenie účasti na Golden Age v Rethymno 

4.  Informácia o riešení prevádzky v Malinove 

5. Informácia o stave príprav rekonštrukcie ŠH na Trnavskej 33 v Bratislave 

6. Informácia o čerpaní rozpočtu 2021 

7. Termínová listina 2022 

8. Plány sekcií na rok 2022 (určenie termínov, metodika) 

9. Nominácie 

10. Rôzne 

 

1. Kontrola zápisu a uznesení  

  

Šišková Informovala, že Ľ. Rupčík spracováva výsledky testov NŠC 

jednotlivých sekcií.  

Blaško predstavila novú reprezentačnú kolekciu oblečenia SGF od firmy 

ATAK na sezónu 2022/2023. Je potrebné zozbierať podklady k 

počtom, podľa jednotlivých sekcií. Oblečenie je určené pre 

reprezentačné družstvá junioriek/juniorov, senioriek/seniorov. 

Dátum: 10.11.2021, Dom športu – sekretariát SGF (13:00 hod.) 

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

Oľga Kyselovičová, Hana Kiková (online) 

Ospravedlnení:  

Neospravedlnení:  

Prizvaní: Kristína Slivoňová, Jiří Jeřábek, Silvia Ruščinová, Anouchka 

Blaško 

Spracovala: Silvia Ruščinová 

Skontroloval: Ján Novák 
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Menšia časť oblečenia je určená pre žiacke reprezentačné výbery, 

pre reprezentačných trénerov a ich asistentov, pre vedúcich 

RGCTM a medzinárodných rozhodcov. Oblečenie sa bude vydávať 

na sekretariáte SGF. 

U36/2021 Nahlásenie počtov jednotlivých častí oblečenia podľa sekcií 

Anouchke Blaško.  

Z: predsedovia sekcií                                           

T: 10.12.2021  

T: pre ŠGM 12.12.2021 

Jeřábek U32/2021 Štatút reprezentanta – úpravy v štatúte sú rozpracované, 

do konca týždňa (15.11.2021) predložia návrh zmien (Slivoňová 

Jeřábek). 

Šišková Investície 2021- na základe požiadavky SGF bola na ministerstvo 

poslaná žiadosť o zmenu v nákupe investícií. Namiesto nákupu 

podlahy pre ŠA sme požiadali o nákup gymnastického náradia 

(zdvojené náradie potrebné na EYOF).  

Našu požiadavku ministerstvo schválilo.    

Kútik Informoval o zmenách v nomináciách. Olympijské nádeje SGŽ – 

účasť zrušená. Všetky dievčatá boli zranené alebo v karanténe. 

Šišková Na VZ SOŠV sa okrem členov VV volili aj individuálni členovia. 

SGF nominovalo Mariku Némethovú Krajčírovú. Tá žiaľ nebola 

zvolená. Marika sa umiestnila na 6. mieste, zvolených bolo prvých 

5 kandidátov. 

 

 

2. Hodnotenie účasti na MS v ŠG v Kitakjúšú 

 

Novák Písomné hodnotenie je zverejnené na stránke sgf.sk. 

 Na podujatí boli prítomní J. Novák, M. Šišková a M. Zvalo. 

Chýbalo zastúpenie ŠGM, verí že sa to do budúcna zlepší.  

ŠGŽ: Dievčatá trénovali v skupine s Ruskami a Kórejčankami. 

Veľmi ich to povzbudilo. V tréningovej hale pôsobili všetky 3 

dobre. V kvalifikácii B. Mokošová potvrdila svoju stabilnú 

výkonnosť a výborným výkonom na bradlách získala 17. miesto. S. 

Surmanová a E. Ušáková sa v kvalifikácii nevyhli nezdarom, ktoré 

pramenili z neskúsenosti. Napriek tomu, že nesplnili limit na štart 

na MS, bolo dobré, že štartovali, je to pre nich dobrá skúsenosť. 

Obidve majú do budúcna  potenciál stať sa súčasťou vrcholových 

podujatí. 

 Prínosom boli veľmi dobré vzťahy medzi členmi výpravy. Tréner 

M. Zvalo pracoval so všetkými dievčatami rovnako, tak isto 

fyzioterapeut R. Petrila. 

 Aj napriek ťažkej COVID situácii zvládol organizátor pripraviť 

slušné podujatie. Celé MS boli organizované v uzatvorenej bubline, 

mohli sme sa pohybovať len medzi hotelom, halou a jedálňou. 

Dopravu medzi jednotlivými miestami zabezpečovali taxíkmi. 

Stravovanie bolo v prvých dňoch neprijateľné, po kritike 

účastníkov sa strava zlepšila.  

Ocenil veľmi kvalitnú prácu Ingrid Barutovej v príprave MS. 

Zvalo Pred podujatím bol trošku skeptický k účasti Surmanovej 
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a Ušákovej. V samotnom Kitakjúšú prehodnotil svoje rozhodnutie, 

po veľkej snahe dievčat počas tréningov. Samotné preteky si žiaľ 

vyžiadali nováčikovskú daň. Pozitívne vyzdvihol výkon B. 

Mokošovej na bradlách. Bol to jej najlepší výsledok v kariére. 

Šišková Vyjadrila ľútosť, že nemohla B. Mokošová kvôli zdravotnému 

stavu absolvovať celý štvorboj (mohla spraviť životný výsledok). 

Dievčatá zhodnotila pozitívne, boli dobre namotivované. Vyzdvihla 

aj nadľudský výkon I. Barutovej, ktorá zvládla organizáciu napriek 

veľmi zložitej situácii a stále sa meniacim protipandemickým 

opatreniam výborne. 

  

 

3. Hodnotenie účasti na Golden Age v Rethymno 

 

Novák Z pozície vedúceho výpravy zhodnotil Golden Age ako vynikajúco 

zorganizovaný festival. Vekový priemer našej výpravy bol 60+ 

rokov. Vyzdvihol aktívnu účasť pani M. Fialovej, ktorá ako 82 

ročná vystupovala. Počas súťaže vládla vynikajúca atmosféra, 

domáci povzbudzovali rovnako všetkých účastníkov. Organizátori 

budúcoročného Golden Age Festivalu odprezentovali Festival, 

ktorý sa uskutoční na Madeire.  

Šišková Golden Age bol kvôli pandémii presunutý z roku 2020. V tomto 

roku bolo prihlásených až 123 slovenských účastníkov. Nakoniec 

ostalo 17 žien, ktoré sa zúčastnili Golden Age v Rethymno. Keďže 

sa posunul dvojročný cyklus, bude veľmi náročné pre účastníkov 

zúčastniť sa aj budúcoročného festivalu na Madeire. Náklady sú 

veľmi vysoké a účastníci si náklady hradia sami. Reprezentovali 

výborne. 

 Správa Márie Andrejkovičovej tvorí prílohu zápisu. 

 

4. Informácia o riešení prevádzky v Malinove 

 

Novák Informoval o problémoch, ktoré vznikajú denne. Majitelia zaujali 

momentálne dosť zlý postoj voči SGF. SGF zvolalo stretnutie, 

ktorého sa zúčastnili J. Novák, M. Šišková, S. Ruščinová 

a majitelia Chemstaru (3 osoby) a dohodli si nové podmienky. 

Vzdali sme sa ubytovania v športovej časti, bufetu a recepcie (to, 

v čom bolo CGŠ za 10 mesiacov v strate). 2 recepčné sme si museli 

nechať, aby sme mohli prevádzkovať športovú halu. 

SGF spol. s r. o. má od 1.11.2021 v nájme len športovú časť, 

spodné poschodie (od presklenej časti – nového vchodu, cez šatne, 

sociálne zariadenia po telocvičňu). 

Počas súťaží je možné doobjednať si aj recepciu, bar a zasadačky 

(malá, veľká). Poplatok za využívanie tejto časti nám majitelia 

stanovili na sumu 250€/1deň, nezávisle od ročného obdobia (v 

prípade súťaže 2 dni, to je + 500€ k normálnemu nájmu telocvične 

+ bar). 

Šišková Informovala o probléme špinavého koberca v Malinove. Do 

budúcna plánujeme dať ho celý vytepovať. Budú sa však musieť 
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zložiť všetky podlahy. Pod rozhodcovské stoly máme v pláne kúpiť 

nejaké ochranné koberce (podlahu), aby sa zabránilo ďalšiemu 

špineniu. 

Novák Informoval o pripravovanom workshope vzdušnej akrobacie.  

Ruščinová Dohodla podmienky organizovania workshopu s majiteľmi 

objektu, prekonzultovala posudok statikov kvôli nosnostiam, 

nakúpili sa veci, plachty, natočilo sa promo video s M. Sákom, 

ktorý bol hlavným školiteľom tohto workshopu a po poslednom 

stretnutí sa majitelia vyjadrili, že si neželajú aby sa niečo podobné 

v CGŠ Malinovo organizovalo – nepochopiteľné. 

Jeřábek Si vyžiadal k nahliadnutiu zmluvu s Chemstarom. 

Ruščinová V skratke informovala o ďalšom fungovaní CGŠ Malinovo 

a v najbližších dňoch bude na kluby odoslaný informačný mail 

o možnostiach ďalšieho fungovania.  

Novák Od 1.11.2021 sme sa chystali prijať prevádzkarku na pol úväzok, 

žiaľ kvôli zhoršujúcej sa covid situácii a problémoch s majiteľmi 

sme od tohto zatiaľ upustili. 

Ideme do posledného pokusu fungovania CGŠ Malinovo.  

 

5. Informácia o stave príprav rekonštrukcie ŠH na Trnavskej 33 v Bratislave 

 

Novák Oznámil pozitívnu správu, je hotová štúdia (dal ju kolovať 

k nahliadnutiu). Budú potrebné ešte malé zmeny, s čím J&T 

súhlasí. Vzhľad veľmi pekný. Zadná časť bude presklená 

s lamelami a strecha sa  vymení. Celá hala by mala byť o cca 2m 

širšia. Pribudne aj hľadisko pre cca 100-120 ľudí. Dostavia sa ešte 

1 poschodie, ktoré bude slúžiť na ubytovanie (9 izieb + 1 

apartmán). Dole, kde bol byt správcu bude miestnosť na balet 

a tanec, kancelária a schodisko, ktoré pôjde až na strechu (zelená 

strecha). Ďalej tam je plánovaná posilňovňa, miestnosť pre 

fyzioterapeuta, miestnosť pre technikov (presklená) a zasadačka. 

Máme k dispozícii 3 varianty: 1.variant – jeho cena sa pohybuje 

okolo 2.500 000€, 2.variant – cena sa pohybuje okolo 3.000 000€ a 

vyššie spomínaný 3.variant, ktorého cena sa pohybuje okolo 4.000 

000€. Ďalej to budeme riešiť s Fondom na podporu športu. Štúdiu  

uhradilo J&T. Ak pôjde všetko dobre, v apríli by sa malo začať 

stavať a do konca roka by to mohlo byť hotové. Vlastníkom objektu 

je mesto, v správe ho má mestská časť Nové mesto. Projekt uhradí 

fond a vychádzať bude na 200.000€ 

 

6. Informácia o čerpaní rozpočtu 2021 

 

Novák Čerpanie je dobré aj keď v ňom evidujeme ešte malé chyby. Máme 

však dlhodobý problém s preplácaním. V spoločnom záujme 

poprosil, aby sa vedúci sekcií individuálne dohodli s p. Gabajovou 

a prešli si to. Chyby a nedostatky, ktoré je potrebné riešiť ďalej 

treba posielať p. Novákovi.  

Kútik ŠGŽ - poslal p. Gabajovej vec na opravu a v tomto čerpaní to má 

opäť zle. Najväčší problém však má s vyúčtovaním MS. V rozpočte 
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má aj podujatia ŠGM a B. Mokošovú. Nemá k dispozícii ani mzdy, 

vyslovil nespokojnosť. 

Zvalo ŠGM – Približne mu to sedí, nemá ale veľa akcií vyúčtovaných.  

Šišková GpV – v čerpaní nie sú uvedené mzdy  

Novák Navrhol stretnutie predsedov sekcií s p. Gabajovou v priebehu 

budúceho týždňa. 

Termíny stretnutí:  

Kútik – ŠGŽ 16.11.2021 o 8:00hod. 

Kyselovičová – ŠA 18.11.2021 o 10:00hod. 

Kiková – MG 19.11.2021 o 9:00hod. 

Zvalo – ŠGM 22.11.2021 o 10:20hod. 

Šišková -GpV 26.11.2021 o 9:00hod. 

 

7. Termínová listina 2022 

 

Šišková Od minulej verzie termínovej listiny predloženej na poslednom 

zasadnutí VV SGF nedostala žiadne nové podklady zo sekcií. 

GpV – pribudol Festival pohybových skladieb (Trnava) 26.3.2022 

Doplnený dátum EUROGYM. 

Kútik ŠGŽ - Požiadal p. Nováka o preloženie termínu GYM Festivalu, 

ktorý je naplánovaný na 16.-18.9.2022 na jún. Pretekárky – 

juniorky čaká EYOF a MEJ v auguste a potom ešte Gym Festival v 

septembri. Bude to pre ne veľmi dlhá sezóna.  

Novák Vrcholom sezóny sú MS. Z tohto hľadiska termín GYM Festivalu 

nebude možné presunúť. Je zarezervovaná už aj telocvičňa a 

hotely. 

Kútik Termínovú listinu doplní a pošle M. Šiškovej. 

Kyseľovičová ŠA - Vyzerá to tak, že MS budú presunuté na október 2022 (apríl 

je plný). Presný dátum ešte nie je zverejnený. 

2.-4.9.2022 – AEROBIK OPEN 

Pohár federácii upresní termín.  

Kiková MG - sú 2 alternatívy, kedy by sa mohol konať RHYTMIC OPEN: 

1.alternatíva – 25.-27.3.2022  

2.alternatíva – koniec júna 2022 (pravdepodobné) 

MSR – 7.-8. máj 2022 (mesiac pred ME) 

Hala Mladosť je veľmi drahá, SRGO budú pravdepodobne 

organizované v hale na Junáckej ulici v Bratislave. CGŠ Malinovo 

je na podujatie takéhoto rozsahu malé. Mohli by sa tam konať 

tréningy výprav pred podujatím. 

Požiadala o preverenie termínu v hale na Junáckej. 

Pošle M. Šiškovej presnejšie. 

Novák Žiada doplniť domáce súťaže. 

 

 

8. Plány sekcií na rok 2022 (určenie termínov, metodika) 

 

U37/2021 VV SGF ukladá J. Novákovi a M. Šiškovej vypracovať štruktúru 
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plánov sekcií na rok 2022  

T: do konca novembra 2021.  

U38/2021 VV SGF ukladá predsedom sekcií vypracovať návrh plánu práce 

sekcií na rok 2022. 

T: do 20.12.2021  

 

9.  Nominácie 

 

Šišková Zasadnutie komisie GpV FIG a spoločné stretnutie komisie GpV 

FIG a OV Svetovej gymnaestrády 2023  

28.11 – 5.12.2021 Amsterdam (2 samostatné meetingy) 

 26.11.2022 – EYOF Banská Bystrica – stretnutie technických 

delegátov EG, OV EYOF a SGF. 

Zvalo ŠGM - Zahraničné sústredenie plánujú (Čakovec, alebo Praha). 

 26.11.2021 – Linz – FUTURE CUP  

Účastníci (zmena): Zvalo, Nemčovič, Kasala, Vidricko 

(nezaočkovaný), Pavlíček (nezaočkovaný), Samson, Kremnický 

(nezaočkovaný) a Stračina (nezaočkovaný, ale môže ísť budú ho 

každý deň testovať). 

 

10. Rôzne 

 

Šišková Informovala o opätovnom návrate pretekárky Timkovej do SGF. 

Žiadosť o zmenu národnosti bola poslaná na FIG. Čakali sme na 

zmenu Stanov FIG, ktorá bola schválená počas Kongresu v Antalyi. 

Pri návrate pretekárky do domovskej krajiny nie je potrebné čakať 6 

rokov, ale tak ako pri iných prestupoch len 3 roky. Týmto Adriana 

Tinková spĺňa podmienky návratu a prestup by mal byť schválený od 

januára 2022.  

Na dokončenie prestupu chýba, aby A. Timková doložila certifikát na 

antidopingové vzdelávanie, ktoré je nevyhnutnou súčasťou žiadosti 

o licenciu. 

Slivoňová Pani S. Bajusová (RGC Kadet Bardejov o.z.) podala sťažnosť na SGF 

– Návrh na kontrolu oprávnenosti príspevku pre registrovaných 

športovcov do 23 rokov pre Klub modernej gymnastiky Laser – Delta 

Bardejov za rok 2020.  

Klubu bude zaslaný oficiálny list – výzva. Súčasťou ktorej bude aj 

zdokladovanie pretekárov a ich aktivít za posledných 5 rokov. 

Na tento podnet bude zahájená kontrolná činnosť. 

Novák Pre pretekárku B. Mokošovú je potrebné pripraviť zmluvu 

nasledovne január – august 300€, september – december 500€. Treba 

doplatiť nevyplatené júl – august a september – december. Pracujeme 

na tom, aby B. Mokkošová prestúpila do VŠC Dukla Banská 

Bystrica.  

Slivoňová Matka pretekárky M. Požgayovej podala žiadosť o vyradenie zo 

športového klubu Juventa Bratislava a zoznamu športovcov SGF. Jej 

žiadosť bola spracovaná a bude jej zaslané vyjadrenie 

s odporúčaniami. Jedná sa o spor medzi rodičmi v rozvodovom 

konaní, kedy SGF do vzájomných vzťahov nemôže zasahovať.  
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Šišková SGF spracovalo a poslalo žiadosť o zaradenie športovcov do podpory 

NŠC: B. Mokošovú, M. Nemčoviča, O. Kasalu, L. Dobrockú, A. 

Učňovú, S. Sivú, N. Dzuroškovú. 

Dňa 9.11.2021 sa konali oponentúry. O výsledku ešte nemáme 

vyjadrenie. 

 A.Lamošová ukončila aktívnu kariéru reprezentantky SGF v ŠA. Bola 

jej odsúhlasená odmena podľa ekonomických smerníc v hodnote 

330€. Oficiálna rozlúčka bude v CGŠ Malinovo dňa 13.11.2021 

(možná zmena). 

 Na monitorovanie pretekárov do SADA pre rok 2022 boli navrhnutí: 

B. Mokošová a M. Nemčovič. 

 Informovala o projekte MODULY (projekt ministerstva školstva). 

Ministerstvo školstva urobilo projekt podobný projektu Tréneri 

v škole, kde tréneri vyučujú na ZŠ TV. Tento projekt je však 

v spolupráci s národnými športovými zväzmi, čo nám umožňuje 

v spolupráci so školami pokračovať aj po ukončení projektu. Bolo 

vybratých 10 športov, medzi nimi aj gymnastika. 1 modul = 6 

vyučovacích hodín. Tento projekt je primárne určený pre 2.ročníky 

(môžu sa zapojiť aj 3. a 4. ročníky). Momentálne oslovujeme 

trénerov, máme prihlásených 24 trénerov a 29 škôl. SGF už obdržala 

od ministerstva školstva 3.000€, ktoré plánuje využiť až na budúci 

rok. Momentálne pripravujeme obsah hodín a robíme prípravné práce. 

Na školách máme v pláne začať vyučovať od januára 2022. Školy 

o projekt prejavili obrovský záujem.  

 EYOF  

Uskutočnilo sa stretnutie competition manegerov, z ktorého máme 

zápis (p. Šišková bola odcestovaná). Dohodla sa na stretnutí s pánom 

Majerčákom samostatne. Absolvovala aj stretnutie s p. Hamajom, p. 

Majerčákom ohľadne výberových konaní. Napriek odporúčaniu 

osloviť 3 európske firmy, organizátori oslovili 2 európske a 1 čínsku 

firmu.  

 Informovala o pripravovanom seminári v skokoch na trampolíne 

13.11.2021 v Košicicah. Snahou je napomôcť rozvoju trampolín na 

Slovensku. Školiť bude Miroslav Patrman z Českej republiky (bývalý 

reprezentant a výborný skokan) a za Slovenskú republiku p. Parnai. 

Pani M. Šišková sa ho osobne zúčastní. 

 Školenia rozhodcov 2021-2024 (celé FIG). Všetko pôjde online. Cena 

150 švajčiarských frankov/1 osoba – zatiaľ je možné len obnovenie 

rozhodcovskej licencie. Noví uchádzači budú mať možnosť 

absolvovať ho až neskôr. 

Záujem o školenie prejavili: 

ŠA – O. Kyseľovičová, K. Šanková, P. Tomková (obnovenie) 

- N. Sabolová (záujem o novú rozhodcovskú kvalifikáciu) 

ŠGM – Ľ. Rupčík, T. Bohňa, S. Kremnická (obnovenie) 

- M. Čižmár (záujem o novú rozhodcovskú kvalifikáciu) 

ŠGŽ – S. Kremnická, Z. Purdeková, Z. Galátová (obnovenie) 

- M. Černáková, D. Strmenská, J. Gazdíková (záujem o novú 

rozhodcovskú kvalifikáciu) 

MG – I. Motolíková (obnovenie) 

- A. Kravchenko, L. Koteková, J. Duchnovská, S. Bajusová, A. 
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Nemečková, M. Švedová, M. Darnadiová, E. Šimonová, E. 

Brandnerová, I. Švedová, D. Selecká, N. Petrušková, M. 

Šagová, H. Kiková 

Po úspešnom absolvovaní školenia uhradí účastníkom náklady SGF. 

Slivoňová Odovzdala do rúk prezidenta SGF svoju rezignáciu na pozíciu 

kontrolórky SGF  k 1.12.2021. Vzhľadom k tomu, že podľa zákona 

o športe národný športový zväz, ktorý nemá kontrolóra stráca 

oprávnenie prijímateľa finančných prostriedkov je potrebné urýchlene 

zvolať VZ SGF a vykonať voľbu nového kontrolóra. Na túto pozíciu 

navrhla Jiřího Jeřábka, ktorý bol prítomný na zasadnutí VV SGF.    

U39/2021 VV SGF poveruje prezidenta SGF zvolaním VZ SGF s jediným 

bodom – voľba kontrolóra SGF. VZ sa uskutoční formou per rollam.  

T: do 30.11.2021 

U40/2021 VV SGF prijíma nasledovné opatrenia ohľadne účasti členov 

SGF na podujatiach v zahraničí od 1.1.2021: 

Realizačný tím (tréneri, rozhodcovia, vedúci výpravy, masér, 

fyzioterapeut...) 

Slovenská gymnastická federácia bude vysielať do zahraničia len plne 

zaočkované osoby alebo osoby, ktoré vedia preukázať, že prekonali 

ochorenie Covid-19 v súlade s platnou legislatívou. V prípade 

zdravotných problémov a nemožnosti očkovania je potrebné 

preukázať sa potvrdením od lekára.  

Ak je osoba na základe vlastného rozhodnutia nezaočkovaná, 

všetky potrebné testy (Ag, PCR) si hradí sama. Ak organizátor 

podujatia vyžaduje testy pre plne zaočkované osoby ako aj pre osoby, 

ktoré prekonali ochorenie Covid-19, hradí testy SGF. 

Športovci 

Pri športovcoch sa riadime režimom OTP, pokiaľ sa vyhláška Úradu 

verejného zdravotníctva nezmení inak. Odporúčame taktiež 

očkovanie všetkých športovcov reprezentačných úsekov.  

Novák Je nutné prijať na sekretariát SGF osobu, ktorá bude mať na starosti 

sekciu MG. Momentálne máme vo výhľade 2 kandidátky. 

U41/2021 Otázku financovania prevádzky CGŠ v Malinove je potrebné riešiť 

komplexne v spolupráci so sekciami MG, ŠA, GpV a zapracovať 

tento návrh do rozpočtu 2022.  

Novák Informoval o stave čerpania sekcie ŠA, ktorá je v mínuse cca 9.300€. 

Je potrebné, aby im pomohli ostatné sekcie čiastkou 1.000€. Všetci 

zástupcovia sekcií súhlasili. Zvyšok bude doplatený z rezervy 

a z diplomacie. 

Zvalo Riešenie zdravotného stavu B. Mokošovej – konzultoval CT – nohy 

B. Mokošovej doktorovi Hrazdírovi. Je dohodnutá návšteva na 

klinike v Brne v pondelok 15.11.2021 o 12:00hod.  

 Položil otázku, dokedy treba minúť finančné prostriedky 2021. 

Vyjadril požiadavku na zaplatenie sústredenia, ktoré sa uskutoční 

začiatkom januára v spolupráci s Ukrajinskou skupinou trénerky Iriny 
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Nadiuk. 

Novák Finančné prostriedky z rozpočtu 2021 je potrebné minúť do 

31.12.2021. Mzdy musia byť vyplatené v januári 2022. 

Zvalo Predložil požiadavku zakúpiť tvrdý mostík a mozolníky 

z tohtoročného rozpočtu 2021 pre ŠG M. 

Novák Mostík nie sú investície, takže to nebude problém z rozpočtu sekcie 

ŠGM 

Zvalo Upozornil, že stále nie sú doriešené amatérske zmluvy pre pretekárov 

Nemčoviča a Kasalu za rok 2021.  

 Požiadal o vyplatenie odmien športovcom za MS podľa 

ekonomických smerníc.  

Novák Odmeny budú samozrejme vyplatené. 

Šišková Navrhla, aby si B. Mokošová založila živnosť a nebol by problém 

s vyplácaním. Je potrebné na Se SGF zdokladovať vzdelanie a SGF 

následne pridelí trénerskú kvalifikáciu a licenciu.  

U42/2021 VV SGF ukladá prezidentovi J. Novákovi zorganizovať stretnutie s 

predsedami sekcií k tvorbe rozpočtu 2022. Termín: 23.11.2021, 

o 9:00hod. v Dome športu. 

Z: Novák                                                T: 23.11.2021 

Kútik Vyjadril sa, že je potrebné zabezpečiť prípravu na EYOF, ME, MS – 

bublinu.   

P. Jeřábek navrhol vrátiť sa k tomuto návrhu na budúcom VV, ktorý 

sa uskutoční 8.12.2021.  

 

 

 

Zapisovateľ: Silvia Ruščinová, v.r. 

Overovateľ: Ján Novák, v.r. 

 

 

 

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 08.12.2021 o 13:00 v Dome športu. 


