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 Zasadnutie Výkonného výboru SGF 

15.12.2021, Bratislava 

Zápis č. 8 

 

 

 

 

Zasadnutie VV SGF otvoril a prítomných privítal v múzeu SOŠV prezident SGF Ján Novák. 

Termín bol presunutý z 8.12.2021 na 15.12.2021 z dôvodu pozitívnej osoby na sekretariáte 

SGF. Následne bol celý sekretariát pretestovaný PCR testami.  

 

 

Program:  

 

1. Kontrola zápisu a uznesení  

2. Čerpanie finančných prostriedkov k 6.12.2021  

3. Hodnotenie jesenných súťaží  

4. Príprava vyhodnotenia najúspešnejších športovcov  

5. Plán hlavných úloh 2022  

6. Plán prípravy na ME ŠG a MG, MS ŠA  

7. Príprava rozpočtu 2022 

8. Informácia o príprave EYOF 2022  

9. Nominácie 

10. Rôzne 

 

1. Kontrola zápisu a uznesení   

  

U36/2021 Nahlásenie počtov jednotlivých častí oblečenia novej kolekcie SGF 

podľa sekcií. 

Splnené.  

(navýši sa počet + 4ks súpravy oblečenia pre každú sekciu – rezerva, 

potreba nahlásiť veľkosti rezervy do 16.12.2021). 

Novák Progres s telocvičňou na Trnavskej 33 – štúdia je spracovaná, 

momentálne to je u predsedu Fondu na podporu športu, p. Novák sa 

bude kontaktovať telefonicky, ako sa to ďalej vyvíja (FNPŠ 

uprednostňuje 1 vlastníka pozemku a budovy). 

Šišková Predsedovia sekcií dostali poslednú aktualizovanú verziu termínovej 

listiny. Požiadala predsedov sekcií, aby v termínovej listine robili 

ďalšiu zmenu do poslednej aktualizovanej tabuľky. 

Dátum: 15.12.2021, Dom športu – Múzeum SOŠV  (13:00 hod.) 

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

Oľga Kyselovičová, Hana Kiková, Dominika Selecká 

Ospravedlnení:  

Neospravedlnení:  

Prizvaní: Jiří Jeřábek, Silvia Ruščinová 

Spracovala: Silvia Ruščinová 

Skontroloval: Ján Novák, Monika Šišková 
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U37/2021 Splnené čiastočne.  

Plány sekcii obdržali vedúci sekcií. Termíny sú hotové, štruktúra bude 

vypracovaná do konca roka 2021. 

U38/2021 Vypracovanie štruktúry plánov sekcií na rok 2022. 

nesplnené 

Zvalo Došlo k zmenám v nomináciách: 

ŠGM – Future Cup, Linz – preteky zrušené. 

Šišková Zmeny nastali aj u pretekárky Timkovej, ktorá žiadala o prestup späť 

z ČGF do SGF. Prišla odpoveď z FIG, prestup ešte nie je schválený a 

budú ho prerokovávať na VV FIG v januári. P. Timko bol o tejto 

skutočnosti informovaný. 

Jeřábek Informoval, že na podnet sťažnosti medzi klubmi MG z Bardejova 

bude v januári hotový návrh záverečnej správy, nakoľko bola do 

problému zaangažovaná aj hlavná kontrolórka športu, ktorá dostala 

podnet z Bardejova. Proces sa predlžuje. 

Novák Zmluva Mokošovej spolu s amatérskymi zmluvami bude vyplatená 

v utorok 21.12.2021. V roku 2022 budú musieť byť zmluvy vyplácané 

mesačne. 

Amatérske zmluvy na rok 2022: 

ŠA – Učňová (200€) 

ŠGM – Nemčovič (150€), Kasala (150€) 

ŠGŽ – Mokošová (200€), Dobrocká (150€) 

MG - upresní 

Šišková Celá agenda „Požgayová“ bola odovzdaná kontrolórovi SGF. 

P. Jeřábek plánuje stretnutie s rodičmi a s trénerkou, ktorého cieľom 

bude rozhodnutie akceptovateľné pre všetky zainteresované strany. 

 SGF spracovala a odoslala žiadosť na podporu športovcov SGF v NŠC 

pre rok 2022.  

Z prihlásených športovcov boli do kategórie C zaradené 

reprezentantky: Lucia Dobrocká ŠGŽ, Simona Sivá ŠA a Nina 

Dzurošková MG. IŠT – Identifikácia športového talentu, je bez 

priamej finančnej podpory. Športovcom a ich  trénerom budú 

poskytované služby oddelenia diagnostiky NŠC, vzdelávacie aktivity 

pre trénerov a športovcov v oblasti metodiky tréningu, diagnostiky 

pohybových schopností, mentálneho koučingu, športovej psychológie  

a výživy a iné.  

 Anita Lamošová ukončila aktívnu kariéru, bola jej odsúhlasená 

finančná odmena, ktorú obdrží na oficiálnej rozlúčke, ktorá sa 

uskutoční na MSR (ŠA).  

 Informovala o konaní seminára - Skoky na trampolíne v Košiciach, 

ktorého sa zúčastnilo 18 trénerov (tréneri boli rôznych úrovní 

registrovaných v SGF aj mimo SGF). Seminár zhodnotila pozitívne. 

U39/2021 Voľba kontrolóra SGF. 

Splnené.  

Novým kontrolórom SGF sa stal Jiří Jeřábek.  

V prípade potreby bude každý utorok 9:00 – 12:00 hod. zastihnuteľný 

na sekretariáte SGF. 

U40/2021 Účasť členov SGF na akciách v zahraničí – pravidlá. 

Splnené.  

Pravidlá na vycestovanie do zahraničia boli zverejnené. 
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Novák Informoval, že na sekciu modernej gymnastky bude od 1.1.2022 

prijatý nový koordinátor Ľubomír Stražay. Okrem MG bude mať na 

starosti aj prevádzku CGŠ Malinovo. Dnes sa uskutočnilo stretnutie 

predsedníčky sekcie MG Hany Kikovej a nového koordinátora. 

U41/2021 Otázka financovania CGŠ Malinovo bude riešená pri tvorbe rozpočtu 

2022.  

 Zdravotný stav Barbory Mokošovej sa po 2 návštevách na klinike 

v Brne u p. doktora Luboša Hrazdíru zlepšil. 

Šišková Informovala o predĺženom termíne na čerpanie rozpočtu až do konca 

marca 2022.  

P. Novák stanovil termín na minutie finančných prostriedkov do konca 

januára 2022. 

ŠGM – zrušili v januári plánované sústredenie s ukrajinskou trénerkou 

- Mozolníky aj odrazový mostík SPIETH boli zakúpené 

 Financie za MS boli vyplatené trénerovi Martinovi Zvalovi. Stále nie 

sú vyplatené Barbore Mokošovej. Je potrebné doriešiť to s p. 

Gabajovou. 

Zvalo Informoval, že Barbora Mokošová bude mať vybavenú živnosť od 1. 

januára 2022. 

U42/2021 Stretnutie prezidenta s predsedami sekcií k tvorbe rozpočtu 2022.  

Splnené. 

Stretnutie sa uskutočnilo 23.11.2021 za účasti všetkých predsedov 

sekcií.  

Všetky sekcie predložili plán činnosti na rok 2022, s každou sekciu je 

potrebné samostatne prerokovať. 

 

 

2. Čerpanie finančných prostriedkov k 6.12.2021 

 

Novák Oznámil, že je ekonomiku potrebné dať čím skôr do poriadku, 

čerpanie finančných prostriedkov nie je stále dobré. Následne vyzval 

predsedov sekcií, aby si telefonicky dohodli termín a prešli si čerpanie 

s p. Gabajovou ešte 1x (stačí po novom roku). 

 Mzdy za obdobie mesiacov január - december 2021 pošle Z. Gabajová 

predsedom sekcií do 18.12.2021. 

  

 

3. Hodnotenie jesenných súťaží 

 

Kyselovičová ŠA  

Informovala o konaní 1.kola Slovenského pohára  

(kategória: mladšie + staršie žiactvo). 

Súťažilo sa po skupinách, čo preteky trochu predĺžilo, ale napriek 

tomu zhodnotila úroveň súťaže veľmi dobre. Súťaže sa žiaľ 

nezúčastnil klub Inter, ktorého pretekárky ochoreli (COVID). 

Zvalo ŠGM sa zúčastnili viacerých pretekov: 

Cottbus -7. a 8.miesto na jednotlivých náradiach 

Insbruck – kolektívne 1.miesto (ŠGM, ŠGŽ, MG) 
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OH nádeje Brno – Kassala medailové umiestnenia   

Memoriál Gajdoša Brno – 4.miesto (dvojica P. Kremnický + 

vylosované dievča) 

Úspešne zorganizovaný: 

• Slovenský pohár v B. Bystrici 

• Slovenský pohár v Košiciach + testovanie do výberov RD 

2022 

MSR – prvotne posunuli kvôli pretekom v Linzi. Linz zrušili a MSR 

nakoniec usporiadali online. Výsledky ešte nie sú kompletné. (Ľ. 

Rupčík ohodnotil cca 300 zostáv). 

Počas roku 2021 organizovali aj viacero online pretekov (Slovenský 

pohár). 

Kútik ŠGŽ absolvovali preteky: 

1.kolo Slovenského pohára A v Detve  

GYM-festival v Trnave – MSR A 

2.kolo Slovenského pohára A v Trnave 

1.kolo Slovenského pohára B v Trnave 

2.kolo Slovenského pohára B v Banskej Bystrici 

3.kolo Slovenského pohára B v Nových Zámkoch 

3.kolo Slovenského pohára A - zrušené 

MSR B + žiačky – zrušené 

Insbruck - kolektívne 1.miesto (ŠGM, ŠGŽ, MG) 

Svetový pohár Coper Szombathely 

Majstrovstvá sveta Japonsko 

 Na konci roka 2021 vykonal analýzu pretekárok, na základe ktorej 

zistil úbytok až 35 pretekárok v sekcii ŠGŽ 

(13 v kategórii A a 22 v kategórii B). 

Kiková MG absolvovali preteky: 

1.kolo Slovenského pohára v Liptovskom Mikuláši 

2.kolo Slovenského pohára v Malinove 

MSR A (za účasti medzinárodných zahraničných rozhodkýň) 

v Malinove 

MSR B v Malinove 

Oblasť C programu v Malinove (západ) 

Oblasť C programu v Prešove (východ) 

Slovenský pohár C v Prešove 

MSR pohybových skladieb – zrušené 

 Vyzdvihla úroveň A programu, najhoršie boli na tom malé deti C 

programu. Okrem toho sa MG zúčastnili aj na 3 zahraničných 

súťažiach: 

Insbruck (Rakúsko) - kolektívne 1.miesto (ŠGM, ŠGŽ, MG) 

Marbella cup (Španielsko) – Dzurošková 2.miesto 

Tart cup (Brno) 

Šišková GpV 

Všetky súťaže boli organizované v podoblastiach vždy min. tri kluby 

medzi sebou. Tento systém bol veľmi pozitívne prijatý klubmi. Týmto 

systémom absolvovali kluby v kat. C 13 súťaží -spolu 22 klubov. 

Okrem toho prebehli aj 2 súťaže v Teamgyme a 4 súťaže v 

Miniteamgyme – celkovo 10 klubov (táto súťaž sa konala 1.krát a je 

potrebná úprava pravidiel).   
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Festival pohybových skladieb – zrušené. 

 

4. Príprava vyhodnotenia najúspešnejších športovcov 

 

Šišková Informovala, že začiatkom roku 2020 sa konalo vyhlásenie 

najúspešnejších športovcov za rok 2019 na tlačovej konferencii. 

Nominovaní dostali finančné odmeny. Vyjadrila potrebu dohodnúť 

termín vyhlásenia najúspešnejších športovcov a odmeniť športovcov aj 

za rok 2021.  

Navrhovaný je 1.februárový týždeň.  

 Nominácia (1 junior/ka + 1 senior/ka) : 

ŠA – Anita Lamošová, Simona Sivá 

ŠGŽ – Barbora Mokošová, Lucia Dobrocká 

ŠGM – senior – nikto, Matej Nemčovič  

MG – Juniorská spoločná skladba (kolektív) za celú MG 

 

5. Plán hlavných úloh 2022 

 

Novák Príprava: 

- EYOF (rozdelená na 2 časti: príprava pretekárov a organizačné 

zabezpečenie) 

- Príprava a účasť na ME 

- Príprava a účasť na MS 

- Preškolenie rozhodcov na nový OH cyklus 

- Príprava podmienok na rekonštrukciu telocvične na Trnavskej 

33 v Bratislave 

 

6. Plán prípravy na ME ŠG a MG, MS ŠA 

 

Kútik ŠGŽ 

Do prípravy bude zaradených 7 junioriek a 6 žien, z ktorých sa 

postupne vykryštalizuje družstvo. 

Každý mesiac sa bude konať sústredenie – striedavo v Detve, Gyori 

alebo Zabrze. 

 Ciele: 

- EYOF  - účasť družstva  

- MEJ  - účasť družstva 

- ME  - účasť družstva 

- MS  - účasť družstva 

Pretekárky:  

Juniorky - Dobrocká, Baňovičová, Bažíková, Švecová, Vrábková – 

2007,  Boľošová, Rosputinská – 2008  

Ženy - Mokošová, Kalamárová, Ušáková, Surmanová, Balcová, 

Galátová 
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Realizačný tím: 

Reprezentačný tréner   Hradoukin  

Osobní tréneri:  

➢ Krekáňová - tréner 

➢ Kútik  - tréner 

➢ Konečný - tréner 

➢ Miklošová - tréner 

➢ Zvalo  - tréner 

 

Balet                            Volková  

Kinezioterapeut           Ďuriš   

 

Sústredenia: 

➢ 21.-29.1.2022  Detva      9 dní 

➢ 11.-19.2.2022  Gyor       9 dní 

➢ 4.-12.3.2022  Detva       9 dní 

➢ 1.-9.4.2022  Gyor /Zabrze    9 dní 

➢ 6.-14.5.2022  Detva     9 dní 

➢ 3.-9.6.2022  Gyor     7 dní 

➢ 4.-21.7.2022  Detva   18 dní 

➢ 1.-10.8.2022  Detva   10 dní 

➢ 16.-24.9.2022  Detva       9 dní 

➢ 16.-24.10.2022 Detva   11 dní 

Súťaže: 

➢ Elek Matolay  22. – 24.4.2022 

➢ S.Zacharova  28. – 29.5.2022 

➢ SP Cottbus 

➢ SP Kahira 

➢ SP Varna 

➢ SP Osijek 

➢ SP Koper 

Zdravotnícke zabezpečenie: 

➢ Lekárske prehliadky 

➢ Na sústredeniach zabezpečený terapeut 

➢ Zdravotné pomôcky 

➢ Vitamíny  

Finančné zabezpečenie: 

Mokošová TOP tím: 25 000,-EUR 

                  Olympijská solidarita – výška podpory ešte nie je známa 

Zvalo ŠGM 

Majú naplánované 10 dňové sústredenia (každý mesiac) najmä 

v Györi, kde sú vynikajúce tréningové podmienky, náradie a ako 

dobrý motivačný faktor v mužskej kategórii hodnotí aj konkurenciu. 

Účasť na medzinárodných podujatiach plánované: 

Budapešť cup 

Berlín 

ME juniorov družstvo – Vidricko, Kasala, Pavlíček 
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EYOF - Vidricko, Kasala, Pavlíček 

ME seniorov – Nemčovič, Otresko (závisí od občianstva) 

MS - Nemčovič, Otresko (závisí od občianstva), môže ísť už aj 

Kassala, uvidí sa. 

Reprezentačných trénerov a asistentov – zašle dodatočne. 

Novák Povedal, aby sa dohodli predsedovia sekcií na spolupráci s Ulianou 

Volkovou ŠG + MG. Po dohode konkrétnych termínov je potrebné 

o tom informovať SGF. 

Kiková ME a MS (nastala zmena v nominácii na základe vydaných nových 

usmernení FIG). 

V kategórii jednotlivkýň na ME pretekajú len 4 zostavy (nie 8) 

-  1-2 juniorky (Manová, Šaranová)  

-  1 seniorka (Žatková, Dzurošková)  

- seniorská spoločná skladba (Cvečková, Oravcová, Balleková, 

Kováčová, Gurtlerová + Valentková).  

Ak sa seniorská skladba na ME umiestni do 24.miesta, môže potom 

štartovať na MS spoločná skladba + 1 seniorka (Dzurošková, 

Žatková). 

Príprava začala so seniorskou skladbou už 17.10.2021 príchodom 

choreografky Kamélie Dunavskej (tvorba choreografií na ME a MS).  

Juniorky a Seniorky mali organizovaných tiež niekoľko sústredení.  

Od 17.12.2021 absolvuje sústredenie seniorská skladba v Maďarsku. 

Juniorky majú naplánované sústredenie v Brne 27.-30.12.2021.  

Slovak Open MG – 4.-6.júna 2022. 

 Príprava na rok 2022 

Náplánovaných je cca 250 dní sústredení  

• január – máj                   20-25 dní mesačne 

• jún -                                začiatkom mesiaca ME 

• júl – august                    intenzívne tréningy 

• september -                    MS 

• október – november      posúťažná a prípravná fáza 

Sústredenia v januári budú prebiehať v bubline v Malinove. 

Prípravné súťaže Grand Prix sú naplánované v Moskve, Kyjeve 

a v Holone. 

Na svetové poháre nemôže ísť spoločná skladba, možnosť účasti len 

jednotlivkýň.  

 Trénerky seniorskej spoločnej skladby: Adela Dimová a Michaela 

Darnadiová 

Trénerky junioriek a senioriek: osobné trénerky a Ivana Motolíková 

(na sústredeniach). 

Trénerky juniorskej spoločnej skladby: Monika Vargová (Lamošová) 

zatiaľ 

Trénerky žiačky – Ľubov Kilianová a Xénia Kilianová 

Fyzioterapia – Nina Nováková 

Masáže – Vladimír Šuchter (32hod./mesačne) 

Kyselovičová ŠA 

MS 16.-20.júna 2022 Guimareš (Portugalsko) 
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World age – group – 12.-14.júna 2022 - neoficiálne majstrovstvá 

juniorov a žiakov 

Nominácia MS dohodnuté na sekcii: 

1 jednotlivkyňa - seniorka 

1 trojica 

1 pätica (možno) - Marcela Brestovská, Martina Brestovská, Lucia 

Kanožayová, Alena Učňová, Lujza Achimská (+ náhradníčky z 

Interu). 

Nominácia World age: 

1 juniorka – Simona Sivá 

1 trojica –  

Nominácia SP Cantanhede (Portugalsko)  

2 seniorky – Alena Učňová, Lucia Kanožayová 

1 trojica 

Slovak Open 1.-3.apríl 2022 

 

 

7. Príprava rozpočtu 2022  

Novák Informoval o rozpočte na rok 2022. Ten je totožný s rokom 2021, 

rozdiel tvorí + 1.891€. 

 Sekcii ŠA bude rozpočet navýšený o + 20.000€ v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom 2021 (po znížení rozpočtu SGF na 

investície). 

ŠGŽ, ŠGM, MG a GpV budú mať rozpočet totožný. 

U43/2021 VV SGF ukladá predsedom sekcií spracovať návrh rozpočtu na rok 

2022. 

Z: predsedovia sekcií                                    T: 16.1.2021 

 Barbora Mokošová bola opätovne zaradená do TOP TÍMU, získa 

25.000€ a z MOV získa 6.500€ na svoju prípravu v roku 2022.  

 SGF vyčlenilo na EYOF v roku 2022 - 60.000€  

(50.000€ investície + 10.000€ neinvestičné prostriedky). 

V roku 2021 – 33.000€. SPOLU 83.000€ (na nákup). 

 V budúcoročnom rozpočte budú vyčlenené financie aj na náklady 

spojené s prevádzkou CGŠ Malinovo (ŠA, MG).  

 

 

8. Informácia o príprave EYOF 2022 

 

Šišková Uskutočnilo sa stretnutie SGF (Novák, Šišková) a OV EYOF, kde boli 

vyhodnotené cenové ponuky na nákup náradia. Najkomplexnejšiu 

ponuku poslala firma SPIETH.  

Záver stretnutia: zakúpenie 2 sád náradia (1+1/2 sady zakúpi 

organizačný výbor a 1/2 náradia zakúpi SGF v hodnote 83.000€). 

Koncom novembra 2021 sa konalo v Banskej Bystrici stretnutie 

technických delegátov Tom Thingvold a Christina Frauenknecht, 

ktorého sa za SGF zúčastnili Monika Šišková a Stanislav Kútik. 
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Prítomní boli aj predstavitelia organizačného výboru a konzultant 

Atilla Rác, ktorý spracoval rozloženie náradia v súťažnej a tréningovej 

hale.  

Zo stretnutia vyplynuli nasledovné úlohy, ktoré boli následne aj 

splnené:  

1. kontaktovať hlásateľov (anglicky hovoriacich)  

2. cenová ponuka na réžiu  a stream  

3. spresnenie podmienok na spracovanie výsledkov (Smart  

            Scoring) 

4. Spieth (rozdeliť náradie čo konkrétne zakúpi SGF a čo  

            organizačný výbor) 

5. Vypracovať technický manuál (do konca  

            decembra 2021) 

Kútik Zúčastnil sa stretnutia s Energetikou.  

 Informoval o tom, že pri voľných diskusiách prišli na myšlienku 

riešenia gymnastickej haly v Banskej Bystrici – nafukovacej (na 

parkovisku Mičinská). A aj montovanej drevenej gymnastickej haly 

(pod UMB). K uvedenému sa uskutočnili aj rokovania na meste. 

Primátor mesta aj rektor sú týmto myšlienkam naklonený. 

Orientačné ceny:  

nafukovacia hala rozmery 50m x 40m – 200.000€ 

drevená hala – cca 600.000€ (úplný základ).  

Je to v štádiu riešenia. 

Novák Považuje za kľúčovú časť vybavenie 2 sád náradia. Je potrebné jednať 

s mestom a organizačným výborom. Náradie bude v majetku 

organizačného výboru (mesta). 

Predbežné riešenie: 

- 1.sada by prešla do majetku SGF (Trnavská 33) 

- 2.sada by prešla pod BB (novovzniknutá telocvičňa) 

 Prvotný návrh urobila Monika Šišková – (pavúka organizačného 

výboru). 

 

 

9. Nominácie 

 

Kyselovičová ŠA 

SP (Cantanhede) – 23.-27.3.2022   

• 2 seniorky 

• 1 Trojica 

• 1 rozhodkyňa 

• 1 tréner 

Zasadnutie TC AER EG Rím 23.-26.1.2022 – Kyselovičová Oľga. 

Kiková MG 

Grand Prix (Moskva) – 14.-17.2.2022 

• 1 seniorka 

• Spoločná skladba 
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• 2 trénerky 

• 1 rozhodkyňa (Ivana Motolíková) 

Medzinárodná súťaž  

• 2 juniorky 

• 1 seniorka 

• 2 trénerky  

• 1 rozhodkyňa (Ivana Motolíková) 

• 1 vedúca výpravy (Tatiana Sukhomlinová) 

• 2 juniorky + 1 trénerka (klub Sokol Vinohrady) 

Ostatné pošle mailom. 

 

10. Rôzne 

 

Novák SGF poslala vianočné balíčky čestným členom – spätná väzba bola 

veľmi pozitívna. 

 SGF z investícií zakúpilo nové auto, ktoré bolo plánované. 

 Pracuje sa na zapožičaní mikrobusu – proces bude zdĺhavý. 

 Uskutočnilo sa stretnutie SGF so Zdenkom Ďurišom, ktorého sa 

zúčastnil aj Vladimír Šuchter. Rozhovor bol cielený na zdravotné 

zabezpečenie počas celej prípravy, ale aj vrcholných podujatí 

(ME,MS) pre každú sekciu. V januári sa uskutoční stretnutie 

reprezentačných trénerov s kolektívom (Ďuriš, Petrilla, Nováková, 

Šuchter, Fano a Zamborský).  

Návrh na účasť na MS a ME: 

ME ŠG – účasť družstiev – Ďuriš, Petrilla 

MS ŠG – Ďuriš (prípadne potreby 2 fyzioterapeutov aj Petrilla) 

 30.apríla 2022 sa bude konať Valné zhromaždenie SGF.  

Oznámil, že definitívne ukončuje pôsobenie vo funkcii prezidenta 

SGF a nebude kandidovať do žiadnej inej funkcie. Vyjadril 

požiadavku na samostatné pôsobenie reprezentačného trénera a zvlášť 

predsedu sekcie (ŠA, ŠGM). Tak isto je potrebné zamyslieť sa nad 

zložením sekcií. 

 Na miesto prezidenta SGF navrhol Moniku Šiškovú, ktorá ma za 26 

ročné pôsobenie na Se SGF najviac skúseností a je členkou orgánov 

FIG a SOŠV. 

 Svoju činnosť ukončí EYOF-om a neskôr by sa chcel presunúť svoje 

pôsobenie na telocvičňu Trnavská 33. 

Kútik Oznámil plánované ukončenie funkcie predsedu sekcie ŠGŽ, na 

valnom zhromaždení už nebude kandidovať.  

Šišková Bola napísaná žiadosť o zaradenie Barbory Mokošovej do rezortného 

športového strediska Dukla BB. Na základe telefonátu s Martinom 

Tóthom neobdržali pozitívne stanovisko. Písomnú odpoveď ale SGF 

ešte neobdržala. 

 Informovala o prebiehajúcom projekte Moduly, ktorý bol spustený 

v decembri. Prvé hodiny boli odučené v Bratislave, Handlovej, 

Michalovciach, Prievidzi a Spišskej Novej Vsi. Aktivitu a záujem detí 

na hodinách zhodnotila veľmi pozitívne. 
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Kiková Informovala o dlhodobo trvajúcom probléme s refakturáciami. Jiří 

Jeřábek sa k téme vyjadril, je možné doplniť smernicu. Monika 

Šišková požiadala, aby boli fakturácie do budúcna vystavované na 

kluby a nie na súkromné osoby (rodičov). 

Kútik Informoval o preloženom školení trénerov a rozhodcov z dôvodu 

COVID pozitívnej Zuzany Purdekovej. 

 Požiadal o nákup mozolníkov – schválené. 

 Poďakoval, pozitívne zhodnotil posledné výkonné výbory a zaprial 

príjemné sviatky. 

Novák Po novom roku sa bude SGF snažiť vybaviť novú podlahu na ŠA – 

opätovné predloženie projektu na EG, FIG. 

Kyselovičová  Položila otázku, či budú rozhodcom preplatené účastnícke poplatky 

na medzinárodných kurzoch. 

Novák Úspešným absolventom áno. 

U32/2021 Splnené. 

Jiří Jeřábek zaslal na SGF návrh upraveného Štatútu reprezentanta. 

Upraví sa ešte bod 10 – antidoping (zákon 351).  

Do platnosti vstúpi od 1.1.2022.  

 

 

 

Zapisovateľ: Silvia Ruščinová, v.r. 

Overovateľ: Ján Novák, v.r. 

                    Monika Šišková, v.r. 

 

 

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 19.01.2022 o 13:00 v Dome športu. 

 


