
Zápis Sekcia ŠG M, 15. mája 2022, Banská Bystrica 

Prítomní: Zvalo, Kremnický, Šimoňák, Rupčík, Pavličková, Marčák, Krištof, Bohňa 

Program: 
 
1/ návrh členov Sekcie mužov na OH cyklus 2022 - 2024 
2/ informácie z VZ a VV SGF 
3/ RGCTM (P. Šimoňák) 
4/ Rôzne 
 
 
1/  Zvalo navrhol zloženie Sekcie ŠGM na OH cyklus 2022 – 2024 
Martin Zvalo   predseda sekcie mužov 
Ľuboš Rupčík   predseda rozhodcovskej komisie, príprava súťažného  
    poriadku, kategorizácie,  
Pavol Šimoňák   metodik sekcie mužov, vedúci RGCTM 
Juraj Kremnický   zodpovedný za vyhodnocovanie úspešnosti klubov;  
    testovanie,   
Eduard Marčák   koordinátor medzi sekciou a klubmi z východu SR 

Všetci členovia s návrhom súhlasili 
 
2/  Zvalo informoval, ako by mali prebehnúť preteky členov SGF: minimálne 3x 

v kalendárnom roku, minim. 2 kluby, fyzická účasť, minim. 2 náradia, zverejnený rozpis 

pretekov na stránke SGF, výsledky pretekov,  

 Je potrebné skontrolovať údaje v Informačnom systéme SGF, aktualizovať údaje 

(štatutár, IČO, DIČ, adresa, ....), registrácia členov je predĺžená do 15. februára v danom roku, 

registrovať len aktívnych členov 

 Čo najskôr nahlásiť počty lístkov na EYOF za jednotlivé kluby, ktoré SGF bezplatne 

zabezpečí 

 Po VZ SGF prišlo na SeSGF šesť podnetov. Informácia o výsledkoch bude zverejnená 

po celkovom doriešení, nebudú sa podávať čiastkové info. 

 Riešia sa nové vyúčtovania cestovných nákladov, info bude zverejnené i rozposlané 

na kluby, potrebný je podpis  

3/  P. Šimoňák informoval o jednotlivých RGCTM v kluboch (zodpovedný tréner, počty 

zaradených, podmienky zaradenia a vyradenia, ....). Je potrebné inovovať Štatút RGCTM, 

návrhy poslať predsedovi Sekcie. 

 P. Krištof začal pracovať v Piaseckého akadémii v Malackách, kde je zriadené RGCTM 

(presun trénerského miesta z Slávia GC BA) 

 V Slávii GC BA zostalo jedno trénerské miesto RGCTM po J. Petrovičovi, v klube sa 

hľadá tréner. 



4/  Rozhodcovia navrhujú vyplácanie odmeny za rozhodovanie štvrťročne, prípadne 

polročne na základe pracovnej zmluvy so SGF. K preplateniu je potrebné doložiť prehľad 

o odrozhodovaných hodinách, počet pretekov, .... Dobrovoľnícku zmluvu využívajú 

v kluboch. 

 Je potrebné na preteky SGF zabezpečiť projekciu (výsledky pre trénerov, pretekárov, 

divákov, ....) 

 

Úlohy: 

1/ aktualizovať pretekárov v jednotlivých RGCTM 

2/ poslať návrh na zmenu, doplnenie Štatútu RGCTM 

3/ s vedením SGF dohovoriť vyplácanie rozhodcov 

4/ zabezpečiť projekciu a systém rozhodovania (tablety, prenos dát, výsledky, ....) na pretekoch SGF 

5/ kluby pošlú požiadavku na lístky (dátum, počty) na preteky EYOF 

 

V Bratislave dňa 16. mája 2022 
Spracoval M. Zvalo 
skontroloval: L. Rupčík 
 


