
 Zasadnutie Výkonného výboru SGF 

07.12.2022, Bratislava 

Zápis č. 11 

 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola zápisu a uznesení 

3. Vyhodnotenie naj športovcov za rok 2022 - Šišková, predsedovia sekcií 

4. Vyhodnotenie jesenných súťaží a klubov v roku 2022 - predsedovia sekcií 

5. Príprava rozpočtu 2023 - predsedovia sekcií 

6. Stav prípravy na ME ŠG a MG – Krekáňová, Zvalo, Vilček 

7. Príprava na Svetovú gymnaestrádu 2023 - Koštialová 

8. Čerpanie rozpočtu SGF – Šišková, predsedovia sekcií 

9. Príprava termínovej listiny 2023 – Šišková, predsedovia sekcií 

10. Príprava plánu práce sekcií na rok 2023 

11. 70. výročie SGF 2023 

12. Nominácie 

13. Rôzne 

 

1. Otvorenie  

Šišková Zasadnutie VV SGF otvorila a prítomných privítala prezidentka SGF 

Monika Šišková. 

 Členovia VV SGF si uctili pamiatku zosnulého p. Pavla Gajdoša, 

čestného člena SGF minútou ticha. 

 Prezidentka informovala o ďalších podaniach hlavnej kontrolórke 

športu od členov SGF: 

podnet od p. I. Potiskovej – k hlasovaniu per rollam (5.-10.9.2022) 

podnet od p. H. Kikovej – ohľadne vyplácania náhrad za stratu času 

dobrovoľníkov na základe dobrovoľníckych zmlúv na Slovenskom 

pohári v ŠA14. mája 2022 v Malinove.  

 Následne bola doručená na sekretariát SGF žiadosť o zdokladovanie 

všetkých náhrad za stratu času a dobrovoľníckych zmlúv 2020, 2021 

z daňového úradu v Bratislave.  

Dátum: 07.12.2022, Dom športu – 1. poschodie v zasadačke (09:30 hod.) 

Prítomní: Monika Šišková, Katarína Krekáňová,  Martin Zvalo, Ľuboš 

Vilček, Laura Koštialová,  Karina Danielová 

Ospravedlnení:  

Neospravedlnení:  

Prizvaní: Silvia Ruščinová 

Spracovala: Silvia Ruščinová  

Skontrolovala: Monika Šišková 



 K obidvom podnetom u hlavnej kontrolórky športu boli v určenej 

lehote odoslané zo strany SGF vyjadrenia, k žiadosti z daňového úradu 

boli dodané všetky požadované podklady v určenom termíne.  

 Ďalej M. Šišková informovala o podnetoch, ktoré podala na 

disciplinárnu komisiu: 

1. podnet bol podaný na p. I. Potiskovú 

2. podnet bol podaný na p. H. Kikovú 

 Prezidentka ďalej informovala o prebiehajúcom policajnom 

vyšetrovaní, ktoré sa začalo na základe trestných oznámení, ktoré boli 

podané v mene SGF, a to vo veci odcudzených interných 

ekonomických materiálov z priestorov SGF a tiež vo veci odcudzenej 

prezenčnej listiny z Valného zhromaždenia SGF zo Se SGF.  

 Informovala o ospravedlnenej neúčasti kontrolóra SGF p. J. Jeřábka na 

VV SGF, ktorý sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.  

 

2. Kontrola zápisu a uznesení 

U43/2022 Stretnutie kontrolóra SGF so sekciami SGF 

Nesplnené. 

M. Šišková Predložila návrh na komisiu parkúru. 

Predseda – M. Csiaki (MALINA Gymnastické centrum - Malinovo) 

Členovia: 

1. M. Barbier (Limitless Academy - Liptovský Mikuláš) 

2. S. Pálka (Pohybovňa - Malacky) 

3. R. Bíro (SKILL INSTITUTE – Skill lab - Bratislava) 

Hlasovanie Za: 5, proti: 0, zdržali sa: 1 

U89/202 VV SGF schvaľuje členov komisie parkúru SGF v predloženom 

zložení. 

U67/2022 Splnené. 

Výberové konanie sa uskutočnilo, na Se SGF bola prijatá Lucia 

Čermáková do pozície ekonomickej pracovníčky SGF. 

U68/2022 M. Zvalo požiadal o preverenie znenia uznesenia z hlasovej nahrávky. 

M. Šišková Požiadala M. Zvala o návrh termínu na vypočutie nahrávky. 

U69/2022 Zmena delegáta na M SR kat. C v Handlovej – delegátom bol V. 

Káčer. 

Zvalo Informoval o 2 zmenách v schválených nomináciách: 

1. Medzinárodné preteky Linz 

2. Memoriál Gajdoša  

S. Stračina nevycestoval na obidve súťaže pre zranenie.  

U70/2022 Úpravy súťažného poriadku – zaslanie návrhov 

Termín bol predĺžený do 17.1.2023 (utorok). Nakoľko k dnešnému 

dňu neprišli od členov VV SGF žiadne pripomienky. 

Hlasovanie Za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

 VV SGF schvaľuje predĺženie termínu. 



 Posúdenie predloženého akreditačného projektu sekcie MG na 

vzdelávanie trénerov – ešte sa neuskutočnilo, bude prejednané na 

januárovom zasadnutí VV SGF. 

Šišková Lekárske prehliadky – bola oslovená firma, ktorá spravuje IS SGF, 

aby upravila systém tak, že sa tam budú dať nahrať lekárske 

prehliadky a „zvonku“ bude vidieť, do akého termínu je lekárska 

prehliadka platná.  

Informovala tiež o plánovanej zmene s potvrdeniami lekárskych 

prehliadok – momentálne v štádiu riešenia, bude prerokované na 

januárovom zasadnutí VV SGF. 

U73/2022 Obsah súťaží – bude prerokované v bode rôzne 

U74/2022 Splnené. Na M SR v ŠG muži bolo zabezpečené streamovanie, bude 

vyhotovený záznam, ktorý bude odovzdaný TV JOJ šport na 

odvysielanie.    

Šišková Na základe návrhov sekcií bola podaná žiadosť na zaradenie 

športovcov do NŠC nasledovne: 

Barbora Mokošová, Sára Surmanová, Lucia Dobrocká, Matej 

Nemčovič, Oliver Kasala, Michaela Žatková, Liliana Manová, Simona 

Sivá. 

 Do Športového centra polície bola zaslaná žiadosť o zaradenie Aleny 

Učňovej, ktorá už nespĺňa podmienky na zaradenie do NŠC. 

Žiadosť bola posúdená negatívne. 

 Na výzvu SOŠV boli do Juniorského olympijského tímu zaslané 

žiadosti o zaradenie pretekárok Lucie Dobrockej a Sáry Surmanovej. 

 Informovala o problémoch s klubom MG z Rakúska – GSR. Tento 

klub nie je registrovaný v Slovenskej gymnastickej federácii, napriek 

tomu sa však prihlasuje na súťaže ako klub SGF a klub so  

Slovenskou príslušnosťou.  

Pretekárky klubu štartovali na súťažiach: 

1. Christmas Nitra – p. Ľ. Vilček prisľúbil anulovanie výsledkov 

pretekárok klubu GSR vo výsledkových listinách  

2. Valentine Cup, súťaž v Estónsku – klub sa registroval ako klub 

SGF a tým obsadil všetky miesta pre SVK. Na žiadosť členov 

sekcie MG p. M. Šišková komunikovala s organizátormi 

podujatia a vysvetlila im danú problematiku. Klub GSR 

nemôže štartovať na tomto podujatí ako klub SGF a SVK. 

Kluby SGF tak získali možnosť prihlásiť sa a zúčastniť sa 

súťaže. 

U90/2022 VV SGF ukladá sekcii MG spracovať návrh riešenia situácie 

s vlajkami, ktoré sa zobrazujú pri menách s ruskými a bieloruskými 

športovcami.  

 

Termín: 17.1.2023                                                           Ľ. Vilček 

U79/2022 Samostatný bod. 

U80/2022 TOP podujatia SGF v roku 2023 – podmienky organizácie a finančné 

zabezpečenie. 



Nesplnené. Termín posunutý na 17.1.2023. 

Hlasovanie Za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

U/81/2022 Vyhodnotenie úspešnosti a angažovanosti klubov za rok 2022 

a kritériá na rok 2023 

Predsedovia sekcií pošlú vyhodnotenie klub za rok 2022 čo najskôr 

a tiež naj športovcov za rok 2022. 

M. Šišková pošle členom VV SGF kritériá na hodnotenie úspešnosti 

a angažovanosti klubov, ktoré bolo posledné v platnosti. 

Ruščinová Pripomienky a požiadavky na úpravu v registračnom systéme IS SGF  

firmy STENG boli nahlásené, momentálne čakáme na vykonanie 

zadaných úprav. 

U87/2022 Splnené.  

Návrh kontrolóra SGF na zjednotenie cestovných nákladov pri použití 

vlastného motorového vozidla tvorí príloha č.1 tohto zápisu. 

 

3. Vyhodnotenie naj športovcov za rok 2022 - Šišková, predsedovia sekcií 

Šišková Informovala o plánovanej tlačovej konferencii SGF, na ktorej sa 

uskutoční aj vyhlásenie naj športovcov SGF za rok 2022. Navrhovaný 

termín je 11.1.2023 v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu.  

Termín aj miesto bude ešte potvrdené príloha č. 2 

 Požiadala predsedov sekcií, aby čo najskôr predložili návrh na 

vyhlásenie športovcov za rok 2022 

U81/2022 VV SGF berie na vedomie návrh termínu a miesto konania tlačovej 

konferencie SGF 

Hlasovanie Za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

U82/2022 VV SGF schvaľuje návrh na vyhlásenie najlepších športovcov za rok 

2022.  

1. Vyhlasované kategórie jednotlivci: seniori, juniori, žiaci 

vždy len 1.miesto + tréner 

2. Naj kolektív (družstvo) 

3. nováčik roka 2022  

4. cena za rozvoj gymnastiky 

Hlasovanie Za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

 

4. Vyhodnotenie jesenných súťaží a klubov v roku 2022 - predsedovia sekcií 

Krekáňová ŠGŽ 

Informovala ústne, doplnená správa tvorí prílohu tohto zápisu. - príloha 

č. 3. 

Zvalo ŠGM 

Informoval ústne, správa tvorí prílohu tohto zápisu. – príloha č. 4. 

 Požiadal o zakúpenie nového data projektoru 500 lumenov – cena cca 

1.300€.  

Danielová Predložila správu písomne, správa tvorí prílohu tohto zápisu. - príloha 

č. 5.  



Vilček Informoval ústne, správa tvorí prílohu tohto zápisu. - príloha č. 6.  

Koštialová Vyhodnotenie klub bolo predložené písomne. O súťažiach informovala 

ústne, správa tvorí prílohu tohto zápisu. - príloha č. 7.  

Šišková Doplní hodnotenie za parkúr, trampolíny a športovú akrobaciu. 

U83/2022 VV SGF berie na vedomie predložené správy vyhodnotenia jesenných 

súťaží a klubov v roku 2022 (ŠGŽ, ŠGM, ŠA, MG, GpV).  

Hlasovanie Za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

5. Príprava rozpočtu 2023 - predsedovia sekcií 

Šišková Informovala, že rozpočet ešte nie je dostupný. Je potrebné aby sa 

počítalo s cca 10% poklesom oproti minulému roku.  

 Členom VV SGF boli zaslané dňa 5.12.2022 materiály k príprave 

návrhu rozpočtu a tiež k plánu práce sekcie na rok 2023.  

U84/2022 VV SGF ukladá predsedom sekcií predložiť návrh rozpočtu za 

príslušnú sekciu na prerokovanie s prezidentkou SGF v rozsahu nižšom 

o 10% ako v roku 2022. 

Termín: 17.1.2022                                                       Predsedovia sekcií 

Hlasovanie Za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

Vilček Požiadal po preverenie možnosti skupinových leteniek, ktoré sú 

lacnejšie  

 Požiadal tiež o preverenie ročných poistiek pre členov RD. 

Vilček Požiadal o rozpísanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých 

sekcií, ktorá ich zakupuje. 

Šišková Informovala o plánovanom stretnutí s firmou, ktorá sa zaoberá 

výberovými konaniami, aby sme v novom roku urobili výberové 

konania na služby, za ktoré SGF hradí najviac finančných prostriedkov.   

U85/2022 VV SGF berie na vedomie informácie o príprave rozpočtu. 

Hlasovanie Za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

6. Stav prípravy na ME ŠG a MG – Krekáňová, Zvalo, Vilček 

Krekáňová ME 

Družstvo sen. 

3 tréneri 

1 rozhodkyňa + 1? (potrebné zistiť) 

1 fyzio 

 Juniorské MS a EYOF 

1 pretekárka 

1 tréner 

1 rozhodkyňa 

Zvalo ME ŠGM 

4 pretekári 

2 tréneri 

1 rozhodca 

1 fyzio 

 MS J 

1 pretekár 

1 tréner 



1 rozhodca 

 EYOF  

2 pretekári 

1 tréner 

1 rozhodca 

Vilček ME 

3 seniorky jednotlivkyne  

3 juniorky jednotlivkyne  

2 rozhodkyne 

4 tréneri 

1 vedúci delegácie 

 Grécko, Estónsko, Sofia – prípravné súťaže. 

U86/2022 VV SGF berie na vedomie stav prípravy ŠGŽ, ŠGM, MG. 

Hlasovanie Za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

 

7. Príprava na Svetovú gymnaestrádu 2023 - Koštialová 

Koštialová Gymnaestráda sa bude konať od 30. júla do 5.augusta 2023.  

SGF pripravuje jednu hromadnú skladbu pod vedením Emílie Fialovej. 

Momentálne je zaregistrovaných 94 cvičeniek zo SGF a Sokolskej 

únie. Definitívna registrácia je do konca januára 2023, kedy je potrebné 

zaplatiť aj prvú polovicu účastníckeho poplatku. Uskutočnil sa už aj 

prvý nácvik z ktorého bol vyhotovený metodický videozáznam, ktorý 

bude slúžiť na nácvik cvičencov. 

Veľa cvičencov a klubov sa odhlásilo z dôvodu vysokých finančných 

nákladov. 

Kluby, ktoré sa podujatia zúčastnia už majú zabezpečenú dopravu aj 

ubytovanie v Amsterdame. 

U87/2022 VV SGF berie na vedomie stav prípravy na Svetovú gymnaestrádu 

2023. 

Hlasovanie Za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

8. Čerpanie rozpočtu SGF – Šišková, predsedovia sekcií 

Šišková Členovia VV SGF obdržali prehľad čerpania rozpočtu za mesiace 

september a október 2022. 

 Predložila návrh na prerozdelenie navýšenia rozpočtu (60.564€) 

nasledovne: 

20.000€ ŠA na dofinancovanie činnosti za rok 2022. 

8.000€ ŠGŽ 

8.000€ ŠGM 

8.000€ MG 

8.000€ GpV 

8.000€ sekretariát  

Ostatné financie budú prerozdelené medzi trampolíny a parkúr – 564€. 

U88/2022 VV SGF rozhodol o použití navýšených finančných prostriedkov 

z Ministerstva školstva vo výške 60.564€ z rezervy podľa hlasovania 

„per rollam“ z dňa 20.-25.10.2022. nasledovne: 



20.000€ ŠA  

8.000€ ŠGŽ 

8.000€ ŠGM 

8.000€ MG 

8.000€ GpV 

8.000€ sekretariát 

Hlasovanie Za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

Krekáňová informovala sa o prečerpaní rozpočtu na podujatie GYM festival 

Trnava. V rozpočte sa tento spôsob rozdelenia financií musí doriešiť.  

Šišková Schválená dotácia vo výške 8 000,-EUR je na technické zabezpečenie 

GYM Festivalu, náklady na M SR junioriek a senioriek boli vždy 

hradené z rozpočtu sekcie žien.  

Krekáňová Informovala o tom, že sekcia ŠG Ž schválila podporu súťaže Memoriál 

manželov Žifčákovcov vo výške 2.000€. Táto suma bude z klubu 

vyúčtovaná na SGF.  

 V mene S. Kútika žiada o nahliadnutie do zúčtovania EYOFU 2022: 

Náradia + činnosť.  

Šišková Vyúčtovanie bude predložené p. Kútikovi aj členom VV SGF. 

Krekáňová Požiadala o úhradu nákladov za stratu času na dobrovoľnícku zmluvu 

pre  Xéniu Kuksu, ktorá doteraz nebola.  

 Požiadala o preverenie, ako budú vyplatené odmeny pretekárkam za 

výsledky– požiadala o preverenie, či je možné zmluvu uzatvoriť na ich 

zákonného zástupcu. 

U89/2022 M. Šišková bude informovať M. Zvala a K. Krekáňovú o spôsobe 

vyplatenia odmeny. 

Termín: 11.12.2022                                                          M. Šišková 

U90/2022 VV SGF ukladá prezidentke SGF zistiť na Ministerstve školstva 

možnosti dočerpania rozpočtu z roku 2022 do marca 2023. 

Termín: ihneď                                                                   M. Šišková 

Šišková Požiadala predsedov sekcií aby účtovníčke pri vyúčtovaní dávali 

pokyn, či financovanie daného podujatia pôjde z mládeže (do 23 rokov) 

alebo zo štátnej športovej reprezentácie. 

Vilček Požiadal o úhradu faktúry za prenájom haly na M SR v MG. 

 Športovci do 23 rokov – CVČ Nováky požiadali SGF 

o prefinancovanie športového materiálu JIPAST z dotácie do 23 rokov. 

Sekretariát SGF to spracoval. 

 Požiadal o zistenie kedy boli lopty pre seniorky MG zakúpené a kde, 

z dôvodu možnej reklamácie.  

 

9. Príprava termínovej listiny 2023 – Šišková, predsedovia sekcií 

U91/2022 VV SGF ukladá predsedom sekcií doplniť návrhy termínov podujatí 

v roku 2023. 

Termín: 14.12.2022                                                   Predsedovia sekcií 

Hlasovanie Za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

 

 

 



10. Príprava plánu práce sekcií na rok 2023 

Šišková Zaslala členom VV SGF štruktúru plánu práce sekcií na rok 2023 a 

požiadala ich o jej prípadné doplnenie.  

U92/2022 VV SGF ukladá predsedom sekcií zaslať plán práce sekcií na rok 2023 

Termín: do 17.1.2022                                                Predsedovia sekcií 

(doplniť +7.bod nominačné kritéria na vrcholné podujatia). 

Hlasovanie Za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

Koštialová Požiadala o doplnenie 1 člena do sekcie GpV – Srdjan Radusin.  

U93/2022 VV SGF schválil návrh L. Koštialovej o pridanie S. Radusin do sekcie 

GpV. 

Hlasovanie Za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

Krekáňová Oznámila, že sa dňa 16.12.2022 uskutoční kontrolný tréning všetkých 

pretekárok sekcie ŠGŽ, ktoré majú záujem zúčastniť sa prípravy na 

ME.  

U94/2022 VV SGF ukladá predsedom sekcií spracovať testovacie batérie, kritéria 

vyhodnocovania a zaradenia pretekárov do úsekov na rok 2023. 

Termín: 17.1.2022                                                       Predsedovia sekcií 

Hlasovanie Za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

11. 70. výročie SGF 2023 

Šišková Predstavila členom VV SGF logo SGF k oslavám 70. výročia 

založenia. 

 Všetky náklady spojené s oslavami 70. rokov SGF musia byť podľa 

pokynov ministerstva školstva hradené z prevádzkového účtu. 

U95/2022 VV SGF ukladá prezidentke SGF M. Šiškovej predložiť plán aktivít a 

rozpočet k oslavám 70.výročia SGF. 

Termín: 17.1.2023                                                               M. Šišková 

Hlasovanie Za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

12. Nominácie 

Krekáňová ŠGŽ 

Svetová univerziáda - R. Kalamárová a B. Mokošová. 

Zvalo ŠGM 

Svetová univerziáda – V. Otreshko 

 EYOF 2023: 

Pretekári: P. Kremnický, S. Samson 

Tréner: A. Krasnozhonov 

Rozhodca: M. Čižmár 
MG Bez nominácií. 

Danielová Delegát na základný program ŠA 10.12.2022 – M. Andrejkovičová. 

 O. Kyselovičová sa zúčastní medzinárodného kurzu rozhodcov (na 

vlastné náklady). 

 

 

 



13. Rôzne 

Ruščinová Požiadala o distribúciu osvedčení pre rozhodcov ŠGŽ, ktorí 

absolvovali rozhodcovský kurz začiatkom roka 2022 – Z. Purdekovú. 

Šišková Informovala o novej konateľke SGF spol. s r.o.. stala sa ňou L. 

Koštialová k dňu 30.11.2022. 

U/96/2022 VV SGF berie na vedomie zmenu konateľky SGF spol. s.r.o., ktorou sa 

stala Laura Koštialová 

Hlasovanie Za: 5, proti: 0, zdržali sa: 1 

Šišková Stanovy SGF – na kluby bola zaslaná výzva na pripomienkovanie 

Stanov SGF s termínom do 30.11.2022. Na sekretariát SGF k tomuto 

termínu nebola doručená ani jedna pripomienka. Do pracovnej skupiny 

sa prihlásilo 5 osôb. 

Tvorbou nových stanov bol poverený p. profesor T. Gábriš, ktorý 

spracuje návrh nových stanov SGF. Ten bude zaslaný členom  

pracovnej skupiny a členom VV SGF na pripomienkovanie. Následne 

bude návrh Stanov SGF zaslaný členským subjektom na 

pripomienkovanie.    

 Na Kongrese Európskej gymnastiky uskutočnila prezidentka SGF M. 

Šišková rokovanie s autorom aplikácie Elevien na online súťaže 

v športovej gymnastike. V uvedenej aplikácii sa už konajú súťaže. 

Program je vynikajúce, dá sa v ňom online hodnotiť. Všetky zostavy sa 

ukladajú a tým pádom sú prístupné ku kontrole aj po ukončení súťaže. 

Toto je vynikajúca možnosť, ako by si kluby mohli plniť povinnosť 3 

súťaží. Autor aplikácie prijal pozvanie na spoločné stretnutie klubov 

20.1. 2023 v Banskej Bystrici, kde program predstaví klubom SGF. 

 Správa z kongresu FIG tvorí prílohu č. 8 tohto zápisu.  

 Informovala o konaní a účasti delegácie SGF na kongrese EG. 

V programe kongresu boli aj voľby do orgánov EG. VZ SGF 

nominovalo do výkonného výboru EG O. Kyselovičovú, ktorá od roku  

2000 pracovala v technickej komisii športového aerobiku. Napriek 

kvalitnej kandidatúre p. Kyselovičová žiaľ do VV EG nebola zvolená.   

Ku kandidatúre bol spracovaný propagačný materiál, náklady boli 

hradené z prevádzkového účtu.  

Krekáňová 

Zvalo 

Sekcie ŠGŽ a ŠGM sa dohodli, že v prípade zostatku financií 

v rozpočtoch sekcií budú tieto prerozdelené medzi kluby (podľa 

výsledkov).  

 Informovala o žiadosti trénera Hradoukina o zabezpečenie dopravy na 

SP v Cottbuse. 

Šišková Informovala o prebiehajúcich školenia Ekonómia v športe s  

p. A. Fisterovou. V pláne je 6 vzdelávacích blokov.  

 Informovala o spracovaní inventarizácie dlhodobého majetku SGF, 

ktorá je tesne pred dokončením. Kluby budú vyzvané na kontrolu 

a následné potvrdenie tlačív. Následne bude pokračovať inventarizácia 

krátkodobého majetku.  

Vilček Informoval o potencionálnej spolupráci medzi MG a športovou 

akrobaciou - F. Nemcovej pri výstavbe multifunkčnej haly pre modernú 

gymnastiku a športovú akrobaciu v Košiciach.   

Danielová Informovala sa, či je možné predĺžiť licenciu starej podlahy ŠA na FIG. 

K podlahe boli zakúpené nové gurtne, ktoré výrazne pomohli.   



Vilček Informoval o presune podlahy MG z Malinova do Nitry, pre potrebu 

výroby klietok pre lepšie uskladnenie.  Následne bude podlaha 

prevezená späť do skladu v Senci. 

Zvalo Požiadal o vybavenie FIG licencií pre pretekárov: 

S. Stračina 

T. Rzounek 

 Informoval sa, či je možné prerozdeliť 1 sadu náradia z EYOF-u na 

kluby ŠGM.  

Šišková Ako bolo informované od začiatku, 1 sada náradia je uložená v sklade 

v Banskej Bystrici a bude použitá v novom Národnom gymnastickom 

centre, na ktorom sa pracuje.  

Druhá sada je uložená v sklade v Senci, bude k dispozícii klubom na 

organizáciu súťaží. 

Zvalo Požiadal o informáciu, ako to vyzerá s rekonštrukciou haly na 

Trnavskej ulici v Bratislave 

Šišková Požiada o aktuálne informácie predsedu Fondu na podporu športu 

a podá informáciu.  

 Požiadal, či SGF môže zabezpečiť vzorky krátkych nohavíc z firmy 

ATAK na doplnenie výstroje reprezentantov SGF. 

Krekáňová Požiadala o vybavenie FIG licencie pre: 

A. Rozputinská 

 Požiadala, aby druhý regeneračný prístroj, ktorý má k dispozícii 

fyzioterapeut Z. Ďuriš mali k dispozícii pretekárky v Detve. 

 

Zapisovateľ: Silvia Ruščinová, v.r.. 

Overovateľ:  Monika Šišková, v.r. 

   

 

 

 

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 18.1.2023 o 9:30 v Dome športu. 

 

 


