
 Zasadnutie Výkonného výboru SGF 

9.10.2022, Bratislava 

Zápis č. 9 

 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola zápisu a uznesení VV SGF 

3. Vyhodnotenie Golden Age Gym Festivalu – Šišková 

4. TOP podujatia SGF v roku 2023 – Šišková, predsedovia sekcií 

5. Príprava termínovej listiny 2023 – Šišková, Ruščinová 

6. Čerpanie rozpočtu SGF – Šišková 

7. 70. výročie SGF 2023 

8. Nominácie 

9. Blok kontrolóra  

10. Rôzne 

 

1. Otvorenie  

Šišková Zasadnutie VV SGF otvorila a prítomných privítala prezidentka SGF 

Monika Šišková. 

 Ospravedlnila neprítomnú Katarínu Krekáňovú a Silviu Ruščinovú 

Jeřábek Požiadal prítomných o vypnutie alebo nepoužívanie mobilných 

zariadení počas rokovania VV z dôvodu úniku citlivých informácií  

Jeřábek Online školenie GDPR - pripravené, aktuálne je dokončený zoznam 

všetkých osôb, ktorých sa školenie dotýka, na budúci týždeň obdržia 

všetci email s prístupom do školiaceho systému 

Šišková Odsúhlasenie programu dnešného zasadnutia VV  

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

 

2. Kontrola zápisu a uznesení 

U34/2022 Nesplnené – sekcia MG doplní štatúty reprezentantiek až v roku 2023. 

U35/2022 Splnené. 

Dátum: 9.10.2022, Dom športu – 1. poschodie v zasadačke (09:30 hod.) 

Prítomní: Monika Šišková,  Martin Zvalo, Ľuboš Vilček, Laura Koštialová,  

Karina Danielová 

Ospravedlnení: Katarína Krekáňová, Silvia Ruščinová 

Neospravedlnení:  

Prizvaní: Jiří Jeřábek,  

Spracoval: Jiří Jeřábek  

Skontrolovala: Monika Šišková,   



Sekcia ŠGM sa dohodla na vypracovaní samostatného výsledkového 

systému s externými odborníkmi – testovanie systému sa uskutoční na 

slovenskom pohári 29.oktobra 2022. O výsledku bude VV SGF 

informovaný 9. 11. 2022. 

U36/2022 M. Zvalo predložil návrh na zamestnanie p. Šulka ako trénera 

RGCTM v Bratislave. V dôsledku nedokončeného vysokoškolského 

vzdelania (dokončené len bc.) je potrebné schváliť tento krok VV 

SGF. Predmetom diskusie bola forma spolupráce s pánom Šulkom.  

U47/2022 VV SGF schvaľuje zámer zamestnania p. Šulka, ako trénera RGCTM 

v Bratislave navrhovanou formou 

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

U37/2022 Čiastočne splnené  

– dodávateľ informačného systému firma Stengl doriešil množstvo 

požiadaviek zo strany SGF, 2.časť dohodnutej ceny bude uhradená 

z rezervy SGF  doplatok zo správy a réžie SGF. Je potrebné dokončiť 

ešte niektoré funkcionality systému. SGF aktuálne nemá dostatok 

finančných prostriedkov na toto dokončenie, preto hľadá vhodný 

grant.  

VV SGF bude priebežne informovaný o ďalšom postupe. 

U38/2022 Nesplnené. 

K. Krekáňová pošle zoznam trénerov na vydanie trénerských knižiek. 

U43/2022 

Jeřábek 

Splnené.  

Počas mesiaca október 2022 sa uskutoční stretnutie kontrolóra 

s každou sekciou samostatne. Termíny budú dohodnuté s predsedami 

sekcií individuálne.  

Šišková Nesplnené. Na najbližší VV SGF bude predložený návrh na výrobu 

kovových  klietok, ktoré uľahčia manipuláciu a prevoz náradia SGF. 

Na návrh Ľ. Vilčeka. Do konca mesiaca zabezpečí sekretariát 

fotodokumentáciu dotknutých pomôcok. Ďalšia informácia na VV 9. 

11. 2022 

U46/2022 Trvá – sekcie trampolíny a parkúr. Z dôvodu neprítomnosti generálnej 

sekretárky bude tento bod prerokovaný na VV 9. 11. 2022 

U49/2022 VV SGF zobral na vedomie informáciu kontrolóra o ukončení zmluvy 

Petry Horváthovej. Menovaná nemá nárok na vyplatenie odmeny. 

U44/2022 Gurtne Spieth. Nesplnené. 

Priebežné informácie budú poskytnuté na ďalšom VV SGF 9.10.2022. 

 

 

3. Vyhodnotenie Golden Age Gym Festivalu 

Šišková Informovala prítomných podrobne o podujatí, bola vedúcou výpravy. 

Vyhodnotila podujatie ako veľmi úspešné, ale náročné. Podrobná 

správa je prílohou č. 1 tejto zápisnice.  

Vilček Navrhuje zahájiť úzku spoluprácu s vysokými školami – členovia VV 

sa zhodli, že je nutné zabezpečiť osvetu  propagáciu gymnastických 

športov všeobecne 

U64/2022 VV SGF zobral na vedomie informáciu prezidentky SGF o Golden 

Age Gym Festivalu 



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

 

4. TOP podujatia SGF v roku 2023 

Členovia VV Zoznam top medzinárodných aj domácich podujatí v roku 2023 tvorí 

prílohu zápisu. príloha č. 2.  

U65/2022 VV SGF zobral na vedomie návrh TOP podujatí na rok 2023. 

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

 

 

5. Príprava termínovej listiny 2023 

Šišková Predložila návrh termínovej listiny na rok 2023 – príloha č. 3. Zoznam 

bude priebežne aktualizovaný – trvalá úloha, ďalšia kontrola na VV 

dňa 9. 11. 2022 

U66/2022 VV SGF berie na vedomie návrh termínovej listina na rok 2023 

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

 

 

6. Čerpanie rozpočtu SGF 2022 – Šišková 

Šišková V úvode informovala VV o nutnosti posilniť ekonomický úsek o 1 

pracovníka z dôvodu enormného nárastu administratívy na danom 

úseku a požiadala VV o schválenie tohto kroku 

U67/2022 VV SGF schvaľuje zámer navýšenia počtu pracovníkov sekretariátu na 

ekonomickom úseku o 1 pracovníka. 

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

Zvalo, Vilček Požiadali znova o vzájomné zasielanie informácií predsedov sekcií 

SGF o priebežnom čerpaní rozpočtu v mesačnom intervale – na danú 

tému prebehla rozsiahla diskusia 

U68/2022 VV SGF berie na vedomie, že predsedovia sekcií SGF si budú 

vzájomne zasielať mesačné prehľady o priebežnom čerpaní rozpočtu 

jednotlivých sekcií SGF. 

Hlasovanie  Za: 4, proti: 1, zdržali sa: 0 

 

 

7. 70. výročie SGF 2023 

Šišková Úloha trvá, nezaznamenané žiadne zásadné zmeny. Predpoklad, že 

v decembri 2022 bude predložený návrh programu a návrh rozpočtu 

predmetných osláv. 

 

 

8. Nominácie 

Šišková Prezentovala návrh nominácií delegátov na podujatia – návrh je príloha 

č. 4 tejto zápisnice 

U69/2022 VV SGF schvaľuje nominácie delegátov podľa predloženého návrhu 

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



Danielová Navrhuje do zoznamu pretekov doplniť aj ďalšie podujatia – budú 

doplnené po konzultácii s prezidentkou SGF  

Šišková Doplnenie súťažného poriadku – do 31. 10. 2022 zašle každá sekcia 

návrh na úpravu súťažného poriadku SGF, aby bolo možné návrhy 

predložiť na prerokovanie do VV 9. 11. 2022 

U70 /2022 VV SGF ukladá predsedom sekcií zabezpečiť zaslanie návrhov na 

úpravu súťažného poriadku SGF, aby bolo možné návrhy predložiť na 

prerokovanie do VV 9. 11. 2022 

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

 

9. Blok kontrolóra 

Jeřábek Informoval prítomných o výsledkoch kontrolnej činnosti vykonanej na 

základe podnetov po VZ SGF dňa 30. 4. 2022. Požiadal VV SGF 

o nezverejnení tejto informácie do okamihu, kedy bude záverečná 

správa prerokovaná so štatutárnym zástupcom SGF a doručená HKŠ 

a jednotlivým podávateľom podnetov. 

 

 

10.  Rôzne  

Danielová Vzniesla otázku ohľadne cenových ponúk na zakúpenie podlahy pre 

ŠA. Jedna ponuka je výrazne lacnejšia. 

Vilček Žiadosť o zapožičanie športového náradia a doplnkového materiálu na 

súťaže podľa prílohy č. 5 

U71/2022 VV schvaľuje zapožičanie športového náradia a doplnkového materiálu 

pre potreby sekcie MG podľa priloženého zoznamu 

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

Danielová Informovala VV o pravdepodobnej príčine poškodenia podlahy sekcie 

MG 

Vilček Informoval VV, že návrh kompletnej repre štruktúry MG ešte nie je 

dokončený, nie je doriešená najmä otázka tréneriek  

Vilček Predložil VV návrh na zloženie reprezentačného družstva junioriek 

sekcie MG na obdobie od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022 – príloha č. 6 

U72/2022 VV schvaľuje návrh na zloženie reprezentačného družstva junioriek 

MG na obdobie od 1. 10. do 31. 12. 2022 podľa predloženého návrhu. 

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

Vilček Predložil VV návrh na akreditačný projekt – príloha č. 7. je nutné 

posúdiť, či projekt je v súlade s licenčným poriadkom SGF. Posúdi 

prezidentka SGF a na ďalšom VV bude informovať. 

Vilček Sekcia MG informuje o zámere nahrať lekárske prehliadky do systému 

SGF  

Zvalo Registrácie nových členov – požiadal o posun termínu na budúce 

rokovanie VV SGF 



U73/2022 VV poveruje M. Zvala, aby do 9. 11. 2022 pripravil návrh riešenia 

súťaže naprieč sekciami SGF – pilotná súťaž. Návrh bude obsahovať 

všetky informácie ako štandardná súťaž.  

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

Zvalo Informoval, že sekcia ŠGM oslovila firmu Alttag media o spoluprácu  

pre streamovanie M SR ŠG mužov 3.12.2022. Predpokladaný náklad 

do 1.700 €, bude hradené z rozpočtu sekcie ŠGM 

U74 /2022 VV berie na vedomie informáciu predsedu ŠGM o zabezpečení 

streamovania na M SR ŠGM.  

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

Šišková Informovala o možnosti zaradení športovcov do programov NŠC. 

Požiadala predsedov sekcií, aby zaslali návrhy na zaradenie športovcov 

do 16. 10. 2022 aj s výsledkami navrhovaných športovcov.  

Vilček Informoval prítomných o nepriaznivých ohlasoch z Rakúska na klub 

z Viedne, ktorý žiada SGF o podporu pri zakladaná klub na Slovensku. 

Členkami rakúskeho klubu sú športovkyne z Ukrajiny.  

Šišková Informovala VV o zdravotnom stave S. Banovičovej  

Šišková Na základe záverov zo zasadnutia sekcie ŠGŽ predložila návrh na 

uzatvorenia amatérskej zmluvy pre Sáru Surmanovú na obdobie 9.-

12.2022 vo výške 200,-EUR. 

U/75/2022 VV SGF schvaľuje uzatvorenie amatérskej zmluvy pre Sáru Surmanovú 
na obdobie 9.-12.2022 vo výške 200,-EUR. 

 

 

Zapisovateľ: Jiří Jeřábek, v.r. 

Overovateľ:  Monika Šišková, v.r. 

   

 

 

 

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 9.11.2022 o 9:30 v Dome športu. 

 

 


