
 Zasadnutie Výkonného výboru SGF 

18.01.2023, Bratislava 

Zápis č. 1 

 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola zápisu a uznesení – Ruščinová 

3. Žiadosť o mimoriadne Valné zhromaždenie SGF 

4. Vyhodnotenie činnosti sekcií SGF za rok 2022 – písomne, predsedovia sekcií 

5. Termínová listina SGF 2023 

6. Plán činnosti sekcií pre rok 2023 – písomne predsedovia sekcií 

7. Návrh rozpočtu sekcií SGF pre rok 2023 – písomne predsedovia sekcií  

8. Schválenie reprezentačných úsekov pre rok 2023 – písomne predsedovia sekcií 

ODLOŽENÉ 

9. Schválenie reprezentačných trénerov a ich asistentov pre rok 2023 – písomne 

predsedovia sekcií ODLOŽENÉ 

10. Stav prípravy na ME ŠG, EYOF, MSJ, ŠGM,  - písomne predsedovia sekcií 

ODLOŽENÉ 

11. Úprava smerníc a poriadkov SGF – Stanovy SGF, ekonomické smernice SGF 

ODLOŽENÉ 

12. Úspešnosť a angažovanosť klubov SGF v roku 2023 ODLOŽENÉ 

13. Schválenie rozpisov jarných súťaží + delegáti ODLOŽENÉ 

14. 70. SGF ODLOŽENÉ 

15. Blok kontrolóra ODLOŽENÉ 

16. Nominácie ODLOŽENÉ 

17. Rôzne ODLOŽENÉ 

 

1. Otvorenie  

Šišková Zasadnutie VV SGF otvorila a prítomných privítala prezidentka SGF 

Monika Šišková. Zaželala všetko dobré do Nového roku 2023, najmä 

pevné zdravie. 

 Informovala členov VV SGF o obdržaní žiadostí od F. Nemcovej a V. 

Zlatoša o prizvanie na dnešné zasadnutie VV SGF.  

Dátum: 18.01.2023, Dom športu – 1. poschodie v zasadačke (09:30 hod.) 

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

Vilček, Laura Koštialová,  Karina Danielová (online do 14:00 

hod.) 

Ospravedlnení:  

Neospravedlnení:  

Prizvaní: Jiří Jeřábek, Martin Csiaki, Silvia Ruščinová 

Spracovala: Silvia Ruščinová  

Skontrolovala: Monika Šišková 



Tieto žiadosti boli prezidentkou SGF zamietnuté z dôvodu náročného 

programu zasadnutia VV SGF. 

Prezidentkou SGF bol na VV SGF prizvaný predseda komisie PK - M. 

Csiaki. 

U01/2023 VV SGF schvaľuje účasť prizvaného M. Csiakiho na zasadnutie VV 

SGF. 

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

U02/2023 VV SGF schvaľuje program VV SGF dňa 18.01.2023. 

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

Csiaki Predstavil plán práce komisie PK na rok 2023:  

- školenie nových a preškolenie starých rozhodcov PK 

v spolupráci s Českou gymnastickou federáciou (posledné sa 

konalo v roku 2019). 

- organizovanie súťaží:  

        1. kolo 8.4.2023, alebo 18.4.2023 

        2. kolo 13.5.2023, alebo 27.5.2023 

        3. Medzinárodné M SR PK v spolupráci so ČGF  

               24.6.2023 (pred Decathlonom v BA) 

        4. PK na školách – vyvrcholí podujatím 12.-13.6.2023  

              (X-bionic, Šamorín) 

      -     Vzdelávanie  

             Inovačné vzdelávanie pre učiteľov ZŠ – je potrebné  

                    vypracovať projekt pre NŠC, metodiku vyučovacích hodín,  

                    v spolupráci s českom federáciou. 

- plánovaný workshop pre kluby SGF – miesto a termín ešte 

upresníme. 

 Informoval členov VV SGF o členskej základni sekcie PK, o počte 

registrovaných klubov a o perspektíve do budúcna. 

U03/2023 Člen SGF môže požiadať o prizvanie na VV SGF vopred  e-mailom 

zaslaným na Se SGF (ruscinova@sgf.sk). Písomná žiadosť, musí byť 

zaslaná najneskôr 4 dni pred termínom konania VV SGF  

(po zverejnení pozvánky a programu VV SGF). Členovia VV SGF sa 

predbežne vyjadria k žiadosti e-mailom (do 24 hod.). Súčasťou musia 

byť podklady a téma prerokovaná minimálne na úrovni predsedov 

sekcie, alebo sekretariátu a prezidentky SGF. Následne bude daná 

osoba o výsledku informovaná. 

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

 

2. Kontrola zápisu a uznesení 

Šišková Zaslala členom VV SGF záverečné správy hlavnej kontrolórky športu  

k ukončeniu kontrol k podnetom I. Potiskovej – hlasovanie per rollam 

v septembri 2022 a H. Kikovej - dobrovoľníci. Správy tvoria prílohu 

č.1 a prílohu č.2 tohto zápisu. 

 Kontrola z daňového úradu ešte nebola ukončená, stále prebieha. 

Daňový úrad si vyžiadal doplnenie podkladov, ktoré boli 

v požadovanom termíne doručené. 



 Disciplinárna komisia si od prezidentky vyžiadala doplnenie 

potrebných podkladov k 2 podnetom, ktoré boli podané.   

 Informovala, že vyšetrovanie podaných trestných oznámení prebieha. 

U43/2022 Stretnutie kontrolóra SGF so sekciami. Kontrolór vzhľadom na 

zdravotné problémy požiadal o predĺženie termínu do konca februára 

2023. 

hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

U67/2022 Prijatie ekonomickej pracovníčky na Se SGF.  

Prijatá bola Lucia Čermáková – pracovná náplň: 50% ekonomika 

a 50% 3 sekcie: parkúr, športová akrobacia a trampolíny. 

 Spolupráca s p. D. Hozovou bola k dátumu 9.1.2023 ukončená. 

Cestovné príkazy s okamžitou platnosťou preberá L. Čermáková.  

 V prípade žiadosti člena VV SGF o vypočutie zvukovej nahrávky 

z VV SGF, sa to bude riešiť osobným vypočutím nahrávky na Se 

SGF, za prítomnosti p. prezidentky, generálnej sekretárky, alebo p. 

kontrolóra po vopred dohodnutom termíne.  

U/70/2022 Úpravy súťažného poriadku – návrhy zaslala na Se SGF len sekcia 

ŠA.  

Súbor bude vložený na zdieľaný disk a bude k dispozícii na 

pripomienkovanie pre členov VV SGF. 

hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

70/2022 - 1 

(doplnenie) 

VV SGF schvaľuje predĺženie termínu na návrh súťažného poriadku. 

 

Termín: 31.01.2023                                       Predsedovia sekcií 

Šišková Predložený akreditačný projekt MG, ktorý vypracovala metodická 

komisia MG a sekcia MG je v súlade so zákonom o športe. Pani M. 

Švedovej bol pri osobnom rozhovore predložený návrh na spoluprácu 

pri tvorbe Akreditačného projektu pre všetky gymnastické športy, 

ktorý menovaná akceptovala.  

U04/2023 VV SGF schvaľuje Milenu Švedovú za koordinátorku nového  

akreditačného projektu vzdelávania trénerov SGF. 

hlasovanie  za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

U05/2023 VV SGF ukladá predsedom sekcií nominovať zástupcov jednotlivých 

sekcií zodpovedných za vzdelávanie, ktorí budú spolupracovať na 

tvorbe nového akreditačného projektu SGF.  

Termín: 31.1.2023                                             Predsedovia sekcií 

hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

Šišková Informovala členov VV SGF o žiadosti na registráciu klubu modernej 

gymnastiky GSR v SGF a o problémoch, ktoré doposiaľ s klubom 

nastali. Po dôkladnom oboznámení sa s problematikou dospeli 

členovia VV SGF k názoru, že nesúhlasia s registráciou tohto klubu 

v SGF. Dôvodom je nedodržanie interných predpisov SGF 

a odporúčania MOV v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Stanovy, 

článok č.4, odsek č.4, písmeno a, d, f.    



U05/2023 VV SGF nesúhlasí s registráciou klubu modernej gymnastiky GSR 

v SGF na základe porušení Stanov SGF a odporúčaní MOV 

v súvislosti s vojnou na Ukrajine. 

hlasovanie  za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

U90/2022 Riešenie situácie s vlajkami zobrazujúcich sa v RG systéme pri 

menách s ruskými a bieloruskými športovcami. 

Splnené.  

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

zabezpečenie 

Nesplnené.  

Rozpočty TOP podujatia budú prediskutované s predsedami sekcií pri 

prejednávaní návrhov rozpočtu sekcií. Prezidentka požiadala 

o predĺženie termínu do 31.1.2023. 

 VV SGF schvaľuje predĺženie termínu na predloženie podmienok 

organizácie a finančného zabezpečenia TOP podujatí SGF v roku 

2023. 

Termín: 31.01.2023                                            Prezidentka SGF 

hlasovanie  za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

U81/2022 Kritériá hodnotenia úspešnosti a angažovanosti klubov za rok 2022 

boli poslané prezidentkou SGF, členom VV SGF. 

Dokument je vložený na zdieľanom disku, kde majú členovia VV 

SGF možnosť pripomienkovať ho. 

Ruščinová Informovala členov VV SGF o vykonaných úpravách v registračnom 

systéme SGF. Na poslednom stretnutí s firmou STENGL im bol 

vytknutý aj dlhodobo pripomienkovaný nefunkčný stav, prenosu 

registrovaných osôb do informačného systému športu. Následne bolo 

zistené, že registrované osoby sa v systéme prenášajú, ale nie je im 

priradená príslušnosť k športovému odvetviu, preto sú v systéme 

z vonku neviditeľné. Požiadali sme firmu STENGL o doriešenie tejto 

situácie.  

Šišková Informovala o úspešnom priebehu podujatia - Vyhlásenie 

najúspešnejších športovcov SGF za rok 2022. 

Podujatie bolo streamované, akcia mala veľkú sledovanosť. 

Náklady na toto podujatie budú hradené prevažne z prevádzkového 

účtu.  

U84/2022 Návrh rozpočtu sekcií. 

Splnené čiastočne  

ŠGM a ŠA splnené 

MG, ŠGŽ a GpV nesplnené.  

Šišková Informovala členov VV SGF o stretnutí so zástupcom firmy, ktorá sa 

zaoberá administráciou verejného obstarávania. 

SGF predložila požiadavku na pomoc pri výbere spoločnosti na nákup 

leteniek, celoročného poistenia športovcov a členov realizačných 

tímov,  správu počítačov a grafické služby na rok 2023.  

U89/2022 Vyplatenie odmien pretekárom za výsledky - splnené 

U90/2022 Možnosti dočerpania rozpočtu 2022 – splnené 



Z rozpočtu 2022 je možné hradiť všetky výdavky na podujatia, ktoré 

sa uskutočnia do konca marca 2023. 

Náklady na podujatia od 1.4.2023 je možné hradiť až po prijatí 

finančných prostriedkov na účet SGF z ministerstva určených na rok 

2023 v súlade s podmienkami príslušných zmlúv o poskytnutí 

verejných finančných prostriedkov. Všetky akcie do prijatia financií je 

možné hradiť len z prevádzkového účtu, je dôležité, aby na tomto účte 

bolo dostatok finančných prostriedkov na preklenovanie takýchto 

situácií. 

 Predsedovia sekcií stále neposlali za svoje sekcie rozčlenenie medzi 

položkami ŠŠR a mládež, ktoré je potrebné v účtovnom programe 

upraviť podľa reálneho čerpania. (úlohu splnila sekcia ŠA, GpV nemá 

položku mládež). 

 Požiadavka sekcie MG – zistiť kedy a v akej firme boli zakúpené 

lopty - splnené 

U91/2022 Termínová listina – samostatný bod 

U92/2022 Plány práce sekcií - splnené: ŠGŽ, ŠGM, ŠA,  

U94/2022 Testovacie batérie, kritériá vyhodnocovania, zaradenie pretekárov do 

úsekov - splnené. 

U95/2022 70. SGF – plán akcií a rozpočet – splnené čiastočne.  

Návrh do programu akcií poslala K. Danielová, predsedníčka sekcie 

ŠA. 

Predložený bol len plán podujatí, nebol predložený rozpočet. 

Predĺženie termínu do 31.1.2023                          Prezidentka SGF 

U06/2023 VV SGF schvaľuje predĺženie splátkového kalendára medzi SGF 

a SGF spol. s r.o. do konca roku 2023. 

Podmienkou je predloženie návrhu splátkového kalendára a plánu 

obchodnej činností SGF spol. s r.o., na najbližšom zasadnutí VV SGF. 

hlasovanie  za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

Šišková Úprava Stanov SGF – Návrh Stanov SGF 2023 bol spracovaný 

profesorom Gábrišom a bol zaslaný členom VV SGF. PO VV SGF 

bude návrh zaslaný aj členom SGF, ktorí sa prihlásili do pracovnej 

skupiny. Termín na pripomienkovanie je do 31.1.2023. Po tomto 

termíne budú zaslané pripomienky na posúdenie prof. Gábrišovi 

a následne bude návrh poslaný na pripomienkovanie na kluby. 

Šišková Informovala, že materiály zo školení EKONOMIKA V ŠPORTE, sú 

k dispozícii len osobám, ktoré sa daného školenia zúčastnili. 

Vilček Podlaha MG je uskladnená v Nitre – v Mestskej športovej hale 

bezplatne. Cenová ponuka pre vyhotovenie klietky na prevoz 

gymnastickej podlahy bude vypracovaná v priebehu mesiaca február 

2023. Po výbere dodávateľa a výrobe klietky, bude gymnastická 

podlaha prevezená do skladu v Senci. 

Zvalo Požiadal, aby náradie ŠGM zakúpené k EYOFu bolo prerozdelené 

medzi kluby ŠGM. Pripraví návrh, ktorý bude prediskutovaný 

s prezidentkou SGF.   

 



3. Žiadosť o mimoriadne Valné zhromaždenie SGF 

 

Jeřábek Ako kontrolór SGF odprezentoval svoje stanovisko a záver k žiadosti 

o mimoriadne VZ SGF:  

„Z pohľadu kontrolóra SGF nie je v predmetnej žiadosti uvedený žiadny 

relevantný dôvod na zvolanie mimoriadneho VZ SGF. Podľa informácií 

uvedených v predmetnej žiadosti neboli naplnené podmienky pre 

zvolanie mimoriadneho VZ SGF. Kontrolór SGF odporučil VV SGF 

žiadosť posúdiť a požiadať predkladateľa o predloženie  

špecifikovaných doplňujúcich informácii pred konečným rozhodnutím“. 

Kontrolór SGF ďalej upozornil, že v niektorých prípadoch nie sú 

v dokumentoch uvedené mená a priezviská štatutárnych zástupcov 

klubov. Nie je tak možné overiť, či sú predmetné žiadosti platné.  

Požiadal predkladateľa žiadosti, aby doložil doplnené žiadosti 

dotknutých klubov, ďalej aby predložil prípadne iné konkrétne 

nespochybniteľné dôvody, na základe ktorých má byť zvolané 

mimoriadne VZ SGF. 

Krekáňová Oboznámila členov VV SGF so stanoviskom nezávislej právničky ku 

kontrolám medzi hlavnou kontrolórkou športu a SGF. Vyjadrila 

nesúhlas so zvolaním mimoriadneho valného zhromaždenia SGF. 

U07/2023 VV SGF neschvaľuje zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia 

na základe stanoviska kontrolóra SGF (príloha č.3).  

hlasovanie  Za: 4, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali : 2 (M. Zvalo a Ľ. Vilček) 

 Nevyriešené body zo žiadosti o mimoriadne valné zhromaždenie budú 

zapracované do programu riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa 

bude konať 29.4.2023. 

Šišková V sobotu 21.01.2023 sa v Banskej Bystrici uskutoční stretnutie klubov 

s prezidentkou SGF, kde budú aj tieto body prediskutované a riešené. 

Zvalo Navrhol, aby sa vedenie SGF (na základe podanej žiadosti) stretlo so 

zástupcami dotknutých klubov, ktorí podpísali žiadosť o zvolanie 

mimoriadneho valného zhromaždenia. 

Vilček Nestotožňuje sa s hlasovaním o zvolaní mimoriadneho valného 

zhromaždenia, z dôvodu, že považuje žiadosť za oprávnenú 

a kompletnú, v súlade s platnými predpismi. Upozornil, že to môže 

viesť k pozastaveniu financovania. 

 

4. Vyhodnotenie činnosti sekcií SGF za rok 2022 – písomne, predsedovia sekcií 

 

Šišková Zo zasadnutia sa odpojila Karina Danielová  

 Správy predsedov sekcií boli predložené (nie všetky, neboli 

prerokované) 

Vilček Nedodané v termíne. Bude do zápisu doplnené na ďalšom VV SGF. 

Krekáňová Príloha č. 3 

Danielová Príloha č. 4 

Zvalo Príloha č. 5 

Koštialová Nedodané v termíne. Bude do zápisu doplnené na ďalšom VV SGF. 

 



5. Termínová listina SGF 2023 

 

Ruščinová Informovala o zosumarizovaní termínovej listiny SGF na rok 2023. 

Požiadala o kontrolu zaslaného dokumentu. Je potrebné doplniť ešte 

sekcie športová akrobacia, trampolíny a parkúr. 

Zvalo Požiadal o doplnenie zasadnutí sekcie. Informoval, že seminár sekcie 

ŠGM sa bude konať v dňoch 25.-26.2.2023 v Trenčíne. Termíny 

dopošle.  

 

6. Plán činnosti sekcií pre rok 2023 – písomne predsedovia sekcií 

 

Zvalo Príloha č. 6 

Krekáňová Príloha č. 7 

Vilček Príloha č. 8  

Danielová Príloha č. 9 

Koštialová Príloha č. 10 

Šišková Plán práce komisie parkúru – príloha č. 11 

 

7. Návrh rozpočtu sekcií SGF pre rok 2023 – písomne predsedovia sekcií  

 

Šišková Navrhla spoločné stretnutia s predsedami sekcií jednotlivo, na ktorom 

budú prerokované návrhy rozpočtov sekcií v čo najkratšom termíne.   

 Všetci predsedovia sekcií obdržali čerpanie rozpočtu sekcií k 10.1.2023. 

 Navrhla, aby všetky podujatia, ktoré sa streamovali boli uhradené 

z položky stream 4 veľkých podujatí a finančné prostriedky nad rámec 

rozpočtu boli uhradené z rezervy v rozpočte.  

U08/2023 VV SGF schvaľuje úhradu stream-u zo z podujatia v Šamoríne ŠGM 

z položky „stream“. 

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

Šišková Informovala o jednotlivých položkách a presných vyčísleniach. Celý 

sumár bude zaslaný predsedom sekcií. 

Krekáňová Informovala sa o platbe za ubytovanie na MS.   

Šišková K refundácii platby bola na OV zaslaná faktúra, je potrebné preveriť, či 

platba už prišla na účet SGF. Ak nie, budeme platbu požadovať späť 

opäť. 

Krekáňová Požiadala o úhradu faktúr za regeneráciu – Z. Ďuriš. 

 

17.Rôzne 

 

U09/2023 VV SGF berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky športu, 

s predmetom kontroly „per rollam“ . (Sp. Zn. č. HKŠ-2022/47) 

hlasovanie Za: 5, proti: 0, zdržiava sa:0 

 



Neprerokované body programu sú presunuté na ďalšie zasadnutie VV SGF, ktoré sa bude 

konať 8.2.2023 o 9:30 v Dome športu. 

 

Zapisovateľ: Silvia Ruščinová, v.r.. 

Overovateľ:  Monika Šišková, v.r. 

 


