
 Zasadnutie Výkonného výboru SGF 

09.11.2022, Bratislava 

Zápis č. 10 

 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola zápisu a uznesení – ODLOŽENÉ  

3. Vyhodnotenie pretekárov a klubov v roku 2022 – Šišková, predsedovia sekcií 

4. Príprava na ME ŠG a MG – Krekáňová, Zvalo, Vilček 

5. Príprava na Svetovú gymnaestrádu 2023 - Koštialová 

6. Čerpanie rozpočtu SGF – Šišková, predsedovia sekcií - ODLOŽENÉ 

7.  Príprava termínovej listiny 2023 – Ruščinová, predsedovia sekcií - ODLOŽENÉ 

      8.  70. výročie SGF 2023 - ODLOŽENÉ 

9.   Nominácie - ODLOŽENÉ 

10. Rôzne 

 

 

1.Otvorenie  

Šišková Zasadnutie VV SGF otvorila a prítomných privítala prezidentka SGF 

Monika Šišková. 

U76/2022 VV SGF berie na vedomie aktuálnu situáciu v SGF a ukladá 

predsedom jednotlivých sekcií, aby zdieľali informácie vo svojich 

sekciách s tým, že všetky podnety, sťažnosti, návrhy budú v prvom 

rade riešené s predsedami sekcií.  

                                                                                  Predsedovia sekcií 

Hlasovanie Za 6, proti 0, zdržalo sa 0 

U77/2022 VV SGF dôrazne  žiada o ukončenie všetkých útokov proti členom 

SGF, nakoľko sa tieto útoky z prevažnej väčšiny nezakladajú na pravde 

a sú neopodstatnené a poškodzujúce SGF.  

Súčasne VV SGF verejne pozýva p. Martina Garaja na otvorené 

stretnutie s predstaviteľmi SGF.  

Dátum: 09.11.2022, Dom športu – 1. poschodie v zasadačke (09:30 hod.) 

Prítomní: Monika Šišková, Katarína Krekáňová (do 14:25),  Martin Zvalo, 

Ľuboš Vilček, Laura Koštialová,  Karina Danielová (online) 

Ospravedlnení:  

Neospravedlnení:  

Prizvaní: Silvia Ruščinová,  Jiří Jeřábek 

Spracovala: Silvia Ruščinová  

Skontrolovali: Monika Šišková,  Jiří Jeřábek 



Hlasovanie Za 6, proti 0, zdržalo sa 0 

Šišková Informovala o liste J. Nováka, ktorý obdržali členovia VV SGF a 

v ktorom vysvetľuje svoje dôvody na vrátenie čestného členstva SGF. 

List tvorí prílohu zápisu. 

U/78/2022 VV SGF berie na vedomie vzdanie sa čestného členstva a vrátenia 

ocenenia p. J. Nováka.  
 

3.Vyhodnotenie pretekárov a klubov v roku 2022  

U79/2022 VV SGF ukladá predsedom sekcií povinnosť spracovať vyhodnotenie 

pretekárov a klubov a identifikovať 3 najlepších športovcov (v každej 

vekovej kategórií) za rok 2022, za každú sekciu.  

 

Termín: 15.12.2022                                                 Predsedovia sekcií 

Hlasovanie Za 6, proti 0, zdržalo sa 0 

Šišková Vyhlásenie Naj športovcov za rok 2022 je plánované na začiatok roku 

2023 (druhý alebo tretí januárový víkend). 

U80/2022 VV SGF ukladá prezidentke a marketingovej komisii predložiť 

predsedom sekcií ekonomiku a kritéria zabezpečenia podmienok 

jednotlivých TOP podujatí na rok 2023. 

                                                                                       M. Šišková 

Hlasovanie Za 6, proti 0, zdržalo sa 0 

U/81/2022 Vyhodnotenie úspešnosti a angažovanosti klubov za rok 2022 a 2023 

bude VV SGF riešiť na zasadnutí VV SGF v januári 2023. 

 

4.Príprava na ME ŠG a MG  

Krekáňová - ŠGŽ Informovala, že na ME sa môže opäť zúčastniť družstvo. 

Sekcia ŠG žien plánuje prihlásiť 5 členené družstvo, ktoré by mohlo 

zabojovať o umiestnenie do 14.miesta. V prípade úspechu, by sa 

družstvo kvalifikovalo na MS 2023, kde by bola vyššia šanca 

vybojovať si miestenku na OH. Pre jednotlivkyne na náradiach je ešte 

ďalšia možnosť kvalifikovať sa cez SP v roku 2024. Čiže teoreticky by 

sme mohli mať na OH 2024 zastúpenie 2 gymnastiek. Preto bude veľmi 

dôležité naplánovať prípravu, ktorá bude zodpovedať nášmu cieľu, 

umiestneniu družstva do 14.miesta na aprílových ME v Turecku. 

Konečná nominácia bude zverejnená po splnení bodových kritérií na 

vopred určených súťažiach. 

 

V prípade neúspechu družstva, je potrebné urobiť všetko preto, aby sa z 

ME 2023 kvalifikovali 2 seniorky. Tie musia skončiť medzi 49 

najlepšími viacbojárkami.  

U/82/2022 VV SGF berie na vedomie správu o príprave na ME ŠGŽ. 

Hlasovanie Za 6, proti 0, zdržalo sa 0 



Zvalo - ŠGM V príprave sú pretekári: Otreshko, Nemčovič, Kasala. P. Vidricko 

dovŕši v roku 2023 18 rokov a keďže nie sú MEJ, môže štartovať na  

ME ako 18-ročný (je potrebné ešte preveriť). 

Príprava bude prebiehať v domácich podmienkach + týždňové 

sústredenia v januári, februári, marci a v apríli 2023. Preteky pred ME 

upresním po zverejnení kalendára na rok 2023. 

Cieľ na ME je získať účasť na MS 2023 a tam sa pokúsiť získať 

miestenku na OH 2024. 

U/83/2022 VV SGF berie na vedomie správu o príprave na ME ŠGM. 

Hlasovanie Za 5, proti 0, zdržalo sa 0 

 MSJ 2023 Antalya (TUR) ŠGM, ŠGŽ  

– čaká sa na propozície z medzinárodnej gymnastickej federácie 

(možnosť účasti 1 pretekára z každej krajiny). 

Vilček - MG Sekcia MG plánuje na ME v Baku v kategórii senioriek 3 gymnastky, v 

kategórií junioriek účasť dvoch/troch gymnastiek a v kategórií 

juniorské spoločné skladby jednu skladbu.  

Príprava gymnastiek prebieha v Malinove, v športovej hale na Junáckej 

ulici v Bratislave a v športovej hale MŠH a v hale Olympia v Nitre.  

Jednotlivkyne sa zúčastnia v novembri súťaže FIG Challenge Cup v  

Ljubljani. Do konca roka sa gymnastky v individuálnych zostavách 

zúčastnia súťaží Christmas Nitra 2022 a Memoriál Hermy Jochovej.  

Juniorská spoločná skladba sa v roku 2022 zúčastní súťaží Christmas 

Nitra 2022, Memoriál Hermy Jochovej a Majstrovstiev Slovenska v 

spoločných skladbách 2022.  

V príprave na ME v roku 2023 plánuje sekcia účasť reprezentačného 

družstva senioriek, junioriek a juniorskej spoločnej skladby na troch 

súťažiach FIG.  

Súťaže FIG sú rátané ako súťaže na plnenie limitov pre gymnastky 

zaradené do RD. 

U/84/2022 VV SGF berie na vedomie správu prípravy na ME ŠGŽ. 

Hlasovanie Za 5, proti 0, zdržalo sa 0 

 

5.Príprava na Svetovú gymnaestrádu 2023  

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

SGF pripravuje hromadnú spoločnú skladbu pod vedením Emílie 

Fialovej. V súčasnosti máme 170 istých záujemcov, dva kluby sa ešte 

rozhodujú.  Definitívna registrácia je v januári 2023, v súčasnosti SGF 

zbiera potrebné údaje od prihlásených. V spolupráci s Emíliou Fialovou 

prebieha vybavovanie telocvične potrebnej na nácvik. Prvé tréningy by 

sa mali uskutočniť na prelome novembra a decembra 2022.  

U/85/2022 VV SGF berie na vedomie prípravu účasti na Svetovú Gymnaestrádu 

2023. 

Hlasovanie Za 5, proti 0, zdržalo sa 0 

 

 

 



10.Rôzne 

Zvalo Informoval sa ohľadom nezrovnalostí v IS SGF – počet štartov. 

Ruščinová preverí nezrovnalosti s firmou STENGL.  

Jeřábek Predložil smernicu SGF o obehu a kontrole účtovných dokladov, ktorá 

bola vypracovaná ako opatrenie vyplývajúce zo záverov 

administratívnej a finančnej kontroly.  

U/86/2022 VV SGF schvaľuje smernicu SGF č. SM 02.2022 o obehu a kontrole 

účtovných dokladov a o podpisových oprávneniach.  

 Za 5, proti 0, zdržalo sa 0 

 Kontrolór SGF navrhol zjednotenie cestovných nákladov pri použití 

vlastného motorového vozidla na 0,25€/1km. Všetky cesty je potrebné 

vopred schváliť prezidentkou SGF. 

U87/2022 VV SGF odporúča schválenie predloženého návrhu kontrolóra SGF na 

zjednotenie cestovných nákladov pri použití vlastného motorového 

vozidla na 0,25,-EUR/km a ukladá generálnej sekretárke S. Ruščinovej 

zapracovať túto zmenu do príslušnej smernice o cestovných náhradách. 

 

Termín: 14.11.2022                                                      S. Ruščinová 

Hlasovanie Za 5, proti 0, zdržalo sa 0 

Jeřábek Odprezentoval výsledky hlasovania per rollam, ktoré sa konalo v dňoch 

20.-25.10.2022.  

U/88/2022 VV SGF berie na vedomie výsledky VZ „per rollam“ 20.-25.10.2022. 

Hlasovanie Za 5, proti 0, zdržalo sa 0 

Šišková Prítomní sa dohodli, že všetky body, ktoré neboli prebrané na tomto 

zasadnutí, budú preložené na budúce zasadnutie VV SGF. 

 

 

 

Zapisovateľ: Silvia Ruščinová, v.r. 

Overovateľ:  Monika Šišková, v.r. 

  Jiří Jeřábek, v.r. 

 

 

 

Ďalšie zasadnutie VV SGF sa uskutoční 7.12.2022 o 9:30 v Dome športu. 

 

 


