
 

 

 

 

 

 

Zápisnica č.4 zo zasadnutia sekcie ŠGŽ 
 

25.8.2022 v Detve 
 

Prítomní členovia: Katarína Krekáňová, Stanislav Kútik, Michaela Černáková, 

Dagmara Strmenská, Nikola Hradovkin     
Ospravedlnení: Henrieta Zbyňovcová, Andrea Grigašová, Zuzana Purdeková 
 

Program: 

1. Privítanie členov Sekcie žien  

2. Hodnotenie EYOF, ME a ME-J  

3. Ekonomické smernice – úprava /návrhy/ 

4. Odmeny pretekárom a trénerom za výsledky 

5. Rozpočet a čerpanie 01-08/2022 

6. Plán práce jeseň 2022 

7. Levely /zmeny uskutočniť do konca roku 2022, chronologicky so 

spoluprácou všetkých zainteresovaných s cieľom k efektívnemu zavedeniu 

zmien/ 

8. Reprezentácia a jej priority na rok 2023 

9. Rôzne  

10. Uznesenie 

11. Záver 
 

Bod programu č.1- Privítanie členov 

 

• predsedníčka sekcie žien SGF Katarína Krekáňová privítala členov sekcie žien. 

• Zasadnutie sekcie žien je uznášania schopné 

• Program zasadnutia sekcie žien SGF bol doplnení o poďakovanie Stanislava Kútika 

a uznanie trénerke Kataríne Krekáňovej k úspechom na EYOF i na MEJ. Jej práca je 

kvalitná a ukazuje, že jej cesta trénovania prináša výsledky. 

 

 

Bod programu č.2- Hodnotenie EYOF, ME a ME-J  

 

• Predsedníčka sekcie Katarína Krekáňová zhodnotila vystúpenie reprezentantiek na 

EYOF, ME a MEJ 

Výsledok, ktorý sa dosiahol u junioriek je špeciálny aj preto, že  na takýto vynikajúci 

výsledok sme čakali 26 rokov. Voči tomuto výsledku máme veľký rešpekt a nie je 

samozrejmosťou; pri súčasných podmienkach nemožno očakávať, že sa obdobný výsledok 

dostaví opäť v blízkej budúcnosti - aj preto sekcia chce presadiť viaceré zmeny, ktoré sú 

nevyhnutné, aby sme mohli úspešne konkurovať na medzinárodnom poli.   



• Celá hodnotiaca správa za reprezentačný úsek junioriek bude zverejnená na webovej 

stránke SGF 

• Stanislav Kútik navrhol malý seminár k hodnoteniu EYOF ME a MEJ  pre trénerov aj 

rozhodkyne 

 

Bod programu č.3 – Ekonomické smernice – úprava /návrhy/ 

 

• V smernici chýba účel, priority a základná filozofia, na ktorej je smernica postavená a 

čo chceme touto smernicou riešiť 

• SGF má dva účty (transparentný a prevádzkový) – je potreba rozpočtovať financie 

z oboch účtov – hrubý návrh rozpočtu 

• Sekcia žien SGF rozoberala jednotlivé články a body, v ktorých vidí nedostatky. 

Z niektorých bodov vyplynula aj ďalšia úloha, a to potrebná úprava stanov. 

• Preprava detí na súťaže (z dôvodu zodpovednosti a v záujme ochrany športovcov, 

trénerov aj SGF) 
 

 

Bod programu č.4 - Odmeny pretekárom a trénerom za výsledky 

 

• odmeny pre pretekárky a trénerov boli vypočítané podľa Ekonomických smerníc z r. 

2020 Smernica 2/2016 Článok 6 Odmeny pretekárom a trénerom na základe výsledkov 

dosiahnutých na EYOFe a MEJ juniorky a ME ženy. 
 

  

 

Podľa Ekonomických smerníc SGF schválených VZ SGF per rollam 24.6.2020, článok 6 

odmeny pretekárom a trénerom Sekcia žien ŠGŽ navrhuje a schvaľuje odmeny nasledovne: 

 

EYOF 2022 Banská Bystrica 23.-30.07.2022 

 

                                            Lucia Dobrocká  + tréner Krekáňová 

Viacboj  

9.miesto                         700,- Eur / 600,- Eur 

Disciplíny 

Finále mix 7.miesto            700,- Eur /  600,- Eur 

Preskok 13.miesto            600,- Eur /  500,- Eur 

Bradlá 9.miesto            700,- Eur /  600,- Eur 

Kladina 11.miesto            600,- Eur /  500,- Eur 

            3.300,-Eur /2.800,- Eur 

 

                                            Ema Bažíková  + tréner Kútik 

Disciplíny 

Kladina 16.miesto                          600,- Eur /  500,- Eur    

                                                        600,- Eur /  500,- Eur  

 

 

 

 



• Podľa Ekonomických smerníc SGF schválených VZ SGF per rollam 24.6.2020, 

článok 6 odmeny pretekárom a trénerom Sekcia žien ŠGŽ navrhuje a schvaľuje 

odmeny nasledovne: 

 

EYOF 2022 Banská Bystrica 23.-30.07.2022 

 

                                            Lucia Dobrocká  + tréner Krekáňová 

Viacboj  

9.miesto                         700,- Eur / 600,- Eur 

Disciplíny 

Finále mix 7.miesto            700,- Eur /  600,- Eur 

Preskok 13.miesto            600,- Eur /  500,- Eur 

Bradlá 9.miesto            700,- Eur /  600,- Eur 

Kladina 11.miesto            600,- Eur /  500,- Eur 

            3.300,-Eur /2.800,- Eur 

 

                                            Ema Bažíková  + tréner Kútik 

Disciplíny 

Kladina 16.miesto                          600,- Eur /  500,- Eur    

                                                        600,- Eur /  500,- Eur  

 

 

 

 

ME a ME-J Mníchov 2022 08.-14.08.2022         

 

                                    Barbora Mokošová  + tréner Zvalo                             

Disciplíny   

Bradlá 15.miesto                             600,- Eur / 500,- Eur      

                                                        600,- Eur / 500,- Eur    

 

                                         Lucia Dobrocká  + tréner Krekáňová 

 

Viacboj 

21.miesto                                         500,- Eur / 400,- Eur 

Disciplíny 

Preskok 8.miesto                             700,- Eur /  600,- Eur 

Kladina 19.miesto                           500,- Eur /  400,- Eur 

                                                     1.700,- Eur /1.400,- Eur 

 

Družstvá ME-J                             

13.miesto                                     1.200,- Eur / 800,- Eur                                        

Dobrocká                                       400,- Eur 

Baňovičová                                    400,- Eur 

Bažíková                                        400,- Eur 

Krekáňová                                     300,- Eur    

Kútik                                              250,- Eur 

Zvalo            250,- Eur 

 

Dohromady sa vyplatí 13.400,- Eur z prevádzkového účtu !!! 

https://www.sgf.sk/userfiles/file/Smernice/Ekonomick%C3%A9_smernice_schv%C3%A1len%C3%A9%20VZ%20SGF%20per%20rollam%2024_6_2020.pdf


Bod programu č. 5 – Rozpočet a čerpanie 01-08/2022 

 

• presné čerpanie rozpočtu zatiaľ nemáme, keďže najviac platieb bolo zrealizovaných 

práve v mesiaci august. 

• Aj z toho dôvodu presúvame RGCTM sústredenie z 30.8-2.9 na nový termín 

• Rozpočet a čerpanie budeme opäť prejednávať na najbližšom stretnutí 

 

Bod programu č. 6- Plán práce jeseň 2022 

 

 
 

• Lucia Dobrocká dostala pozvanie do talianskej ligy, ktorá začína od februára 2023 
Sekcia žien SGF podporuje Luckinu účasť na tejto lige 

 

Bod programu č. 7- Levely /zmeny uskutočniť do konca roku 2022, chronologicky so 

spoluprácou všetkých zainteresovaných s cieľom k efektívnemu zavedeniu zmien/ 

 

• K levelom bola navrhnuta pracovná skupina rozšírená o týchto členov: Zuzana 

Ostrihoňová, Zuzana Zvalová, Adriana Korpová, Jana Korenačková, Anna Bullová, 

Martina Vrabcová, Katarína Pavličková, Adrea Girgašová, Valéria Laskovičová, Adrea 

Žideková, Zuzana Palásthy, Božena Hájková, Bibiana Bohňová 
• Prvé pracovné stretnutie sa uskutoční 10.9.2022 o 10:00 v Detve 

 

Bod programu č. 8 – Reprezentácia a jej priority na rok 2023 

 

• Katarína Krekáňová nám ako reprezentačná trénerka pre juniorky predstavila jej návrh 

uberania sa športovej gymnastiky na Slovensku okrem iného aj na základe poznatkov 

z tohtoročných súťaží družstiev na EYOF a MEJ a na základe podrobnej analýzy 

výsledkov pretekárok zúčastnených krajín. Trend aj iných krajín je mať výbornú jednu, 

dve štvorbojárky a ostatné dievčatá výborné na jednotlivých náradiach, čím možno 

docieliť celkovo lepší výsledok pre krajinu, preto je v budúcej príprave nevyhnutná aj 

špecializácia. 

30.08.2022 - 02.09.2022 Výcvikový kemp RGCTM + úsek žiačok KŠG Detva PRESUNUTÉ NA 26. -30.10.

10.9.2022 Pracovné stretnutie levely KŠG Detva NOVÉ

16.09.2022 - 18.09.2022 Gym Festival Trnava 2022 KGŠ Slávia Trnava

19.09.2022 - 24.09.2022 Sústredenie výberu reprezentácie KŠG Detva ZRUŠENÉ

24.09.2022 - 25.09.2022 FIG World Challenge Cup 2022, Paríž FIG

30.09.2022 - 02.10.2022 FIG World Challenge Cup 2022, Szombathely FIG

08.10.2022 - 09.10.2022 3. kolo Slovenského pohára JIPAST, všetky kat. KGŠ Slávia Trnava

07.10.2022 - 09.10.2022 FIG World Challenge Cup 2022, Mersin Turkish gymnastics federation

16.10.2022 - 22.10.2022 Sústredenie výberu reprezentácie KŠG Detva

29.10.2022 - 06.11.2022 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships FIG
ŽIADNA GYMNASTKA SA 

NENOMINOVALA

11.11.2022 - 12.11.2022 Majstrovstvá Slovenska A,B kat. Gymnastický klub Nové Zámky

12.11.2022 Viera Čáslavská Grand prix 2022 - OH nádeje TJ Sokol Brno 1 NOVÉ -prihlasujeme 6 dievčat

14.11.2022 - 17.11.2022 Sústredenie výberu reprezentácie KŠG Detva PRESUNUTÉ NA 28.11-4.12

18.11.2022 - 19.11.2022 Memoriál Jana Gajdoše, Brno TJ Sokol Brno 1 na náklady klubov

18.11.2022 - 19.11.2022 Memoriál manželov Žifčákovcov KŠG Detva

PRESUNUTÉ NA 25.-26.11. pre 

zhodu termínu z Memoriálom J. 

Gajdoša

28.12.2022 - 4.12.2022 Sústredenie výberu reprezentácie KŠG Detva NOVÉ

2. 12. 2022 - 4.12.2022 Barborka cup na náklady klubov

06.12.2022 - 09.12.2022 Výcvikový kemp RGCTM + úsek žiačok KŠG Detva

Plán práce jeseň 2022



Zo všetkých skúseností a poznatkov navrhujem systematickú prácu na 8 rokov 

z dlhodobého i krátkodobého hľadiska.  

Do systému je potrebné zapojiť mladých trénerov, ktorí majú záujem, chcú a budú 

spolupracovať s trénermi staršími -skúsenými, od ktorých sa budú učiť a ktorí ich budú 

systematicky vzdelávať, a to aj aby bola zabezpečená kontinuita a ďalšia budúcnosť 

gymnastiky na Slovensku.  

Samozrejme práca zapojených trénerov sa bude vyhodnocovať, kontrolovať, 

prehodnocovať a analyzovať. 

• Z predloženého návrhu vyplynulo viacero úloh ako po finančnej stránke tak aj 

organizačnej. 
 

Bod programu č.9 - Rôzne  

 

• p. Potisková napísala list pre sekciu žien SGF, v ktorom sa opätovne informuje o nákupe 

odrazovej plachty na trampolínu. Keďže nákup spadá už pod nákup investičného 

charakteru, musíme preveriť stav na VV SGF. Po preverení budeme posielať odpoveď. 
• Tréner M. Zvalo poslal list spolu s faktúrou  na schválenie vyplatenia peňazí za jeho 

prácu pre reprezentáciu ako osobného trénera pretekárok, ktoré sa zúčastnili na EYOF, 

ME a MEJ 
• Treba doriešiť dobrovoľnícku zmluvu baletke Ksenii Kuksa, ktorá pracovala 

s dievčatami pri príprave na EYOF, ME a MEJ 
• Berieme na vedomie požiadavku SGF na zaslanie čísla účtu pre baletku, ktorá bude mať 

pracovnú zmluvu. 
• Finančný príspevok vo výške 500 € na pretekárku /len účastník ME a EYOF/ schválený 

VV, ktorý sa mal vyčerpať do ME, môžu pretekárky v prípade neúplnej spotreby, čerpať 

do konca kalendárneho roka. 
 

Bod programu č.10 - Uznesenia 

 

Uznesenie č.24 

Sekcia žien SGF berie na vedomie hodnotenie EYOF a MEJ 

Hlasovanie: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č.25 

Sekcia žien SGF žiada VV o konkrétne zaujatie stanoviska ohľadne pretekárky 

Baňovičovej a jej zdravotného stavu. 

Hlasovanie: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č.26 

Sekcia žiada VV, aby sa ekonomické veci riešili na úrovni a v kruhu VV. Treba 

zabrániť poškodzovaniu mena SGF voči MŠVVaŠSR a v širšej verejnosti. Je tiež 

potrebné upozorniť na povinnosť mlčanlivosti členov VV a možné disciplinárne 

konanie. 

Z: Katarína Krekáňová       T: najbližší VV 

 

Uznesenie č.27 

Pripraviť pripomienky a návrh novej ekonomickej smernice SGF  

Z: Michaela Černáková, ostatní členovia sekcie žien, neskôr predsedovia klubov  

T: priebežne 



 

Uznesenie č.26 

Sekcia žien SGF žiada v stanovách prijať bod o zabezpečení cestovania detí 

individuálne zo strany rodičov, ktorí dieťa dopravia na konkrétne miesto zrazu 

v konkrétny termín. 

Hlasovanie: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

Uznesenie č.27 

Sekcia žien odsúhlasila návrh vyplatenia odmien pretekárkam a trénerom za 

výsledky na EYOF, ME a MEJ, vychádzajúcich z aktuálne platnej ekonomickej 

smernice 

Hlasovanie: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

Uznesenie č.28 

Sekcia žien odsúhlasila zmeny v termínovej listine na jeseň 2022 

Hlasovanie: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

Uznesenie č.29 

Pripraviť a poslať pozvánku pracovnej skupine k levelom 

Z: Dagmara Strmenská       T: do 31.8.2022 

 

Uznesenie č.30 

Urobiť analýzu klubov pre spoluprácu pre realizáciu priorít na rok 2023. Sekcia žien 

schvaľuje, že na splnenie tejto úlohy budú K. Krekáňovej a S. Kútikovi uhradené 

náklady na PHM a schvaľuje sa im použitie vlastného motorového vozidla.  

Z: Katarína Krekáňová, Stanislav Kútik     T: do 30.10.2022 

 

Uznesenie č.31 

Sekcia žien SGF schválila preplatenie faktúry trénerovi M. Zvalovi 

 Hlasovanie: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0  

      

Bod programu č. 11 - Záver 

• predsedníčka  zhrnula úlohy sekcie na nasledujúce obdobie, poďakovala zúčastnením 

členom sekcie a ukončila zasadnutie sekcie 

 

 

Zapísala: Strmenská Dagmara       Detva 25.8.2022 

Overil: Krekáňová Katarína  

 


