
 
 
 
 
 

 

Zápisnica č.2 zo zasadnutia sekcie ŠGŽ 
 

9.6.2022 v Detve 
 

Prítomní členovia: Katarína Krekáňová, Stanislav Kútik, Zuzana Purdeková, 

Michaela Černáková, Andrea Grigašová, Dagmara Strmenská      
Ospravedlnení: Henrieta Zbyňovcová, Nikolay Hradovkin     
 

Program: 

1. Privítanie novo zloženej Sekcie žien a schválenia programu zasadnutia Sekcie 

2. Zloženie komisií  a náplň práce jednotlivých členov sekcie na roky 2022-2024  

3. Úprava plánu práce na rok 2022 

4. Úprava termínovej listiny na rok 2022 

5. Príprava súťaží v II. Polroku 2022 

6. Tvorba termínovej listiny pre rok 2023-2024 

7. Dôležité informácie z Vv SGF/11.05., 23.05./ 

8. Rôzne  

9. Uznesenie 

10. Záver 

 

Bod programu č.1- Privítanie členov 

 

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

v novom zložení. 

• prítomný členovia zasadnutia sekcie poverili písaním zápisnice Dagmaru Strmenskú 

 

Bod programu č.2- Zloženie komisií na roky 2022-2024 

 

• predsedníčka Sekcie žien oboznámila jej členov so zložením komisií a ich zaradením 

v jednotlivých komisiách 

  

Zloženie Sekcie žien SGF: 

Predsedníčka sekcie:        Katarína Krekáňová 

Komisia výkonnostného športu a reprezentácie:   Nikola Hradovkin 

Komisia  rozhodcovská:      Zuzana Purdeková 

Komisia športovo-technická:      Stanislav Kútik 

Komisia trénersko-metodická: Krekáňová, Kútik, 

Hradovkin, Purdeková 

Komisia mládeže: Dagmara Strmenská 

Komisia RGCTM a talentovanej mládeže:    Katarína Krekáňová 

Komisia pre prácu klubov, oddielov a členskej základne:             Dagmara Strmenská, 

  Andrea Grigašová 



Komisia ekonomiky, legislatívy a marketingu: Michaela Černáková, 

Stanislav Kútik 

Koordinátor:        Henrieta Zbyňovcová 

Zapisovateľ:        Dagmara Strmenská 

 

 

• náplň práce bude upresnená na najbližšom zasadnutí sekcie žien – 23.06.2022 

 

 Bod programu č.3 

 

Katarína Krekáňová predložila prítomným termíny zasadnutia Sekcie žien SGF na rok 2022 

• zasadnutia budú spravidla 2 týždne pred termínmi VV 

• 9.6.2022  

• 26.6.2022 

• 25.8.2022 

• 29.9.2022 

• 27.10.2022 

• 24.11.2022 

• 15.12.2022 

• v prípade potreby bude zvolané mimoriadne zasadnutie online cez google meet 

• v prípade potreby rýchleho rozhodnutia medzi zasadnutiami bude využité hlasovanie 

per rollam 

 

   

• Stanislav Kútik pripomenul , že zaslané materiály k zasadnutiam si treba naštudovať    

  a posielať pripomienky ešte pred daným stretnutím 

• Sekcia žien SGF berie na vedomie termíny zasadnutia Sekcie žien SGF pre rok 2022 

Uznesenie č.1 

Sekcia žien SGF schvaľuje plán práce na rok 2022 (viď príloha 1) 

Hlasovanie: Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

Bod programu č. 4 – Úprava termínovej listiny na rok 2022  

 

- zmena reprezentačné sústredenie v termíne 19.-23.09.2022 sa ruší z dôvodu náročného 

letného programu   

-  pretekárky budú individuálnou cestou využívať prostriedky na regeneráciu, aby boli 

zdravotne spôsobilé ukončiť jesennú časť plánu prípravy 

-  sústredenie pred MS bude len pre juniorky, žiačky / seniorky, ktoré sa kvalifikujú na 

MS sa budú pripraviť individuálne vo vlastných kluboch/ 

-  Memoriál manželov Žifčákovcov – zmena termínu : pôvodný termín 18.-19.11. sa 

presúva na 24.11-25.11. 

Dôvod: plánovaný termín sa križoval s Memoriálom Gajdoša Brno, ktorého sa 

pravidelne pretekárky Slovenska zúčastňujú 

• Liberec OH nádeje – po upresnení termínu konania vložíme do kalendára podujatí 

Uznesenie č.2 

Sekcia žien SGF odsúhlasila zmeny v termínovej listine na rok 2022 

Hlasovanie: Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 



Bod programu č. 5 - Príprava súťaží v II. Polroku 2022 

 

• príprava súťaží v II.polroku prebieha podľa plánu 

• dôležitá informácia z uznesenia 26/2022 z Vv zo dňa 11.05.2022: boli schválené 

podmienky pre splnenie na 3 súťažiach: súťaž musí byť vložená do IS SGF – súťaže sa 

musia zúčastniť min 2 kluby, s minimálnym počtom náradí 2. Účastníci konkrétneho 

podujatia musia byť registrovaní v IS SGF, súťaž musí využívať oficiálny obsah súťaži 

a súťaž nemôže prebiehať online 

Uznesenie č.3 

Informovať kluby a oddiely o schválených podmienkach Výkonným výborom SGF 

pre plnenie kritérií pre 3 súťaže pre športovcov do 23 rokov.  

Z: Dagmara Strmenská      T: do 15.6.2022 

 

Bod programu č. 6 -Tvorba termínovej listiny pre rok 2023-2024 

 

Uznesenie č.4 

Vypracovať termínovú listinu pre rok 2023-2024 

Z: Hriadovkin, Krekáňová, Purdeková, Kútik  T: 31.7.2022   

    

Bod programu č. 7 - Dôležité informácie z Vv SGF/11.05., 23.05./ 

 

• predsedníčka zhrnula informácie a závery z prvých dvoch stretnutí Výkonného výboru 

v novom zložení 

• chystá sa nová novela o zákone o športe, ktorá by mala byť platná od septembra, 

z tejto novely by sa malo vychádzať pri tvorbe nových stanov, ekonomických smerníc 

a iných materiálov  

• k vyplácaniu cestovných nákladov, podľa uznesenia 15/2022 z VV konaného 

11.5.2022 by mal byť vytvorený vzorový cestovný príkaz 

 

- sekcia žien prediskutovala tento bod a členovia sa zhodli, že vyplácanie ciest a náhrad 

za strávený čas rozhodkyniam je vážnym problémom. Vzniká problém ohľadne 

reálneho čerpania financií z peňazí vyčlenených pre Sekciu žien. Dagmara Strmenská 

pripomenula, že vlaková preprava je v niektorých prípadoch problémová (viacero 

prestupov na spoje). Túto pripomienku potvrdila aj Michaela Černáková. 

Uznesenie č.5 

Zistiť na základe akých dokladov bude cestovný príkaz vyplácaný a zároveň kedy 

budú doplatené cestovné príkazy, ktoré už boli zrealizované.  

Z: Katarína Krekáňová      T: 28.06.2022      

 

Bod programu č. 8 – Rôzne 

 

• Sekcia žien potvrdila reprezentačné úseky na rok 2022 (viď príloha 2) 

• Sekcia žien schválila nomináciu na medzinárodné preteky Linz open v zložení: 

Seniorky: Mokošová, Kalamárová, Surmanová, Ušáková 

Juniorky: Dobrocká, Bažíková, Baňovičová 

Rozhodkyne: Zvalová, Strmenská 

Tréneri: Hriadovkin, Zvalo, Krekáňová 

Uznesenie č. 6 

Sekcia žien schvaľuje nomináciu na súťaž v LINZ 1.-3.7.2022 

Hlasovanie: Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 



 

 

• Nominácie EYOF a ME (viď príloha 3) 

Uznesenie č. 7 

     Sekcia žien schvaľuje nomináciu na EYOF 2022 a ME a MEJ 2022 

Hlasovanie: Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

• z ME na MS postúpi 13 družstiev a 49 jednotlivkýň (max. 2 z jednej krajiny) 

z toho vyplýva, že MS sa môžu zúčastniť 2 gymnastky, 2 tréneri a 1 rozhodkyňa  

 

• SGF na základe uznesenia 10/2022 z Vv SGF zo dňa 11.5.2022 pripravila nové tlačivo 

na nominácie k súťažiam - podľa tohto tlačiva sa budú nahlasovať pretekárky, tréneri 

a rozhodcovia na jednotlivé súťaže.  

Uznesenie č. 8 

Sekcia žien berie na vedomie nové tlačivo. Vyplnené, predložené tlačivo ku 

konkrétnej akcii bude po schválení Vv SGF nemenné. 

Hlasovanie: Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

- Klasifikácia – kategória A  

- Je potrebné čo najskôr upraviť VT v kategórii A   

Z: Zuzana Purdeková       T: 26.6.2022 

 

      -    Členovia sekcie diskutovali o forme vyplácania odmien rozhodkyniam: M. Černáková       

            upozornila, že nemôže mať so SGF pracovnú zmluvu a rovnaký problém môžu nastať    

            aj iných členov. Ďalej podotkla, že pracovná zmluva a pracovnoprávne dohody sú pre     

            SGF nevýhodné z hľadiska odvodového zaťaženia. 

- D. Strmenská upozornila aj na problém pri faktúrach za vyplatenie odmien  

(v ekonomickej smernici nie je uvedená tabuľka pre fakturujúcich) 

Uznesenie č. 9 

Sekcia žien SGF schvaľuje vyplácanie odmien pre rozhodkyne na podklade dohody 

o dobrovoľníckej činnosti v periodicite raz za tri mesiace 

Hlasovanie: Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

- sekcia žien diskutovala o rozšírení sekcie o členov zo západnej časti Slovenska. Padlo 

viacero mien a rozhodli sme sa pre Zuzanu Zvalovú a Janku Korenčkovú, ktoré budú 

v sekcii žien SGF pôsobiť externe, s čím menované súhlasili 

Uznesenie č. 10 

Sekcia žien SGF súhlasí s rozšírením sekcie o externých členov Zuzany Zvalovej 

a Jany Korenačkovej, ktoré sa budú na stretnutia prizývať pri nomináciách, obsahu 

súťaží a iných dôležitých záležitostiach týkajúcich sa výkonnostnej športovej 

gymnastiky žien 

Hlasovanie: Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0  

 

- v závere diskusii sa opäť otvoril bod ohľadne dôležitosti baletky, keďže baletná 

príprava je nevyhnutnou zložkou tréningového procesu a bez nej nemôžme 

konkurovať ani susedným krajinám, nie to Európe 

- Katarína Krekáňová predniesla návrh zamestnať profesionálnu baletku z Ukrajiny, 

pričom podotkla, že prvé hodiny už baletka odpracovala bez nároku na odmenu 

a preukázala vysokú odbornosť aj profesionálny prístup vyhovujúci potrebám 



gymnastiek. Predstava mzdy  je viac ako výhodná za odvádzaný výkon práce (na 

slovenské pomery dokonca nízka). 

 

Návrh:  

Na základe potreby baletnej prípravy, ktorá je zložkou tréningovej prípravy 

potrebnej každý deň žiadame zazmluvniť diplomovanú baletku – Marínu Gult - na 

SGF minimálne do ME. 

Uznesenie č.11: 

Sekcia žien SGF návrh Kataríny Krekáňovej na zazmluvnenie baletky – choreograf 

Marina Gult, ktorá by mala pracovať v Detve s reprezentantkami minimálne do 

konania ME a v prípade zotrvania na Slovensku i dlhšie odsúhlasila 

Hlasovanie: Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

- SGF chceme upozorniť na rozposlanie faktúr klubom za školenie trénerov za seminár 

v Detve v termíne 20.-21.05.2022 na základe prezenčnej listiny 

- Po seminári bol zaznamenaný značný záujem o publikáciu Príručky gymnastickej 

prípravy 6-7 ročných dievčat. Vedenie SGF by malo propagovať publikáciu, 

objednávkový systém, cena, spôsob platby, dotlač... 

 

Zapísala: Strmenská Dagmara       Detva 16.6.2022 

Overil: Krekáňová Katarína 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 


