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Klubom SGF 

VV SGF 

Kontrolór SGF 

 

 

Re:  Hlasovanie per rollam 

 

  Vážení členovia SGF, 

 

  Opätovne Vás oslovujem so žiadosťou o hlasovanie per rollam k rozhodnutiam, ktoré 

je potrebné riešiť na úrovni Valného zhromaždenia SGF.  

 

1. Presuny finančných prostriedkov v rámci rozpočtu SGF na rok 2022 

 

a) Na základe uzavretia Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu na rok 

2022 poskytovateľom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu na športu SR získala SGF do 

svojho rozpočtu na rok 2022 ďalšie finančné prostriedky v celkovej výške 60.564,- €. 

Nakoľko tieto verejné finančné prostriedky neboli súčasťou schváleného rozpočtu SGF na rok 

2022, je nutné tento príjem do rozpočtu zapracovať, čo je v súlade s platnými internými 

predpismi výlučne v kompetencii VZ SGF. Z tohto dôvodu VV SGF na svojom rokovaní dňa 

12. 10. 2022 prijal uznesenie, ktorým odporučil VZ SGF schváliť presun týchto finančných 

prostriedkov do rozpočtovej rezervy SGF na rok 2022. 

 

Návrh na uznesenie VZ SGF: 

 

Valné zhromaždenie SGF schvaľuje presun finančných prostriedkov v celkovej výške 

60.564,- €, poskytnutých Ministerstvom školstva, vedy, výskumu na športu SR na základe 

uzavretého Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu na rok 2022 do 

rozpočtovej rezervy SGF na rok 2022. Podmienkou ich ďalšieho použitia je dodržanie 

podmienok stanovených príslušnými zmluvami s poskytovateľmi verejných financií 

(definícia oprávnených výdavkov a definícia spôsobu a účelu ich použitia), dodržanie 

interných predpisov SGF ako aj dodržanie súvisiacej všeobecne platnej legislatívy. O použití 
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rozpočtovej rezervy SGF rozhoduje výlučne VV SGF – v súlade s ust. čl. 6 Zásad finančnej 

politiky SGF pre rok 2022 schválených na VZ SGF dňa 30.4. 2022. Rezerva je určená 

predovšetkým na vykrytie spoločných nákladov pre sekcie. 

 

b) Vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu roku 2022 nastali ako každý rok zmeny niektorých 

priorít jednotlivých sekcií SGF, je tak nutné prispôsobiť týmto zmenám aj rozpočty 

jednotlivých sekcií SGF a tým aj celej SGF. Aby bolo možné operatívne reagovať na potreby 

sekcií v zmysle týchto zmien, žiada VV SGF o presun finančných prostriedkov jednotlivých 

sekcií, ktoré neboli alebo nebudú čerpané v zmysle pôvodného rozpočtu na rok 2022, do 

rozpočtovej rezervy SGF na rok 2022. Tieto zmeny nepredstavujú navýšenie rozpočtu nad 

schválený celkový rámec. Z tohto dôvodu VV SGF na svojom rokovaní dňa 12. 10. 2022 

prijal uznesenie, ktorým odporučil VZ SGF schváliť presun týchto finančných prostriedkov 

do rozpočtovej rezervy SGF na rok 2022. 

 

Návrh na uznesenie VZ SGF: 

 

Valné zhromaždenie SGF schvaľuje presun všetkých finančných prostriedkov, ktoré 

nebudú vyčerpané v súlade so schváleným rozpočtom SGF na rok 2022, do rozpočtovej 

rezervy SGF na rok 2022. Podmienkou ich ďalšieho použitia je dodržanie podmienok 

stanovených príslušnými zmluvami s poskytovateľmi verejných financií (definícia 

oprávnených výdavkov a definícia spôsobu a účelu ich použitia), dodržanie interných 

predpisov SGF ako aj dodržanie súvisiacej všeobecne platnej legislatívy. VZ SGF súčasne 

ukladá predsedom sekcií SGF vypracovať prehľad všetkých finančných prostriedkov 

nevyčerpaných v súlade so schváleným rozpočtom SGF na rok 2022 a predložiť tento 

prehľad za jednotlivé sekcie SGF Výkonnému výboru SGF najneskôr do 30. 11. 2022. O 

použití rozpočtovej rezervy SGF rozhoduje výlučne VV SGF – v súlade s ust. čl. 6 Zásad 

finančnej politiky SGF pre rok 2022 schválených na VZ SGF dňa 30.4. 2022. 
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2. Zmena priorít vo výstavbe Národného gymnastického centra SGF  

 

Zdôvodnenie: 

 

Valné zhromaždenie SGF dňa 30.4.2022 schválilo ako jednu zo svojich hlavných úloh  

na rok 2022 „Prípravu podmienok na rekonštrukciu telocvične na Trnavskej ulici 33 

v Bratislave. Na tomto projekte pracovalo SGF pod vedením Jána Nováka od roku 2021. 

Uskutočnili sa stretnutia na najvyššej úrovni všetkých zainteresovaných strán s predstaviteľmi 

štátnych orgánov. SGF taktiež oslovila architektov na vypracovanie objemovej štúdie. 

Podmienkou zo strany Fondu na podporu športu, ktorý má poskytnúť na rekonštrukciu finančné 

prostriedky je, aby pozemok a budova boli vo vlastníctve jedného majiteľa. Napriek snahe SGF 

ale aj ostatných zainteresovaných strán (Mestská časť Bratislava III a firma J&T) sa doteraz 

nepodarilo túto podmienku splniť a pozemky vymeniť). Všetky informácie k uskutočneným 

krokom zo strany SGF a celkovej situácii tvoria prílohu č. 1 tohto listu. 

 

Medzičasom sa na základe úspechu gymnastických súťaží na EYOFe obnovila snaha  

mesta Banská Bystrica a Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici o vybudovanie gymnastickej 

haly, ktorá mala pôvodne slúžiť ako tréningová hala počas EYOFu. Taktiež tu sa uskutočnili 

stretnutia na najvyššej úrovni, ktoré poskytli SGF celkový obraz o záujme zainteresovaných 

strán v Banskej Bystrici na výstavbe novej gymnastickej haly v areáli Univerzity Mateja Belu. 

Oslovujúci list GK UMB Banská Bystrica a podporný list z Mesta Banská Bystrica je v prílohe 

č. 2 a 3.  

 

Momentálna situácia je taká, že finančné prostriedky (alebo aspoň časť finančných prostriedkov) 

z Fondu na podporu športu je potrebné vyčerpať do konca roku 2023. Ak stavbu nezačneme, 

financie sa nezačnú čerpať je veľký predpoklad, že o prísľub financovania Národného 

športového centra gymnastika príde.  
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Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme osloviť o hlasovanie per rollam o zmene priority vo výstavbe 

Národného gymnastického centra z Trnavskej 33 v Bratislave na UMB v Banskej Bystrici. Toto 

stanovisko podporil VZ a odporučil prijať aj VV SGF na svojom zasadnutí 27.9.2022. 

 

U60/2022 VV SGF na základe predloženia informácií o aktuálnom stave danej 

veci schvaľuje a odporúča VZ SGF schváliť zmenu priority výstavby 

národného gymnastického centra z Trnavskej 33 v Bratislave na 

výstavbu Národného gymnastického centra v B. Bystrici.  

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

U61/2022 VV SGF poveruje sekretariát SGF realizáciou hlasovania „per rollam“ 

VZ SGF o zmene priority v danej záležitosti . 

                                                                                      Sekretariát SGF 

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

 

 

V závere chcem zdôrazniť a deklarovať, že zmena priority neznamená, že SGF sa nebude 

naďalej usilovať a pokračovať na príprave projektu rekonštrukcie gymnastickej haly na 

Trnavskej 33 v Bratislave. Zmena je len v tom, že z jednej priority vo výstavbe gymnastickej 

haly národného významu bude SGF bojovať o výstavbu 2 hál a v dlhodobom horizonte sa určite 

budeme usilovať aj o výstavbu novej gymnastickej haly na východe Slovenska 

  

Návrh na uznesenie VZ SGF: 

 

Valné zhromaždenie SGF schvaľuje zmenu priority výstavby národného gymnastického centra 

z Trnavskej 33 v Bratislave na výstavbu Národného gymnastického centra v B. Bystrici. 

 

Termín hlasovania: 20.-25.10.2022 

 

Podľa Zákona o športe 440/2015 Z.z., Smernice SGF o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním, 

schválenou Radou SGF z 30.4.2016 je možné uskutočniť hlasovanie formou per rollam. 

Hlasovania per rollam sa zúčastňujú právnické osoby s právom hlasovať, ktoré sú členmi SGF.  
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Hlasujú štatutárni zástupcovia klubov.  

Pri hlasovaní per rollam je hlasovanie na základe plnej moci alebo iného poverenia neprípustné. 

Hlasovanie zaslaním odpovede z emailového účtu člena orgánu zväzu sa považuje za hlasovanie 

člena orgánu zväzu. 

 

Spôsob hlasovania: pripojenú prílohu s názvom „SGF – VZ – per rollam 20.-25.10.2022“ je potrebné 

vytlačiť, rukou doplniť názov člena – klubu, označiť krížikom pri každom bode jednu z troch 

možností (schvaľujem – neschvaľujem – zdržiavam sa), dole uviesť meno osoby oprávnenej hlasovať  

za klub a pripojiť podpis tejto osoby. Takto vyplnené tlačivo farebne naskenovať (čitateľne odfotiť 

mobilom) a zaslať mailom späť na adresu: ruscinova@sgf.sk, v opise na jerabek@sgf.sk. 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

PaedDr. Monika Šišková 

      prezidentka SGF 
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