
Správa o hospodárení 

Slovenskej gymnastickej federácie za rok 2021 

 

Vážení delegáti VZ SGF, 

 

          V úvode uvádzam, že SGF sa celoročne striktne riadi Zákonom o športe 440/2015 vo 

všetkých oblastiach svojej činnosti. Nie inak je to v jednej z kľúčových oblastí – 

v hospodárení. 

          V predchádzajúcich materiáloch ste obdržali všetky materiály, ktoré sú v zmysle zákona 

povinné pre športové federácie, zväzy. Sú to riadna účtovná závierka a výročná správa 

overená audítorom. 

          Preto v svojej správe uvediem niektoré doplňujúce poznámky a údaje, ktoré delegátom 

pomôžu zorientovať sa lepšie v oblasti hospodárenia SGF. 

           

1. Zostavovanie rozpočtu na základe: 

- výšky príspevku MŠVVaŠ SR pre rozpočtovaný rok pre SGF 

- čerpania sekcií a ostatných položiek za predchádzajúci rok 

- plánu čerpania na príslušný rok zo strany predsedov sekcií 

Ďalej sa zohľadňuje počet trénerov z povolania v sekciách, náklady na vrcholné 

európske a svetové súťaže (príprava  na OH, príprava a účasť na MS, MSJ, ME, MEJ). 

- Návrh rozpočtu zostavuje prezident SGF, ktorý zohľadňuje všetky spomínané 

aspekty. 

- Návrh rozpočtu následne prerokuje VV SGF a predkladá na schválenie VZ SGF. 

 

2. Čerpanie rozpočtu: 

- Za čerpanie v sekciách zodpovedajú predsedovia sekcií. 

- Za čerpanie v ostatných položkách rozpočtu (prevádzka, diplomacia, kapitálové 

výdavky) zodpovedajú štatutári SGF. 

- O rezerve rozhoduje výlučne VV SGF. 

- Ekonóm SGF je zodpovedný za pravidelné predkladanie čerpania rozpočtu 

štatutárom a predsedom sekcií. 

- Kontrolu čerpania rozpočtu zabezpečuje priebežne taktiež kontrolór SGF. 

           



            Tvorbu rozpočtu v posledných 3 rokoch výrazne ovplyvnila pandémia. MŠVVaŠ SR 

v týchto rokoch naďalej  rozdeľovalo z roka na rok viac finančných prostriedkov. Zmenilo sa 

percentuálne rozdelenie na oblasti činnosti. Prevádzka federácie dostáva teraz 20%  

namiesto 15%. Túto možnosť SGF nevyužila v plnom rozsahu, rozpočtovali sme 18%-19%. 

Dotácia na kluby 15% bola zrušená, no SGF rozpočtovala plných 15%. Kluby dostávali na 

činnosť ešte pred pár rokmi neuveriteľných vyše 200 tis. eur! Z dennej praxe musím uviesť, 

že veľa klubov má už problémy s vyúčtovaním, lebo nakúpili už dostatok náradia a náčinia. Je 

ďalšia skupina klubov, ktorá nepredložila k zúčtovaniu žiadne doklady. 

Dotácie pre kluby SGF v rokoch 2016 - 2022  
    

Rok Registrácia do 23.r. Úspešnosť a angažovanosť Spolu 

2016 4 000 4 000 

2017 81 900 10 000 91 900 

2018 110 850 20 000 130 850 

2019 168 072 20 000 188 072 

2020 188 566 * 20 000 208 566 

2021 206 894 *   206 894 

2022 150 000 *   150 000 ** 

    

* bez povinnosti dotovať kluby za registráciu do 23 rokov  

** z dôvodu nákupu súťažného náradia EYOF 2022 B. Bystrica  

 

          Zvýšenie rozpočtu na prevádzku SGF sme využili na nákup športového oblečenia pre 

reprezentáciu SR bezmála za 40  tis. eur, zhotovenie oblečenia pre medzinárodných 

rozhodcov a členov Se SGF, nákup notebookov pre členov VV SGF a reprezentačných 

trénerov. Podotýkam, že všetky položky schválil VV SGF bez pripomienok. Tieto nákupy boli 

realizované vždy na konci roka, kedy už nebolo možné realizovať žiadne sústredenia, súťaže  

pod. Sekcie v dôsledku pandémie neboli schopné vyčerpať pridelené financie.  

          SGF každoročne nakupuje pre kluby gymnastické náradie v hodnote vždy niekoľko 

desiatok tisíc eur, v tomto roku mimoriadne na EYOF 2022. V roku 2023 je reálny predpoklad 

nákup náradia pre MG a ŠA. Pri nákupe nového náradia sa už použité posúva ďalej na menšie 

kluby. Ak niekto tvrdí, že bude rozdeľovať na kluby viac finančných prostriedkov, tak je to 

buď neznalosť alebo účelové zavádzanie. Je to iste i tak – povedz klubom to, čo chcú počuť. 

          SGF, ako i ostatné športové organizácie dostali možnosť presťahovania do nových 

priestorov. Samozrejme sme zakúpili nábytok, ktorý bude slúžiť minimálne niekoľko 

desaťročí, tak, ako sme mali v pôvodných priestoroch nábytok z roka 1973. V Dome športu 

sídlia SOŠV, NŠC a veľa športových zväzov. Rovnako sme zakúpili služobné motorové vozidlo 

so zľavou 10 tis. eur, ktorého nákup bol schválený v rozpočte SGF. Doterajšie auto má 

najazdených 450 tis. km a má 14 rokov, je prakticky nepojazdné. Ak zabezpečujeme 

najmodernejšie náradie pre kluby (Spieth, Gymnova, Eurotramp), verím, že i auto značky 



ŠKODA má miesto pri zabezpečovaní podmienok na prácu SGF. Podobné zväzy vlastnia  3-4 

autá. 

          Za osobitnú pozornosť stojí starostlivosť o CGŠ, hlavne o dobudovanie centra. Pre 

sekcie MG a ŠA sme vytvorili na naše pomery veľmi kvalitné podmienky, nielen na 

trénovanie, ale i na súťaže. K tomu slúžil nákup tribún pre divákov, predelenie haly na 4 

plochy, pódium pre rozhodkyne MG, ŠA, stupne pre víťazov a predovšetkým koberce 

a podlaha pre MG. Náradie pre GpV bolo využívané pre viaceré sekcie.  

             Žiaľ, rok 2021 nebol pre nás ideálny. Ekonómka SGF, ktorá pracovala dovtedy dobre 

a zodpovedne, spravila veľkú chybu, v dôsledku čoho sme obdržali od sekcie športu MŠVVaŠ 

SR rozhodnutie o vrátení vyše 32 tis. eur za neoprávnené použitie finančných prostriedkov. 

Ekonómka odišla zo SGF ešte pred vypuknutím tohto problému (aj s odstupným 2 mesiace!), 

celá starosť s vysporiadaním finančnej straty ostala na štatutároch SGF. Kauza skončila 

v prospech SGF po vyjadrení MF SR. Rozhodnutie o vrátení bolo anulované. 

Na uvoľnené miesto ekonómky nastúpila po konkurze osoba, ktorá odišla po mesiaci 

z dôvodu nezvládnutia práce. Ihneď nastúpila ďalšia ekonómka z konkurzu, ktorá napriek 

vzdelaniu bola zlým riešením pre všetkých členov SGF. S veľkým nasadením nášho účtovníka 

p. Richnáka a nástupom ďalšej ekonómky sa situácia stabilizovala. Dnes je ekonomika SGF 

opäť v poriadku. Problémom je ďalej enormné množstvo práce v oblasti ekonomických 

činností. Už v tomto roku sme prijali rozhodnutie o spracovávaní cestovných príkazov 

externou pracovníčkou. Kontrolu každého cestovného príkazu vykonáva následne kontrolór 

SGF. Dnes spracováva ekonómka viac ako dvojnásobok položiek oproti roku 2017. 

          Osobne sa chcem na tomto mieste poďakovať klubom SGF, ktoré pristupujú 

v posledných rokoch veľmi zodpovedne k registrácii svojich členov. Pre SGF je dôsledne 

spracovaná registrácia prioritou. Bezpodmienečne sa musíme vyhnúť tzv. mŕtvym dušiam, 

registrácie na 3-4 mesiace následne vykazovaných na celé ročné obdobie a pod. 

          Moje poďakovanie patrí generálnej sekretárke a  koordinátorkám sekcií za obetavú 

a kvalitnú prácu počas celého roka. Sekretariát je značne poddimenzovaný, v súčasnom 

počte je veľmi náročné plniť všetky úlohy. 

 

Ján Novák, prezident SGF 

Bratislava, 24.4.2022 

 

 

 

 


