
Vážení členovia Valného zhromaždenia SGF, 

 

     v zmysle platných Stanov SGF zo dňa 23.3.2019 a Smernice o prijatí rozhodnutia elektronickým 

hlasovaním zo dňa 30. 04. 2016, prezident SGF ako predkladateľ žiadam členov VZ SGF o vyjadrenie 

sa elektronickým hlasovaním k dvom zásadným otázkam v termíne do 19.9.2020. 

1. Novelizácia Stanov SGF, predovšetkým úprava príslušných článkov ohľadne posunu termínu  

volebného VZ SGF, v dôsledku šírenia koronavírusu na Slovensku a vo svete. 

2.   Vytvorenie obchodnej spoločnosti SGF v zmysle Stanov SGF. 

 

Zdôvodnenie otázok, predložených k hlasovaniu per rollam:                                                                                                                                                   

K otázke č. 1 

V dôsledku šírenia koronavírusu preložil Medzinárodný olympijský výbor Hry XXXII. Olympiády v Tokiu 

o jeden rok. Nový termín je júl -  august 2021. Medzinárodná gymnastická federácia (FIG), ktorá 

organizuje volebný kongres na konci posledného roka príslušného OH cyklu, v dôsledku posunu LOH, 

presunula volebný kongres taktiež o jeden rok, na október 2021. Rovnako postupoval Slovenský 

olympijský a športový výbor, ktorý preložil svoje volebné valné zhromaždenie na november 2021. 

V novelizácii Stanov SGF umožníme členom SGF slobodne sa rozhodovať kandidovať do orgánov FIG, 

SOŠV a SGF, v časovej a inštitucionálnej postupnosti. V budúcnosti sa môžu opakovať tohtoročné 

problémy s pandémiou, prípadne iné problémy globálneho charakteru. Preto je nutné umožniť posun 

volebného VZ SGF o jeden rok. 

 
Uvádzam celý Článok 8 s navrhovanými úpravami: 
 

Článok 8 
Valné zhromaždenie 

 
1. Valné zhromaždenie (ďalej VZ) je najvyšším orgánom SGF. Koná sa každoročne   najneskôr v 4. 
mesiaci  kalendárneho roka.  
 
2. VZ zvoláva prezident SGF. 
 
3. Osobami s právom hlasovať na VZ sú zástupcovia klubov a oddielov SGF, športovcov, športových 
odborníkov (delegáti) za podmienok uvedených ďalej. Zástupcami členov právnických osôb sú ich 
štatutári, alebo nimi písomne splnomocnené osoby, prípadne osoby zvolené. Členom VZ  s právom 
hlasovať je jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo 
najmenej 50 športovcov a zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová organizácia 
športových odborníkov. 
 
4. Volený člen najvyššieho orgánu sa zúčastňuje na zasadnutí VZ  osobne alebo ho môže zastupovať 
jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen VZ; volený člen alebo jeho náhradník 
preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí VZ predložením zápisnice o jeho zvolení.  



 
5. Podmienkou vzniku hlasovacieho práva je členstvo klubu, oddielu v SGF v trvaní min. 1 roka. 
Podrobnosti o voľbách do orgánov SGF upravuje Volebný poriadok. 
 
 
6. Počet delegátov VZ je určený na základe registrácie k dátumu exportu na Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR v predchádzajúcom roku. Delegátom patrí nasledovný počet hlasov: 
  
a) kluby a oddiely s počtom členov do 200 – 1 hlas, 
b) kluby a oddiely s počtom členov od 201 a viac – 2 hlasy, 
c) školské kluby vždy len 1 hlas    školské kluby už neevidujeme 
d) zástupca športovcov - 1 hlas 
e) zástupca športových odborníkov – 1 hlas. 

 
 
 
7. Každý klub,oddiel ktorý mal v predchádzajúcom roku reprezentanta SR, ktorý sa zúčastnil na MEJ, 
EYOF, ME, EH, MS,  Svetových hier a OH, má ďalší  jeden hlas, ku počtu hlasov, ktoré mu patria podľa 
bodu 6. 
 
 
8. Na VZ sa zúčastňujú bez práva na hlasovanie:       
 
a)    prezident SGF,        
b)    členovia VV SGF, 
c)    generálny sekretár SGF, 
d)    kontrolór, 
e)    čestní členovia SGF, 
f)     hostia a pracovníci médií, 
g)   členovia fyzické osoby. 
 
9. Pozvánky na VZ, ktoré obsahujú návrh programu VZ podpísané prezidentom a generálnym 
sekretárom SGF zasiela Se SGF v termíne min. 15 dní pred konaním VZ členom SGF s právom hlasovať 
a osobám oprávneným zúčastniť sa na VZ. Spolu s pozvánkou sa zasielajú aj podklady na zasadnutie 
VZ. V rovnakom termíne musí byť pozvánka zverejnená na webe SGF a v informačnom systéme 
športu. 
 
10. Program VZ a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia. V otázke, ktorá nie je 
súčasťou schváleného programu, môže VZ prijať len odporúčania a stanoviská. 
 
 11. VZ sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý navrhuje Výkonný výbor SGF. VV SGF v termíne najmenej 
30 dní pred zasadnutím VZ menuje dočasnú volebnú komisiu, ktorá pripravuje voľby. O voľbe členov 
volebnej komisie  a potvrdení dočasnej volebnej komisie  sa rozhoduje na začiatku rokovania VZ. 
Volebná komisia zvolená VZ riadi priebeh volieb do orgánov SGF. 
 
12. VZ je uznášaniaschopné, ak na začiatku rokovania je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov 
s právom hlasovať, ak nie je v týchto stanovách uvedené inak. Na prijatie rozhodnutia VZ je potrebná 
nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať okrem prípadov uvedených 
v týchto stanovách. 
  



13. Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov a VZ nerozhodlo o bodoch programu 
riadne zvolaného VZ spôsobom uvedeným v bode 10, prezident zvolá mimoriadne VZ v termíne do 30 
dní s rovnakým programom. 
 
14. O zvolanie mimoriadneho VZ môže požiadať aj Výkonný výbor SGF s písomným súhlasom 
nadpolovičnej väčšiny registrovaných klubov SGF. 
 
15. O zvolanie mimoriadneho VZ môžu požiadať aj iné osoby, ak sú splnené podmienky stanovené v  
§ 21 ods. 1, písm. e) ZOŠ. 
 
16. Z priebehu rokovania VZ sa vyhotovuje zápisnica, ktorú spracováva pracovník Se SGF poverený 
generálnym sekretárom. Zápisnicu overenú kontrolórom SGF zasiela Se SGF všetkým osobám 
oprávneným zúčastniť sa na zasadnutí v termíne do 15 dní od konania VZ. 
 
17. Zápisnica z VZ obsahuje: 
 
a)    schválený program zasadnutia, 
b)    prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1, písm. c) ZOŠ a písomné 
splnomocnenia, ak boli predložené, 
c)    zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim, 
d)    dôležité vyjadrenia delegátov VZ k jednotlivým bodom programu, 
e)    rozhodnutia, prijaté k jednotlivým bodom programu, vrátane výsledkov hlasovania a odlišného  
       stanoviska delegáta, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to 
požiada, 
f)    meno, priezvisko a podpisy predsedajúceho a zapisovateľa. 
 
18. VZ schvaľuje: 
 
a)    stanovy SGF, ich doplnky a zmeny, 
b)    disciplinárny poriadok,  
c)    organizačný poriadok, 
d)    ekonomické smernice, 
e)    správu prezidenta SGF za ročné obdobie, 
f)     správy predsedov sekcií a komisií, 
g)    účtovnú závierku za predchádzajúci rok, 
h)    čerpanie rozpočtu za predchádzajúci rok, 
i)     rozpočet na príslušný kalendárny rok, 
j)     zásady finančnej politiky SGF, 
k)    čestných členov SGF, 
l)     kandidátov SGF do FIG a UEG, 
m)   štruktúru sekretariátu SGF na návrh prezidenta SGF a generálneho sekretára 
n)    nevyhnutné zmeny v zložení volených orgánov SGF, 
o)    odmenu kontrolóra SGF, 
p)   vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 ZOŠ, alebo obchodnej spoločnosti v ktorej je SGF 
spoločníkom alebo akcionárom, 
r)   nadobudnutie alebo prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 
ZOŠ alebo v obchodnej spoločnosti, v ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SGF. 
 
19. VZ rozhoduje o: 
 
a)    vstupe, prípadne vystúpení zo športových organizácií na Slovensku, 
b)    prípadnom rozpustení SGF, 



c)    zmene sídla, 
d)    o neprijatí za člena SGF alebo o vylúčení člena zo SGF, pokiaľ o vylúčení člena nerozhodne  
disciplinárna komisia na základe vážneho disciplinárneho previnenia. 
 
20. VZ prerokúva: 
 

a)  prednesené návrhy a prijíma k nim opatrenia 
b) výročnú správu SGF 

 
21. VZ berie na vedomie: 
 
a)    správu kontrolóra, 
b)    nomináciu zástupcu športovcov do VV SGF, 
c)    správu disciplinárnej komisie. 
 
22. VZ rozhoduje o odvolaní: 
 
a)    člena výkonného výboru,                                                                                                                                                        
b)    člena disciplinárnej komisie, 
c)     kontrolóra, 
d)    prezidenta.  

 
23. VZ  volí na 4-ročné obdobie, ktoré je v súlade s olympijským cyklom: 
 
a)    prezidenta SGF, 
b)    predsedov sekcií ako členov Výkonného výboru,  
c)    predsedu a 2 členov disciplinárnej komisie. 
 
24. VZ volí na 5-ročné obdobie: 
     - kontrolóra. 
 
25. Kandidáti na volené funkcie musia preukázateľne súhlasiť so svojou kandidatúrou. 
 
26. Voľba prezidenta SGF, členov VV SGF, kontrolóra, predsedu a členov disciplinárnej komisie je 
predmetom programu VZ v roku, v ktorom uplynie ich funkčné obdobie. Vo výnimočných prípadoch 
môže VZ uznesením schváliť posun dátumu volieb tak, aby sa uskutočnili najneskôr do jedného roka 
od ukončenia riadneho funkčného obdobia orgánov SGF. 
 
27. Odvolať členov orgánov volených VZ môže VZ z týchto dôvodov: 
      a) člen stratí bezúhonnosť v zmysle § 7 ods. 1 ZoŠ 
      b) člen si neplní riadne svoje úlohy, vyplývajúce mu z členstva v orgáne 
      c) za závažné disciplinárne previnenie 
 
28. Ak funkcia člena voleného orgánu SGF (okrem prezidenta SGF) zanikne pred uplynutím jeho 
funkčného obdobia, voľba sa uskutoční v najkratšom možnom termíne, najneskôr do 30 dní od zániku  
funkcie. Voľba môže prebehnúť aj elektronickou formou prostredníctvom informačného systému 
športu. Podrobnosti upravuje smernica o elektronickom hlasovaní. Novozvolený člen voleného 
orgánu vykonáva svoju funkciu do uplynutia funkčného obdobia jeho predchodcu. 
 
29. Ak je to pre riadny chod a fungovanie SGF nevyhnutné, zasadnutie a hlasovanie VZ môže byť 
nahradené elektronickým hlasovaním o veciach, ktoré patria do právomoci VZ SGF. Podrobnosti 
ustanovuje smernica o elektronickom hlasovaní.  



 
30. Ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k SGF, kandidátov navrhujú 
osoby z tejto záujmovej skupiny. 
 
31. Súhlas kvalifikovanej väčšiny sa vyžaduje v týchto prípadoch:  
 
a)   prijímanie a zmeny stanov, 
b)    vystúpenie zo športových organizácií SR, 
c)    reorganizácie súťaží, 
d)    schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako             
       100 tis.    Eur, 
e)    vytvorenie obchodnej spoločnosti, v ktorej je SGF spoločníkom alebo akcionárom, 
f)     prevod obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz, 
g)   odvolanie kontrolóra SGF. 
 
     V prípadoch uvedených v  písm. a) – f)  je na platné uznesenie VZ potrebná dvojtretinová väčšina 
prítomných delegátov s právom hlasovať. Na odvolanie kontrolóra SGF  podľa písm. g)  je potrebná 
dvojtretinová väčšina  hlasov všetkých členov s právom hlasovať. 
 
 32. Prezident SGF je povinný na žiadosť ktoréhokoľvek člena SGF požiadať MŠVVaŠ SR o určenie 
nezávislého pozorovateľa, ktorý bude oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej 
komisie vrátane sčítavania hlasov. 
 
33. Členom najvyššieho orgánu  s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SGF len na základe výkonu 
funkcie v orgáne SGF. 
 
 

Článok 9 
Výkonný výbor 

 
1.VV SGF je najvyšším výkonným orgánom SGF, orgánom na riešenie sporov, licenčným orgánom SGF 
a odvolacím orgánom proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie. 
Členov VV volí VZ na štvorročné obdobie, v súlade s olympijským cyklom.  
 
2. Zasadnutia zvoláva prezident SGF najmenej 6-krát ročne. 
 
3. VV SGF na návrh prezidenta SGF schvaľuje svoj Rokovací poriadok. 
 
4. Prezident je povinný zvolať VV aj v prípade, ak o zvolanie požiada nadpolovičná väčšina členov VV 
SGF. 
 
5. VV SGF operatívne riadi činnosť SGF. Je schopný sa uznášať, ak sa na zasadnutí zúčastní 
nadpolovičná väčšina členov. Uznesenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných  členov. 
V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta SGF. 
 
6. Ak si to situácia vyžaduje, na rokovanie VV prizýva prezident predsedov komisií, reprezentačných 
trénerov a ďalších členov. 
 
7. VV SGF plní hlavne tieto úlohy: 
 

a) plní uznesenia VZ SGF 
b) schvaľuje: 



 
- výšku členských poplatkov  
–  registračný a prestupový poriadok, 
–  štatút reprezentantov SR a reprezentačných trénerov, 
–  štatút RGCTM a ZCPM, 
–  nominácie športovcov a ich sprievodu na medzinárodné akcie, na ktorých sa finančne podieľa SGF , 
–  delegátov na kongresy FIG a UEG a ďalšie zahraničné služobné cesty, 
–  na návrh sekcií schvaľuje trénerov RD  a ich asistentov na kalendárny rok 
 

c) ďalej:  
– prijíma opatrenia k správe kontrolóra, 
– vydáva technické a organizačné materiály k zabezpečeniu súťaží v SR, 
– vydáva pokyny, informačné materiály pre zvýšenie aktivít  a informovanosti členov, 
– vydáva termínovú listinu, 
– na návrh predsedov sekcií potvrdzuje po volebnom VZ členov sekcií, 
– udržiava a rozvíja medzinárodné športové styky, 
– organizuje vzdelávacie akcie pre trénerov a rozhodcov na Slovensku 

 

d) vytvára zo svojich členov senáty pre odvolacie konanie proti rozhodnutiam disciplinárnej 
komisie. Podrobnosti upravuje Disciplinárny poriadok 

e) vytvára odvolací senát proti rozhodnutiam o prestupe.  
 
8. Jeho členom je prezident SGF, zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia 
športovcov alebo najmenej 50 športovcov, predsedovia aktívnych sekcií SGF. 
 
9. Členstvo vo VV SGF zaniká: 
 
a)    uplynutím funkčného obdobia, 
b)    vzdaním sa funkcie, 
c)    odvolaním VZ pri neplnení úloh a uznesení, 
d)    zánikom členstva v SGF. 
 

Článok 10 
Prezident 

 
1.Prezident je štatutárnym orgánom SGF. Je volený na 4-ročné obdobie, v súlade s olympijským 
cyklom. Pri výkone svojej funkcie vystupuje v mene SGF. 
 
2. Prezident je zodpovedný za celú činnosť SGF. 
 
3. Zvoláva a riadi zasadnutia VV SGF a VZ SGF. 
 
4. Navrhuje VZ štruktúru Se SGF. 
 
5. Pre generálneho sekretára a ostatných zamestnancov SGF vypracúva pracovnú náplň. 
 
7. Svoju funkciu vykonáva prezident SGF na základe odplatnej zmluvy o výkone funkcie alebo 
dobrovoľne. 
 
8. Prezident navrhuje VZ generálneho sekretára. 
 



9. Prezident SGF z členov VV SGF navrhuje do funkcie viceprezidenta. 
 
10. Prezident SGF zastupuje SGF na kongresoch FIG a UEG. 
 
11. Prezident SGF zastupuje SGF v organizáciách zastrešujúcich činnosť SGF. 

 
Článok 11 

Viceprezident 
 

1.Viceprezidenta navrhuje prezident SGF z radov zvolených členov VV SGF na svojom prvom 
zasadnutí po VZ, na ktorom prebehli voľby. Členovia VV SGF viceprezidenta potvrdia hlasovaním. 
 
2. Viceprezident vykonáva funkciu prezidenta do doby uplynutia funkčného obdobia aktuálneho 
prezidenta v prípade, že z akéhokoľvek dôvodu zanikne výkon funkcie aktuálne zvoleného prezidenta 
SGF pred uplynutím jeho funkčného obdobia. 
 

Článok 22 
Záverečné ustanovenia 

 
1.Tieto stanovy boli schválené hlasovaním per rollam VZ SGF a nadobúdajú platnosť  dňom ...... 
23.3.2019.  
 
2.Účinnosť nadobúdajú dňom vzatia na vedomie zmeny stanov na Ministerstve vnútra SR, okrem  
Článku 7 bod 1 písm. f) a Článku 15a, ktoré nadobudnú účinnosť 1.3.2022. Dňom vzatia na vedomie 
zmeny stanov strácajú platnosť  stanovy SGF zo dňa 23.3.2019.25. 3. 2018.  
 
3. Dňa 1.3.2021 strácajú platnosť a účinnosť Článok 16 a Článok 17.  

 
4. Dňa 1.3.2022 strácajú platnosť a účinnosť  Článok 7 bod 1 písm. e), Článok 14 a Článok 15. 
 
5. V prípade, že niektoré ustanovenie stanov je v rozpore so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o športe) alebo s iným 
právnym predpisom Slovenskej republiky (ďalej len SR), platí a použije sa vždy znenie Zákona o športe 
resp. iného právneho predpisu SR. 
 
6. Vzťahy neupravené týmito stanovami, vnútornými predpismi alebo smernicami sa riadia 
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak sa niektoré ustanovenia týchto 
stanov alebo jeho časť ukáže ako neplatné alebo neúčinné alebo v rozpore s právnym poriadkom 
Slovenskej republiky, uvedené nemá vplyv na ostatné ustanovenia stanov, ktoré ostávajú platné 
a účinné aj naďalej v celom rozsahu a pre úpravu vzťahu, práva alebo povinnosti sa použije príslušné 
zákonné ustanovenie. 
 
  
K otázke č. 2 

Slovenská gymnastická federácia uzavrela so spoločnosťou CHEMSTAR, spol.  s.r.o. „Zmluvu 

o prenájme“ športovej haly v areáli ELFO Club Malinovo na obdobie 1.9.2020 – 31.8.2021, 

s možnosťou predĺženia zmluvy na ďalšie obdobie. 

Športová hala slúži na prípravu reprezentačných výberov SGF v modernej gymnastike a v športovom 

aerobiku, na prípravu športovcov v parkoure a výhľadovo v skokoch na trampolíne. Na pokrytie 



nákladov na prenájom haly, SGF poskytuje priestory taktiež na tréningy združených klubov SGF MG, 

ŠA, Parkouru, v prípade voľných hodín ďalším záujemcom. 

Fakturácia zo strany SGF je zákonne možná len cez obchodnú spoločnosť. 

Vytvorenie obchodnej spoločnosti má oporu v Zákone o športe § 18 a v Stanovách SGF zo dňa 

23.3.2019, Článok 8, bod 18/p.  Schvaľovanie založenia obchodnej spoločnosti je v kompetencii VZ 

SGF, kde podľa Článku 8, bod 31/e je potrebný súhlas 2/3 väčšiny členov VZ SGF. 

Obchodné meno spoločnosti:   SGF, spol.  s.r.o. 

Spoločníci:                                    Slovenská gymnastická federácia 

Konateľ:                                        PaedDr. Monika Šišková 

Valné zhromaždenie:                bude doplnené 

Dozorná rada:  JUDr. Kristína Slivoňová, Mgr. Ján Novák, doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 

 

Príloha: Hlasovací lístok  

    

                                                                                                            Mgr. Ján Novák 

                                                                                                              prezident SGF 

 

V Bratislave, 6.9.2020 

                                                                                                                                                  


