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Mám 47 rokov. Študoval som v Nitre, kde s rodinou žijem aj pracujem. 
Som spoločníkom v stavebnej spoločnosti Stavomex s. r. o. a pracujem na
pozícii vedúci skupiny pre riadenie projektov. 
Počas doterajšej 30-ročnej pracovnej kariéry som spolupracoval so silnými
podnikmi, ako napríklad SPP, ČKD, Eustream, Nafta Gbely alebo Benzinol. 
S našimi projektami sme boli niekoľkokrát nominovaní na cenu za
architektúru CE.ZA.R, dvakrát sme získali Cenu Dušana Jurkoviča a Cenu
Ministerstva dopravy za progresívne bývanie. Moja práca je zároveň mojím
koníčkom. 

Moderná gymnastika ma "dostala" vďaka dcére, ktorá sa jej venuje už desať
rokov. Viacmenej paralelne som sa začal angažovať aj osobne v práci pre
oddiel modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra - v organizácii súťaží, v ozdra-
vení fungovania oddielu a v aktívnej spolupráci s klubom ŠK ŠOG Nitra 
a jeho funkcionármi. 

Predsedom oddielu modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra som od roku 2017.
5 rokov som bol členom Rady rodičov Športového osemročného gymnázia v Nitre
a od roku 2020 som jej predsedom. Od roku 2020 som členom Rady školy
pri Spojenej škole, Slančíkovej 2 v Nitre. 
V roku 2021 som sa stal zástupcom športu a cestovného ruchu za Nitriansky
región platformy Rozvoj športu a cestovného ruchu a členom pracovnej
skupiny PHRSR NSK/IÚS NSK.

P r e d s t a v e n i e
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Sen každého športovca, úspech každého
trénera, cieľ každého funkcionára je účasť 
a úspech na svetových vrcholových poduja-
tiach. Aj keď sme ich pravidelnými
účastníkmi, úspechy sú skôr výnimkou 
a prichádzajú sporadicky. Čaká nás dôkladná
analýza reálneho stavu a reálnych možností 
v jednotlivých sekciách a návrh dlhodobej
stratégie, ktorá nás bude posúvať k naplneniu
cieľov. K dosiahnutiu cieľov je potrebná
systémová práca na všetkých úrovniach
federácie. Len pri plnej funkčnosti všetkých
faktorov ovplyvňujúcich chod federácie je
možné pomýšľať na úspech. 

Patrí sa pri tejto príležitosti poďakovať
všetkým tým trénerom a trénerkám, rozhod-
com a rozhodkyniam a funkcionárom, ktorí
vydržali na ceste za úspechom, dokázali po
tej prašnej poľnej ceste prejsť a dostali nás až
k výpadovke na diaľnicu. Je teraz na nás, aby
sme nabrali odvahu a na tú diaľnicu sa napo-
jili. Kým však prídeme do cieľa, potrebujeme
si dobudovať dobíjacie stanice, ktoré nás
posunú vpred. Tá prvá, azda najdôležitejšia,
je už takmer hotová - silná členská základňa 
a obetaví ľudia a funkcionári v kluboch, ktorí
sa o túto základňu starajú. Ľudské zdroje. 
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Uplynulé roky nás naučili, aký krehký môže
byť tento prvý pevný bod bez patričnej
pozornosti a starostlivosti. Aby bolo možné
túto základňu chrániť a zveľaďovať, musíme
sa sústrediť na riešenie problémov, ktoré sa
po priebežnom odkrývaní nezrovnalostí a po
adhoc analýzach stávajú bezodkladnými.
Efektívne hospodárenie v SGF je v súčasnosti
pálčivým problémom a našim vážnym
záväzkom do budúcnosti. Čestnosť,
transparentnosť, efektivita. 

Za plnením týchto úloh musí stáť silná orga-
nizácia. Organizácia, ktorej povinnosťou je
chrániť a rozvíjať gymnastické športy - SGF.
Jej tridsaťročná architektúra už dávno stratila
svoju kondíciu a po praktickej stránke je jej
funkčnosť veľmi limitovaná. Je nutná jej
kompletná rekonštrukcia a pripomenutie
základnej úlohy - SGF pre kluby. 

N e ž i ť  v  m i n u l o s t i , . . .



Ak chceme, aby sa tréneri, rozhodcovia
a kluby rozvíjali bez strachu o svoju
budúcnosť a aby vzťahy s touto organizáciou
fungovali, je načase reflektovať na zmeny 
v spoločnosti a v zákonoch. Z tohto dôvodu
je nevyhnutná zmena zastaralých, právne
rozporuplných stanov. Ich neustále dopĺňa-
nie stráca opodstatnenie a vytvára priestor 
na protichodný výklad. 
Táto ústava športovej organizácie musí mať
jasný koncept striktne daný súčasnou legisla-
tívou. Až potom si budeme môcť aspoň na
chvíľu oddýchnuť. Naozaj len na chvíľu,
pretože súbežne s prácou na vyššie uvede-
ných cieľoch je potrebné začať zveľaďovať 
a budovať modernú infraštruktúru pre všetky
gymnastické športy. Športová infraštruktúra.

Gymnastická federácia prostredníctvom 
klubov a oddielov a aktivity našich športov-
cov šíri dobré meno gymnastiky naprieč
celým športovým spektrom našej spoločnos-
ti. Je načase využiť tento obrovský potenciál
ako jednotnú silu vyše 6 000 registrovaných
športovcov, ktorá zarezonuje spoločnosťou 
a prinesie pre naše športy výrazné benefity.
Dokážme, že sme jeden tím, jedna federácia.
 
Diaľnica nekončí.

V o l e b n ý  p r o g r a m 0 4

#dialnicanekonci

. . . p r a c o v a ť  p r e  b u d ú c n o s ť .



1 Starostlivosť o ľudské zdroje

Rozvoj a napredovanie každej organizácie
závisí od jednotlivcov so spoločným záuj-
mom a cieľom. Slovenská gymnastická
federácia si za svoje roky fungovania vytvo-
rila dobre fungujúcu štruktúru riadiacich
orgánov a zamestnancov sekretariátu. Táto
štruktúra však nesmie ostať len na papieri 
a musí fungovať predovšetkým v praxi.
Slovenská gymnastická federácia nesmie
byť riadená jednotlivcom. Iný názor by mal
byť prediskutovaný a racionálne
vyhodnotený, nie zavrhnutý bez diskusie. 

Mojim zámerom, v prípade zvolenia za
predsedu sekcie modernej gymnastiky, je
sústrediť sa na komunikáciu so zástupcami
klubov a oddielov modernej gymnastiky 
a prostredníctvom pracovných komisií
v sekcii prerokovať a vydiskutovať všetky
návrhy, podnety a pripomienky a odprezen-
tovať ich členom výkonného výboru. 
V prípade ich odsúhlasenia som, ako navrho-
vateľ, v maximálnej možnej miere priprave-
ný pomáhať prezidentovi v ich plnení a byť
za ich plnenie a dodržiavanie spoluzodpo-
vedný. 
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Pre tento model komunikácie navrhnem
zvýšiť počet pracovných komisií sekcie
modernej gymnastiky o: 
- Rozpočtovú komisiu, ktorá bude zodpovedná
za prípravu a čerpanie rozpočtu, 
- Komisiu pre súťaže a podujatia, ktorá bude
zodpovedať za plány a termíny domácich
súťaží,
- Komisiu rozhodkýň, tréneriek a funkcionárov,
ktorej úlohou bude hájiť a chrániť záujmy
všetkých osôb, ktoré aktívne pracujú alebo
pracovali v modernej gymnastike, a to v takej
miere, aby sme všetci mali istotu, že sa má-
me na koho obrátiť s prosbou o radu alebo
pomoc. 

Budem rád, ak sa do práce v komisiách zapo-
ja členovia zo všetkých klubov a oddielov
modernej gymnastiky, aby sme sa všetci 
spoločne podieľali na efektívnom fungovaní
sekcie, a tiež pre to, aby sme mali všetci
prehľad o aktuálnom dianí v modernej gym-
nastike. Ako člen výkonného výboru sa
budem snažiť mať prehľad o dianí v každom
gymnastickom športe združenom vo federá-
cii. Hoci sme v spoločnej federácii a naše
športy majú rovnaký základ, predsa len sme
každý iný a špecifický. 



Osobný kontakt je pre mňa dôležitý - nielen
s predsedníčkami a predsedami sekcií, ale aj
s trénerkami a trénermi, s rozhodkyňami 
a rozhodcami jednotlivých športov. Za naj-
lepšie miesto pre tieto stretnutia považujem
súťaže, ktoré si určite nenechám ujsť a veľmi
sa na ne teším. 

Samozrejme, tá najintenzívnejšia komuniká-
cia bude s vašimi zástupcami vo výbore. 
S ich pomocou a spoločnou prácou sa budem
snažiť pochopiť potreby jednotlivých sekcií 
a byť nápomocný pri ich plnení. Jednou 
z mojich priorít v budúcich troch rokoch 
bude starostlivosť o ľudský potenciál. 

Trénerky a trénerov, rozhodkyne a rozhod-
cov, ale aj zamestnancov sekretariátu pova-
žujem za kľúčový prvok k dosiahnutiu
športových úspechov na svetových poduja-
tiach. Kvalitné vybavenie, metodické mate-
riály, zvyšovanie kvalifikácie, kurzy 
a školenia, informatizácia a digitalizácia, to
je základ, ktorý potrebujeme cielene a pravi-
delne poskytovať klubom a oddielom
Slovenskej gymnastickej federácie. 
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V súčasnosti prebieha mnoho výziev a gran-
tov na podporu tejto aktivity a je len na nás,
aby sme sa do nich zapojili a tak dokázali
vykryť väčšiu časť nákladov pre túto oblasť. 

Za jeden z najefektívnejších motivačných
nástrojov považujem adekvátne finančné
ohodnotenie, dôležité zvlášť v tejto dobe. 
V čase inflácie bude nutné navýšenie miezd
minimálne tak, aby reflektovali medziročný
rast cien a upraviť a doplniť ekonomické
smernice s prihliadnutím na špecifickosť
jednotlivých sekcií.

Spoločne by sme sa mali snažiť, aby hlav-
ným efektom zmien, úprav a korekcií bola
priateľská a pohodová atmosféra a práca,
ktorá nám prináša radosť a uspokojenie.

2 Komunikácia



3 Čestnosť. Transparentnosť. Efektivita.

Azda najsilnejším dôvodom, prečo som sa
rozhodol kandidovať za predsedu Sekcie
modernej gymnastiky a za člena Výkonného
výboru SGF, je nespokojnosť so spôsobom
čerpania a využívania finančných prostried-
kov. 

Rozpočet predkladaný Valnému zhromažde-
niu na schválenie je len rekapituláciou
rozpočtu a nie rozpočtom samotným. Ďalším
nedostatkom je schválenie rozpočtu až po
štyroch mesiacoch jeho čerpania. Stanovy,
ani interné ekonomické smernice nedefinujú
toto obdobie do schválenia rozpočtu, ani
neurčujú spôsob čerpania. V prípade
neschválenia rozpočtu Valným zhromažde-
ním by to predstavovalo vážny problém,
ktorý môže viesť až k pozastaveniu vypláca-
nia prostriedkov zo štátneho rozpočtu
federácii. Rozpočet a jeho čerpanie je jedi-
ným presným ukazovateľom aktuálnej
finančnej kondície SGF a je potrebné mu
venovať pozornosť doslova na dennej báze. 
Z dostupných informácií je možné iba
predpokladať reálny stav financií na
prevádzkovom účte. Príjmy z členských
poplatkov, platby za prenájom Centra
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gymnastických športov od klubov, platby za
školenia a platby za služby sú za rok 2021 vo
výške 103 406 EUR. Na základe zistených
skutočností sa dá predpokladať, že v roku
2020 boli príjmy na prevádzkový účet vo
výške 180 000 EUR a viac. Tieto finančné
zdroje nie sú súčasťou rozpočtu a ich použi-
tie neupravujú žiadne predpisy! Výdaje 
z prevádzkového účtu sú približne v sume
príjmov. Pripomínam, že tento rok je v návr-
hu rozpočtu na správu a prevádzku sekreta-
riátu SGF vyčlenených z prostriedkov
štátneho rozpočtu 260 000 EUR. 

V budúcnosti by mali byť aj predpokladané
príjmy z iných ako dotačných zdrojov zapra-
cované v návrhu rozpočtu s percentuálnym
vyjadrením čerpania. V situácii, kedy je
potrebné predpokladať možný návrat záka-
zov a obmedzení z dôvodu pandemických
opatrení, ako aj zvyšovanie nájmov za špor-
toviská, je nevyhnutné vytvárať rezervu,
ktorá môže byť v prípade nutnosti použitá na
podporu klubov, tréneriek a trénerov. Táto
rezerva by mala byť vytváraná okamži-te, a
to prostredníctvom hľadania zdrojov 
v organizácii. 



Otvorenie a kontrola zmlúv s dodávateľmi
služieb pre SGF, prehodnotenie investícií,
šetrenie nákladov na prevádzku a réžiu,
vytvorenie stratégie diplomacie a marketin-
gu, to sú všetko kroky, ktorými je možné
ušetriť nemalé zdroje. 
Nasledujúce roky (môj predpoklad počíta 
s obdobím dvoch rokov) by investície mali
smerovať výlučne do ľudských zdrojov.
Vyhrievané sedačky a luxusné autá môžu
počkať.

V roku 2020 bol Valným zhromaždením
schválený vznik obchodnej spoločnosti SGF
s. r. o. Žiaľ, potenciál obchodnej spoločnosti
je výlučne využívaný na prevádzku Centra
gymnastických športov. Žiadne zmluvy,
príjmy a výdaje nie sú zverejnené napriek
tomu, že jediným vlastníkom spoločnosti je
Slovenská gymnastická federácia. Podľa
FinStatu boli tržby spoločnosti v roku 2021
63 481 EUR a spoločnosť sa dostala do straty
-21 288 EUR. Po informácii (z dňa 14.4.2022),
že CGŠ bude od 31.5.2022 uzavreté, príde
spoločnosť SGF s. r. o. o jediný príjem a ne-
bude ďalej schopná splácať svoje záväzky
(mimo iného aj pôžičku od Slovenskej gym-
nastickej federácie, ktorú vedenie federácie 

V o l e b n ý  p r o g r a m 0 8

poskytlo spoločnosti bez predchádzajúceho
schválenia Výkonným výborom alebo
Valným zhromaždením!). Aby bola táto
pohľadávka splatená a strata z tejto investície
nebola permanentne navyšovaná z nákladov
na uskladnenie vybavenia CGŠ, je nevyhnut-
né vzniknutú situáciu riešiť. Obchodná spo-
ločnosť, ktorá vznikla pri občianskom zdru-
žení a na podporu tohto združenia, nemôže
byť financovaná týmto združením. Práve
naopak. Jej vznik a fungovanie má význam
len v prípade, ak spoločnosť dosahuje zisk,
ktorý môže byť použitý na podporu
zakladajúcej organizácie. 

Dať do poriadku financie, nastaviť parametre
pre prípravu rozpočtu a vrátiť do federácie
transparentnosť, nebude možné bez vzá-
jomnej dôvery a spolupráce všetkých štruk-
túr SGF, najmä Valného zhromaždenia.
Preto je dôležité, aby základný dokument
občianského združenia, Stanovy SGF, dávali
zmysel a pokrývali a nadväzovali na všetky
dokumenty, ktoré upravujú fungovanie
Slovenskej gymnastickej federácie a sú
zverejňované na webovom sídle SGF, čím sa
stávajú oficiálnym dokumentom.

3 Čestnosť. Transparentnosť. Efektivita.



4 SGF pre kluby 

Posledné roky neboli pre slovenský a sveto-
vý šport priaznivé. Naučili nás však niekoľko
dôležitých vecí - šport sa dokáže prispôsobiť
každej situácii a my sa musíme poučiť a hľa-
dať možnosti ako športový život aj napriek
nepriazni posúvať vpred. Svedčí o tom
množstvo lokálnych, národných a svetových
súťaží, ktoré vyvrcholili najväčším sviatkom
športovcov - letnou a zimnou olympiádou.
Príprava športovcov, nielen vrcholových, ale
športovcov zo širokej členskej základne SGF,
sa nezastavila a pokračovala vďaka obetavosti
a nápadom trénerov, klubových funkcioná-
rov a v neposlednom rade rodičov. Naplno
sa prejavila sila a odhodlanie klubov ako
pevných a stabilných pilierov gymnastických
športov. Ukázalo sa, že láska ku gymnastike 
a vôľa nevzdávať sa je rovnako silná na 
celom Slovensku, hoci podmienky nie sú
všade rovnaké. Dočasný, ročný výpadok
počtu športovcov je minulosťou a noví
členovia opäť klopú na dvere klubov, ktoré
prejavili obrovskú odolnosť.  
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Celé toto turbulentné obdobie nám, klubom
Slovenskej gymnastickej federácie, odhalilo
podstatnú skutočnosť – nefunkčnosť a nepri-
pravenosť našej domovskej organizácie SGF
reagovať na novú situáciu. Organizácie, ktorá
vznikla za jediným účelom - rozvíjať a
chrániť gymnastické športy na Slovensku! 
V čase, keď sa zvyšoval objem financií 
v športe, vedenie SGF nebolo schopné vytvá-
rať rezervu, ktorá by zmiernila dopady ne-
predvídateľných udalostí. Naopak, neefektív-
ne využívanie verejných financií a zlé hos-
podárenie s vlastnými zdrojmi malo a má za
následok stagnáciu a úpadok vrcholových
športovcov na svetovom fóre. Ojedinelé
úspechy jednotlivcov a ich trénerov a tréne-
riek sú výsledkom individuálnej trpezlivosti,
odhodlania a húževnatosti, a nie systémovej
práce SGF s reprezentáciou a kvalitnými
reprezentačnými podmienkami.

#SGFprekluby



Je načase priniesť nové myslenie vedenia
federácie, ktoré sa na rozdiel od súčasného
opiera o dlhoročné skúsenosti trénerov 
a funkcionárov z klubov.
Čaká nás opäť ťažké obdobie, kedy bude
potrebné efektívne využiť každé euro.
Skúsenosťami, ktoré sme za posledné roky
získali, a taktiež zefektívnením práce
sekretariátu, je možné budúce, ekonomicky
náročné obdobie nielen zvládnuť, ale aj
stabilizovať a následne rozvíjať a budovať
šport pre všetky športy. Aby sme zvládli
tento progres federácie, je potrebné, aby vo
vedení boli ľudia energickí, otvorení no-
vým myšlienkam a nápadom. Ľudia, ktorí
budú s chuťou tvoriť a napredovať. 

Aj preto som rád, že do vedenia SGF kandi-
duje nová osoba, ktorá má záujem priniesť
do SGF čerstvé myšlienky, nápady a ener-
giu. Spolu s ostatnými kandidátmi za pred-
sedníčky, predsedov sekcií, a zároveň
členov výkonného výboru, je tu po rokoch
obrovská šanca posunúť fungovanie Sloven-
skej gymnastickej federácie na profesionál-
nu úroveň - na Slovenskú gymnastickú
federáciu, rozvíjajúcu, chrániacu a zveľa-
ďujúcu kluby, ktoré túto organizáciu
vytvorili. 
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4 SGF pre kluby
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5 Športová infraštruktúra

Športová infraštruktúra je jednoznačne
najväčším a dlhodobo neriešeným problé-
mom slovenského športu. Hoci každá
samospráva projekty tohto zamerania
považuje za prínos pre mesto alebo obec,
príprava týchto projektov je legislatívne 
a finančne náročná. Doba "nakreslite, postavte,
dajte, starajte sa o prevádzku a my budeme
trénovať" skončila v deväťdesiatych rokoch
minulého storočia. 

Minimálnou podmienkou k jednaniam so
samosprávami je architektonická štúdia 
a následne projektová dokumentácia, krycí
list rozpočtu a model financovania. Ak si
dokážeme zašpecifikovať presné parametre
športovísk pre naše športy, určite nájdeme
prienik a môže vzniknúť pekná štúdia
modernej, energeticky nenáročnej trénin-
govej haly, ktorá bude šitá na mieru pre
športy Slovenskej gymnastickej federácie.
Táto štúdia by mala byť financovaná zo
zdrojov SGF, samozrejme po schválení
Valným zhromaždením, a vypracovaná tak,
aby mohla byť použitá ako univerzálny
model pri prvom kontakte so samosprávami.  
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Rozšíreniu členskej základne výrazne 
napomohol projekt Moduly, vďaka ktorému
môže aj široká verejnosť získať prvý kontakt 
s gymnastikou. Je to projekt, ktorý dokázala
federácia za krátku dobu etablovať medzi
školy. Pokiaľ naše nároky nebudú prehnané 
a dokážeme pre Moduly vyčleniť priestor 
a hodiny v špecializovaných športoviskách,
je veľká šanca na postupné budovanie infra-
štruktúry pre gymnastické športy spoločne
so samosprávami. 

Nepotrebujeme jednu veľkú halu v jednom
meste pre 6 410 športovcov, ale 6 410 špor-
tovcov potrebuje desať malých hál v desia-
tich mestách. 

Viem, že raz príde aj veľký projekt, spoločne
s veľkým podujatím. Ak budeme pripravení
kandidovať na usporiadanie Majstrovstiev
Európy, budeme pripravení vybudovať aj
Národné gymnastické centrum. 

Dnes ešte pripravení nie sme.



Niekedy len tak zastanem a rozmýšľam,  
ako milujem to,  čo robím.

Toto je priestor pre šport, ktorý som si
zamiloval, ale hlavne pre ľudí, ktorí ma
naučili a neustále učia, aká je dôležitá
vytrvalosť, ... a že 90 sekundám slávy na
koberci predchádzajú roky driny v telocvič-
niach, odreté lakte, spálené narty či kolená,
modriny na píšťalách a tečúce slzy. 

Stojí to za to.

Chcem sa poďakovať všetkým klubom 
slovenskej modernej gymnastiky za dôveru.
Budem sa snažiť pracovať ako najlepšie viem.
Uvedomujem si, že moje skúsenosti a znalos-
ti o modernej gymnastike majú ešte ďaleko 
k odbornosti, ale viem, že moju nedostatoč-
nú odbornosť hravo vykompenzuje množ-
stvo odborníkov z klubov a oddielov 
z Bratislavy, Senca, Nitry, Novák, Prievidze,
Zvolena, Banskej Bystrice, Martina, Liptov-
ského Mikuláša, Prešova, Košíc a Bardejova. 

Ďakujem vám za budúce tri roky.
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Môj verejný prísľub: 

V prípade, ak s mojou prácou bude nespo-
kojná väčšina klubov a oddielov modernej
gymnastiky, bezodkladne sa vzdám funkcie 
a v maximálnej možnej miere budem nápo-
mocný pri odovzdaní agendy novej predsed-
níčke alebo predsedovi sekcie modernej
gymnastiky.

Na záver prajem všetkým kandidátom, bez
ohľadu na výsledok volieb, veľa úspechov,
trpezlivosti a odhodlania v plnení stanove-
ných cieľov.

Kandidát na predsedu 
Sekcie modernej gymnastiky

Ľ u b o š  V i l č e k

6 Moderná gymnastika


