
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI  

sp. zn. č. HKŠ-2022/34 
podľa § 14 ods. 9 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a 

 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Kontrolovaný subjekt:  Slovenská gymnastická federácia 

Junácka 6 

832 80 Bratislava 

(ďalej len „SGF“) 

Predmet kontroly:  

Kontrola dodržiavania právnych predpisov, predpisov a 

rozhodnutí športovej organizácie v súvislosti so športovou 

činnosťou podľa § 61 ods. 1 písm. h) zákona č. 440/2015 Z.z. 

o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Deň začatia kontrolnej 

činnosti: 

 

7. 6. 2022 

Deň ukončenia 

kontrolnej činnosti: 

12. 9. 2022 

Spracoval:  

Ing. Mariana Dvorščíková 

hlavný kontrolór športu 

Miesto a dátum 

vypracovania správy 

o kontrolnej činnosti : 

 

V Bratislave, dňa 12. 9. 2022 
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1. POUŽITÉ SKRATKY 

 

SKRATKA  

ZÁKON O ŠPORTE Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
SGF Slovenská gymnastická federácia 

NŠZ Národný športový zväz 

VZ  Valné zhromaždenie 

VZ SGF  Valné zhromaždenie Slovenskej gymnastickej federácie 

ISŠ Informačný systém športu 

MŠVVAŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 

2. PÔVOD PODNETU 

 

Kontrolná činnosť začatá na základe § 14 ods. 1 písm. c) zákona o športe „na základe podnetu osoby 

s príslušnosťou k športovej organizácii“.  

 

Podávateľ :  

 

Ing. Ingrid Potisková, PhD. 

Strmý vŕšok 139 

841 06 Bratislava 

(ďalej len „podávateľ“) 

 

                            

3. PREDMET KONTROLY 

 
Kontrola dodržiavania právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie v súvislosti so 

športovou činnosťou podľa § 61 ods. 1 písm. h) zákona o športe.  

  

4. PRIEBEH KONTROLNEJ ČINNOSTI 

 

 

• 7.6.2022 - zaevidovaný list podávateľa v súvislosti s „podozrením na nepresne spísanú 

zápisnicu z volebného VZ SGF konaného dňa 30.4.2022 v Bratislave“ 

 
V nadväznosti na predmetný list bola dňa 7.6.2022 začatá na základe § 14 ods. 1 písm. c) zákona o športe, 

na základe podnetu osoby s príslušnosťou k športovej organizácii, kontrolná činnosť HKŠ-2022/34 vo veci 
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„dodržiavania právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie v súvislosti so športovou 

činnosťou zákona o športe“ na základe § 61 ods. 1 písm. h) zákona o športe.  

 
• 21.6.2022 - zaevidovaný dodatok podávateľa k pôvodnému podnetu 

 

• 24.6.2022 - hlavný kontrolór športu odoslal kontrolovanému subjektu „žiadosť o vyjadrenie 

k podnetu“ 

 

1. Podozrenia na nepresne vyhotovenú zápisnicu z volebného VZ SGF, ktoré sa konalo dňa 30.4.2022 

 

a doplnenia podania :  

 

2. Podnetu na vykonanie kontroly voľby prezidenta SGF na predmetnom VZ SGF,  

3. Podozrenia z hlasovania osôb bez práva hlasovať „Čestní členovia“,  

4. Podozrenia z hlasovania osôb bez práva hlasovať „Člen VV SGF“,  

5. Podozrenia na zabránenie v hlasovaní splnomocnenej osobe Jane Ivákovej,  

6. Preverenia hlasovacieho práva klubu Športový klub modernej gymnastiky Slovan Bratislava. 

 

Zároveň hlavný kontrolór športu požiadal kontrolovaný subjekt o doručenie: 

- Komplet zápisnice z predmetného zasadnutia najvyššieho orgánu SGF v súlade s § 21  ods. 2 

zákona o športe,  

- Správy volebnej komisie z konania volieb v súlade s § 17 ods. 1 písm. f)  

- Správy nezávislého pozorovateľa v súlade s § 23 ods. 3 zákona o športe z predmetných volieb. 

 

Prílohou tejto žiadosti bol podnet podávateľa vrátane príloh.  

 

• 11.7.2022 - hlavnému kontrolórovi športu bolo od kontrolovaného subjektu doručené 

„vyjadrenie k podnetom v súvislosti s Valným zhromaždením SGF.“ 

 

• 13.7.2022 - hlavný kontrolór športu odoslal podávateľovi žiadosť o podanie informácii k 

podnetu a to :  

 

1. Aké podmienky definoval SGF pre splnomocnenie na zastupovanie delegáta na VZ SGF? Kedy boli 

zaslané delegátom?  

2. Aký bol formulár na splnomocnenie pre delegáta na VZ SGF? 

3. Máte vedomosť o internom predpise SGF „povinnosť vopred oznámiť SGF meno splnomocnenca“? 

4. Bola povinnosť klubov oznámiť vopred, že bude zastúpený splnomocnencom? Ak áno, vedeli by ste 

predložiť doklad/kópiu/foto/scan či kluby Gymnastika Bratislava a TJ Juventa Bratislava uvedenú povinnosť 

splnili? 

 

• 14.7.2022 – odpoveď podávateľa k predmetnej žiadosti 

 

• 14.7.2022 - hlavný kontrolór športu odoslal kontrolovanému subjektu „Žiadosť o doplnenie 

informácii : 
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1. Zaslanie všetkých splnomocnení na zastupovanie delegáta na predmetnom VZ SGF v súlade s § 21 ods. 

2 písm. b) zákonom o športe a článku 7 ods. 7 Stanov SGF,  

2. zaslanie interného predpisu SGF a dôkazu o jeho schválení, ktorý obsahuje povinnosť klubu vopred 

oznámiť SGF meno splnomocnenca, ktorý bude klub zastupovať na VZ, plus dôkaz o informovaní klubov 

o predmetnom internom predpise,  

3. zaslanie dokladu o tom, že Jozef Dučak je čestným členom SGF,  

4. zaslanie dokladu o zaplatení členského za 5 aktívnych členov + faktúry na klub Športový klub modernej 

gymnastiky Slovan Bratislava,  

5. zaslanie dôkazu o tom, že všetkým delegátom VZ SGF bol odoslaný aktualizovaný kľúč delegátov VZ 

SGF o klub ŠK modernej gymnastiky Slovan Bratislava,  

6. zaslanie dôkazu, kedy vopred oznámili SGF splnomocnencov za klub na predmetnom VZ SGF, kluby 

AGRI ACADEMY a VŠK FTVŠ UK LAFRANCONI. 

 

• 25.7.2022 - hlavný kontrolór športu zaevidoval reakciu kontrolovaného subjektu na výzvu č. 

2 ku kontrolnej činnosti HKŠ 2022-34 

 

• 4.8.2022 – odoslaný Návrh správy o kontrolnej činnosti kontrolovanému subjektu 

 

• 9.8.2022 – prevzatý Návrh správy o kontrolnej činnosti kontrolovaným subjektom 

 

• 19.8.2022 – vyjadrenie kontrolovaného subjektu k Návrhu správy o kontrolnej činnosti 

 

• 19.8.2022 – kontrolovaný subjekt preukázal zverejnenie údajov podľa § 17 ods. 1 písm. e) a 

f) zákona  

 

• 26.8.2022 – kontrolovaný subjekt preukázal zverejnenie doplnenia prezenčnej listiny a 

splnomocnení podľa § 21 ods. 2 písm. b) zákona o športe k Zápisnici zo zasadnutia 

predmetného Valného zhromaždenia Slovenskej gymnastickej federácie 

 

• 2.9.2022 – ukončenie kontrolnej činnosti, vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti sp. Zn. 

HKŠ-2022-34 

 

 

5. ZISTENIA 

 

Pri odbornej kontrole bola použitá nasledovná dokumentácia : 

  

1. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

2. Podnet podávateľa zaregistrovaný dňa 7.6.2022 

3. Dodatok k podnetu podávateľa zaregistrovaný dňa 21.6.2022 

4. Vyjadrenie SGF k podnetu podávateľa zaregistrované dňa 11.7.2022 vrátane príloh 

5. Zápisnica z riadneho zasadnutia Valného zhromaždenia SGF zo dňa 30.4.2022 

6. Doplnenie podnetu podávateľa zo dňa 14.7.2022 
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7. Reakcia na výzvu č. 2 ku kontrole HKŠ 2022/34 zaregistrovaná dňa 25.7.2022 vrátane príloh 

8. Stanovy Slovenskej gymnastickej federácie schválené na Valnom zhromaždení SGF v Bratislave, 

dňa 19. októbra 2020 (ďalej len „Stanovy SGF“) 

9. Rokovací poriadok SGF schválený dňa 30. 4. 2022 

10. Volebný poriadok SGF schválený dňa 30. 4. 2022 

11. Registračný a prestupový poriadok SGF, sadzobník členských poplatkov schválený 24.6.2020 

12. Zákon č. 83/1990 Zn o združovaní občanov 

13. Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR 

 

 

 

Vymedzenie predmetu odbornej kontroly 

 

Vybrané ustanovenia zákona o športe :  
 

Podľa § 17 ods. 1 písm. e) :  

„Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu zápisnicu 

a prezenčnú listinu zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou najneskôr 25 dní odo dňa konania 

zasadnutia.“ 

 

Podľa § 17 ods. 1 písm. f) :  

„Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu správu 

volebnej komisie najneskôr do 25 dní odo dňa konania volieb.“ 

 

Podľa § 17 ods. 2 písm a) 

„Národný športový zväz musí mať stanovy v súlade s § 19 až 23 ZoŠ“ 

 

 

Podľa § 19 ods. 1 písm a) 

„NŠZ vytvára svoje orgány a zabezpečuje ich činnosť podľa týchto pravidiel: členmi najvyššieho orgánu 

s právom hlasovať sú zástupcovia športových klubov, športovcov, športových odborníkov a ďalších členov 

národného športového zväzu alebo zástupcovia zvolení športovými klubmi, športovcami, športovými 

odborníkmi a ďalšími členmi národného športového zväzu“  

 

Podľa § 19 ods. 1 písm d) 

„NŠZ vytvára svoje orgány a zabezpečuje ich činnosť podľa týchto pravidiel: členom najvyššieho orgánu, 

ktorý zastupuje športovú organizáciu, je štatutárny orgán športovej organizácie alebo ním písomne 

splnomocnená osoba, ak športovú organizáciu v najvyššom orgáne nezastupuje volený člen podľa 

písmena c)“ 

 

Podľa § 19 ods. 2  

„Počet členov, spôsob vytvorenia a spôsob hlasovania členov najvyššieho orgánu (ďalej len „kľúč 

delegátov“) musí byť upravený v stanovách NŠZ“ 
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Podľa § 19 ods. 3  

„Kľúč delegátov musí zohľadňovať 

a) Počet športovcov a úroveň súťaže, v ktorej súťažia alebo počet družstiev športovej organizácie 

a úroveň súťaže v ktorej súťažia a 

b) Územný princíp, ak je určený v stanovách NŠZ“ 

 

Podľa § 21 ods. 1 písm. d) :  

„Na uznášaniaschopnosť zasadnutia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov 

najvyššieho orgánu s právom hlasovať a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov 

prítomných člnov s právom hlasovať, stanovy určia na ktoré rozhodnutia sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej 

väčšiny“ 

 

Podľa § 21 ods. 2 :  

„Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu 

obsahuje  

a) schválený program zasadnutia,  

b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 1 ods. 1 písm. c) a písomné splnomocnenia, 

ak boli predložené,  

c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,  

d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,  

e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska 

člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,  

f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.“ 

 

Podľa § 21 ods. 3 : 

„Zápisnica podľa odseku 2 sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného 

orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.“ 

 

Podľa § 23 ods. 3 :  

„Nezávislý pozorovateľ uvedie svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb v písomnej správe, 

v ktorej uvedie zistené nedostatky. Na zistené nedostatky je povinný upozorniť volebnú komisiu 

a kontrolóra bezodkladne po ich zistení. Správa nezávislého pozorovateľa je prílohou zápisnice z volieb.“ 

 

Podľa § 66 ods. 3 písm. b) :  

„Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa predpokladá u každej športovej organizácie, o ktorej 

sú v registri právnických osôb zapísané údaje v rozsahu podľa § 81 a spĺňa tieto podmienky : činnosť 

športovej organizácie je v súlade s § 21 a 22“ 

 

Podľa § 67 ods. 3 písm. a) : 

„Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ktorý nezverejní na svojom 

webovom sídle alebo v informačnom systéme športu údaje podľa § 17 ods. 1“ 

 

Podľa § 67 ods. 3 písm. g) : 

„Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ktorý nevyhotoví zápisnicu 

zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu alebo 

vyhotoví zápisnicu, ktorá neobsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 2“ 
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Podľa § 68 ods. 8 :  

„Lehotu, rozsah, v ktorom stráca športový zväz alebo športová organizácia spôsobilosť prijímateľa 

verejných prostriedkov, a podmienky pre obnovenie spôsobilosti určuje ministerstvo školstva na základe 

stanoviska hlavného kontrolóra športu.“  

 

Vybrané ustanovenia Stanov SGF :  
 

Článok 3 bod 2 :  

„SGF registruje a rozlišuje:  -    Členstvo právnickej osoby 

- Členstvo fyzickej osoby 

- Čestné členstvo fyzickej osoby“ 

Článok 4 bod 2:  

„Členstvo klubu, oddielu v SGF vzniká podaním prihlášky a uhradením členského príspevku. Členstvo 

v SGF zaniká zánikom klubu, oddielu, vystúpením zo SGF písomnou formou, neuhradením členského 

príspevku v stanovenom termíne, vylúčením klubu, oddielu na základe rozhodnutia VZ SGF z podnetu 

disciplinárnej komisie.“ 

 

Článok 4 bod 3: 

„Kluby a oddiely SGF majú právo: 

a) Zúčastňovať sa na činnosti SGF 

b) Zúčastňovať sa na činnosti volených orgánov 

c) ...  

h) voliť členov do orgánov SGF,...“  

 

Článok 4 bod 5 písm. c) :  

„Klub, oddiel musí počas svojho členstva v SGF spĺňať všetky nasledujúce podmienky : jeho riadnymi 

členmi je najmenej 5 fyzických osôb.“ 

 

Článok 8 bod 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.“ 

 

Článok 8 bod 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.“ 

 

Článok 8 bod 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) Zástupca športovcov        - 1 hlas 

d) Zástupca športových odborníkov   - 1 hlas 
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Článok 8 bod 11:  

„VZ sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý navrhuje Výkonný výbor SGF.“...  

 

Článok 8 bod 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.“ 

 

 

 

Vybrané ustanovenia Volebného poriadku :  
 

Článok 3 bod 11 : 

„Právo hlasovať majú len delegáti fyzicky prítomní v rokovacej sále.“ 

 

Článok 3 bod 13 :  

„Volebná komisia si vedie pri odovzdávaní volebných lístkov písomnú evidenciu, komu odovzdala volebný 

lístok. Volebné lístky sa od seba odlišujú označením kola volieb a farbou papiera. Volebné lístky sa pripravia 

v počte podľa prezenčnej listiny riadneho zasadnutia VZ SGF.“ 

 

Článok 4 bod 1 :  

„Pri voľbách sa použijú osobitne pripravené volebné lístky (ďalej len „volebné lístky“). Každý prítomný 

delegát obdrží pred voľbou orgánov SGF volebný lístok pre každú jednotlivú voľbu.“  

 

Článok 4 bod 3 :  

„Predseda volebnej komisie pred začatím volieb informuje plénum o momentálnej účasti delegátov s 

právom hlasovať v sále.“ 

 

Článok 4 bod 4 : 

„Volebná komisia v prípade tajného hlasovania odovzdá každému delegátovi volebný lístok s uvedením 

funkcie, ktorá je predmetom voľby a menami kandidátov (v abecednom poradí) na príslušnú volenú 

funkciu. Ak majú kandidáti rovnaké priezvisko a meno, je potrebné na volebný lístok uviesť aj miesto 

bydliska týchto kandidátov alebo iný rozlišujúci údaj.“ 

 

Článok 4 bod 8 :  

„Zrátanie hlasov vykoná v osobitnej miestnosti volebná komisia, ktorá o každej jednotlivej voľbe vypracuje 

zápisnicu.“ 

 

Článok 4 bod 9 :  

„Po spočítaní hlasov člen volebnej komisie vloží odovzdané, spočítané a overené volebné lístky do 

pripravenej obálky, ktorú po vložení volebných lístkov zalepí a zapečatí. Na obálke sú uvedené údaje 

umožňujúce identifikáciu voľby, pri ktorej boli použité volebné lístky nachádzajúce sa v obálke. Zapečatenú 

obálku predseda volebnej komisie alebo iný člen volebnej komisie bezodkladne odovzdá predsedajúcemu 

na jej archiváciu.“ 

 

Článok 4 bod 10 :  

„Voľba prezidenta SGF sa uskutočňuje v jednom kole. Za prezidenta SGF bude zvolený ten z kandidátov, 

ktorý získa nadpolovičný počet hlasov prítomných delegátov v 1. kole. Ak nezíska žiadny kandidát 

mailto:e–mail: mariana.dvorscikova@minedu.sk
http://www.minedu.sk/hlavny-kontrolor-sportu/


 

 

 

 

 

 

Strana 8 z 40 

Hlavný kontrolór športu  |  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  |  Stromová 1  |  813 30 Bratislava  |  Slovenská republika 

tel.: +421 2 593 746 25 |  e–mail: mariana.dvorscikova@minedu.sk  |  http://www.minedu.sk//hlavny-kontrolor-sportu/ 

 

 

 

 

nadpolovičný počet hlasov prítomných delegátov, pristúpi sa k 2. kolu volieb. Do 2. kola postúpia z 1. kola 

dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V 2. kole je zvolený kandidát s vyšším počtom hlasov 

prítomných delegátov.“ 

 

Článok 4 bod 13 :  

„V prípade pochybností rozhodne o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou volebná komisia.“ 

 

Článok 4 bod 15 :  

„O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví volebná komisia zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať počet 

vydaných volebných lístkov, počet platných volebných lístkov a u každého kandidáta počet získaných 

hlasov.“ 

 

Článok 4 bod 16 :  

„Zápisnicu o priebehu volieb podpisujú členovia volebnej komisie a po skončení volieb sa uschová na 

Sekretariáte SGF tak, aby bolo možné v prípade sťažnosti preveriť správnosť volieb nahliadnutím do 

súvisiacej dokumentácie.“ 

 

Článok 4 bod 17 :  

„Platnosť volieb musí byť potvrdená prijatím uznesenia riadneho zasadnutia VZ SGF.“ 

 

Vybrané ustanovenia Rokovacieho poriadku :  

 
Článok Účasť na valnom zhromaždení : 

„1) Na VZ sa zúčastňujú s právom hlasovať: Štatutárni zástupcovia registrovaných klubov a oddielov, resp. 

nimi poverený iný člen športovej organizácie  

a) s počtom členov do 200   - 1 hlas 

b) S počtom členov nad 201 a viac – 2 hlasy 

c) každý lub, ktorý mal v predchádzajúcom kalendárnom roku reprezentanta ST na MEJ, EXOF, ME, 

EH, MS, Svetových hrách a OH má právo účasti 1 ďalší hlas 

d) Predseda komisie športovcov“ 

 

Článok Rokovanie VZ SGF bod 3 : 

„Na začiatku rokovania predsedajúci oznámi mená členov SGF, ktorí požiadali prezidenta SGF 

o ospravedlnenie svojej neúčasti na rokovaní. Predsedajúci taktiež oznámi mená nových delegovaných 

zástupcov, ktorí boli príslušným zástupcom klubu, oddielu, školy oznámení zastupovať príslušný subjekt. 

Zmena delegáta musí byť doložená písomným poverením štatutárneho zástupcu príslušného klubu. Valné 

zhromaždenie berie na vedomie zmenu v delegovaní zástupcov.“ 

 

Článok Hlasovanie : 

„Informácie o výsledku verejného hlasovania a zápisnica o výsledku tajného hlasovania sú súčasťou 

zápisnice z Valného zhromaždenia SGF“ 

 

Článok Zápisnica : 

„.... Zápisnica obsahuje:    

a)  schválený program zasadnutia 

b) Prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu... a písomné splnomocnenia ak boli 

predložené 
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c) Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nm 

d) Dôležité vyjadrenia delegátov VZ k jeho bodom programu 

e) Rozhodnutia a uznesenia, prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania 

f) Meno, priezvisko a podpisy predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľa zápisnice“  

 

 

 

 

Vybrané ustanovenia Registračného a prestupového poriadku SGF 

 
 

Článok 1 Základné ustanovenia 

„1) SGF vykonáva centrálnu registráciu všetkých jej členov (klubov, oddielov, fyzických osôb a čestných 

členov), ktorí vykonávajú gymnastické aktivity... na území SR 

 

2) do SGF sa združujú  

2.1 právnické osoby“ 

2.2. fyzické osoby v súlade s platným znením Stanov SGF 

2.3. čestní členovia SGF na základe schválenia VZ SGF 

 

3) Registrovaní členovia SGF majú právo zúčastňovať sa na činnosti SGF v rozsahu ako im to priznávajú 

Stanovy SGF.“  

 

Článok 3 Termín registrácie 

„ 1. Riadny termín registrácie právnických a fyzických osôb je od 1.1. do 31.1. 

2. Druhý termín registrácie právnických a fyzických osôb je od 1.9. do  30.9. 

Mimo týchto termínov je možná dodatočná registrácia len s penalizačnými poplatkami“ 

 

Článok 4 Platnosť registrácie 

„ 1. Platnosť registrácie je vždy do 31.12. príslušného kalendárneho roka. 

2. Registrácia členov stráca platnosť 

2.1. dňom 31.12., ak nebola registrácia obnovená v riadnom termíne od 1.1.-.31.1. prípadne nezaplatením 

riadnych poplatkov v stanovenom termíne podľa vystavenia faktúry zo strany SGF,...“ 

 

Článok 8 Penalizačné poplatky 

„oneskorená registrácia klubu, oddielu (po 3.1.) ..........35 €...“ 

 

 

 

 

Vybrané ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 
 

§ 3 ods. 3 Povinnosti členov občianskych združení 

“práva a povinnosti člena združenia upravujú stanovy združenia“  
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Vybrané ustanovenia Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. – Ústava SR    

 

§ 2 ods. 3 

„Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon 

neukladá.“ 

 

§ 29 

1) Právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, 

spoločnostiach alebo iných združeniach. 

2) Občania majú právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich. 

3) Výkon práv podľa odsekov 1 a 2 možno obmedziť len v prípadoch ustanovených zákonom, ak je to v 

demokratickej spoločnosti nevyhnuté pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, 

predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných.“ 

 

 

Kontrolná činnosť 

 

Podanie podávateľa zo dňa 7.6.2022 
 

„v súvislosti s podozrením na nepresne spísanú zápisnicu z volebného VZ SGF konaného dňa 30.4.2022 

v Bratislave chcem upriamiť Vašu pozornosť na: 

 

1. str. 16 – druhý odstavec od spodu „Následne došlo k opätovnému overeniu počtu hlasov prítomných 

delegátov v sále – bol zistený stav 77 prítomných hlasov.“ 

Str. 17 -   „Po prestávke a po zrátaní hlasov oznámila predsedníčka Volebnej komisie výsledky hlasovaní. 

VZ SGF zvolilo za predsedov jednotlivých sekcií SGF a do VV SGF týchto kandidátov:  

- Predseda sekcie MG: Ľuboš Vilček, z celk. počtu odovzdaných hlasov 89 získal 75  

- Predseda sekcie GpV: Laura Koštialová, z celk. počtu odovzdaných hlasov 88 získala 53  

- Predsedu sekcie ŠA: Karin Danielová, z celk. počtu odovzdaných hlasov 88 získala 79  

- Predsedu sekcie ŠGŽ: Katarína Krekáňová, z celk. počtu odovzdaných hlasov 88 získala 84“ 

...... pred konkrétnym hlasovaním nedošlo k overeniu počtu hlasov prítomných delegátov v sále a preto 

oproti poslednému spočítavaniu, ktoré uvádza 77 prítomných hlasov, je počet odovzdaných hlasov 

jednotlivým kandidátom zmätočný. Dobre. Rešpektujem. 

Ďalej však  na str. 18 sa uvádza „V prípade voľby predsedu sekcie ŠGM bolo nutné opakovať voľbu, 

nakoľko pri sčítaní hlasov v prvej voľbe bolo volebnou komisiu a nezávislou pozorovateľkou zistené, že 

bolo odovzdaných o dva hlasy viac hlasov ako bolo prítomných hlasov v rokovacej sále pred voľbou.“   

           Na základe čoho zistili túto skutočnosť, keď ani v prípade voľby iných predsedov sekcií nie sú počty 

odovzdaných hlasov rovnaké a posledné overovanie počtu hlasov prítomných delegátov v sále pred 

hlasovaním vykazoval úplne iný počet? (77)  Uvádza sa, „ o 2 hlasy viac „  koľko hlasov bolo odovzdaných 

v prípade voľby predsedu sekcie ŠGM ? 

 

2. V zápisnici chýba zmienka o tom, že v prípade voľby Predsedu sekcie ŠGŽ - Katarína Krekáňová, bolo 

potrebné otvoriť obálku s hlasovacími lístkami a znovu prepočítať, nakoľko pri prvom čítaní výsledkov 

volieb bolo uvedené, že v prípade tejto voľby nik nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Nakoľko som 

sa ja osobne hlasovania zdržala, na tento fakt som upozornila a hlasovacie lístky sa opäť prepočítavali. 

Výsledok  - 4 delegáti sa hlasovania zdržali.....  
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Musím konštatovať, že všetky hlasovania boli zmätočné, plné pochybení a teda nedôveryhodné. Rovnako 

ako Zápisnica z volebného VZ SGF. 

 

3. Príloha č.2 Zápisnice  z volebného VZ SGF konaného dňa 30.4.2022 v Bratislave  

„ Prezenčná listina“  NIE JE prezenčná listina.  Je to zoznam klubov registrovaných v SGF. 

 

4. V prílohe č.6 - – správa nezávislej pozorovateľky MŠVVaŠ – je na strane 36, predposledný odstavec 

uvedené „ Voľby prezidenta sa konali tajnou voľbou ...pričom nikto nespochybnil, že by jeho hlas nebol 

započítaný.  

Keď sme volil tajnou voľbou, ako viem, či bol môj hlas započítaný? Viem túto skutočnosť spochybniť?  

 

 5. Kandidátka na prezidentku SGF – p. Šišková Monika – v rozpore so zákonom o športe a tiež so 

stanovami SGF minimálne posledný rok vykonávala funkciu štatutára SGF a zároveň bola členkou 

výkonného výboru SGF ako volená predsedníčka sekcie GpV.  

 

 

Emailom podávateľa zo dňa 21.6.2022 podávateľ doplnil nasledovné skutočnosti (ďalej ako časť II. 

podania) :  

 

„1. V súlade s ust. § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení podávam podnet na prešetrenie právoplatnosti voľby prezidenta SGF zo dňa 

30.4.2022. 

 

Dovoľujem si obrátiť sa na Vás so žiadosťou o preverenie právoplatnosti voľby prezidenta SGF zo dňa 

30.4.2022. Na základe Správy mandátovej komisie sa Valného zhromaždenia zúčastnilo 72 delegátov 

s celkovým počtom prítomných hlasov 94. Mandátová komisia zároveň zadefinovala nadpolovičnú väčšinu 

hlasov hodnotou 48 hlasov. Uvedené dokladám v Prílohe č. 1. S týmto počtom hlasov sa pristúpilo k voľbe 

prezidenta SGF, iné sčítanie hlasov prítomných delegátov mandátová komisia pred voľbou prezidenta SGF 

nevykonala. K overeniu uvedeného slúži aj zvukový záznam zo zasadnutia, o vyhotovení ktorého boli všetci 

prítomní informovaní. Podľa článku 4, bod 10 Volebného poriadku SGF sa „voľba prezidenta SGF 

uskutočňuje v jednom kole. Za prezidenta SGF bude zvolený ten z kandidátov, ktorý získa nadpolovičný 

počet hlasov prítomných delegátov v 1. kole. Ak nezíska žiadny kandidát nadpolovičný počet hlasov 

prítomných delegátov, pristúpi sa k 2. kolu volieb. Do 2. kola postúpia z 1. kola dvaja kandidáti s 

najvyšším počtom hlasov. V 2. kole je zvolený kandidát s vyšším počtom hlasov prítomných delegátov.“  

Volebná komisia informovala o sčítaní hlasov v pomere 47:46, spolu 93 odovzdaných hlasov prítomných 

delegátov. Deväťdesiaty štvrtý hlas bol úplne opomenutý, a kandidát s počtom hlasov 47 bol označený za 

víťaza volieb v prvom kole na základe údajného získania nadpolovičného počtu hlasov prítomných 

delegátov vypočítaného neoprávnene z počtu 93 odovzdaných hlasov.  

 

Na základe uvedeného žiadam o preverenie právoplatnosti voľby prezidenta SGF, nakoľko na 

základe zistených skutočností je voľba prezidenta SGF vykonaná v rozpore so Správou mandátovej 

komisie, v rozpore s Volebným poriadkom a nedokončená.  
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Príloha č. 1: Správa mandátovej komisie z 30.4.2022, vykonaná pred voľbou prezidenta SGF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dovoľujem si Vás požiadať o preverenie právoplatnosti voľby prezidenta SGF zo dňa 30.4.2022. Máme 

za to, že VZ SGF sa neriadilo stanovami SGF, keď pri prezentácii bol na základe splnomocnenia pridelený 

hlasovací lístok s počtom 2 hlasov pánovi Jozefovi Dučákovi, ktorý je čestným členom SGF a podľa stanov 

SGF schválených na Valnom zhromaždení SGF v Bratislave dňa 19. Októbra 2020 sa v článku 8, bod 8 

uvádza, citujem:  

 

„ Na VZ sa zúčastňujú bez práva na hlasovanie: 

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 „ 

 Pán Dučák Jozef nie je aktívnym členom SGF. Teda splnomocnenie nemalo byť akceptované, nakoľko 

bolo udelené v rozpore so stanovami (čestní členovia nehlasujú) a tiež v rozpore s ustanovením uvedeným 

v splnomocnení, kde sa uvádza, že splnomocnenec musí mať príslušnosť k SGF. Pán Dučák sa aj napriek 

týmto skutočnostiam volieb zúčastnil s 2 hlasmi a týmto aktom voľby neprebehli v súlade so stanovami 

SGF schválenými na Valnom zhromaždení SGF v Bratislave dňa 19. Októbra 2020. 

 

3. Dovoľujem si Vás požiadať o preverenie právoplatnosti voľby prezidenta SGF zo dňa 30.4.2022. Máme 

za to, že VZ SGF sa neriadilo stanovami SGF, keď pri registrácii bol pridelený hlasovací lístok s počtom 2 

hlasov pani Oľge Kyselovičovej, ktorá je členkou VV SGF a podľa stanov SGF schválených na Valnom 

zhromaždení SGF v Bratislave dňa 19. Októbra 2020 sa v článku 8, bod 8 uvádza, citujem: 

„ 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 „  

V rozpore s hore uvedeným sa pani Oľga Kyselovičová ako členka VV SGF volieb zúčastnila a týmto aktom 

voľby neprebehli v súlade so stanovami SGF schválenými na Valnom zhromaždení SGF v Bratislave dňa 

19. Októbra 2020. 
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4. V súlade s ust. § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení podávam podnet na prešetrenie právoplatnosti voľby prezidenta Slovenskej 

gymnastickej federácie zo dňa 30. apríla 2022. Podľa informácií z oficiálneho vzoru splnomocnenia SGF, 

podľa ktorého „Splnomocnenec má v rámci tohto splnomocnenia počas konania VZ SGF všetky práva 

splnomocniteľa vrátane práva hlasovať. Športová organizácia alebo športový klub môže byť pri Valnom 

zhromaždení SGF zastúpený/á svojim štatutárnym zástupcom alebo písomne splnomocnenou osobou s 

príslušnosťou k SGF“, žiadam o preverenie zabránenia splnomocnenej Jany Ivákovej, osoby s 

príslušnosťou k SGF, zastupovať na základe plnomocenstva športové kluby GYMNASTIKA BRATISLAVA 

a TJ Juventa Bratislava súčasne, pričom menovaná disponovala dvoma platnými splnomocneniami. 

Zastupovanie dvoch a viacerých právnych subjektov nie je v rozpore so žiadnym platným dokumentom 

SGF. 

 

5. Dňa 25.4.2022 bol členským klubom SGF z adresy ruscinova@sgf.sk doručený aktualizovaný kľúč 

delegátov. Žiadam o preverenie hlasovacieho práva klubu Športový klub modernej gymnastiky Slovan 

Bratislava, ktorý podľa zverejneného kľúča delegátov nedisponoval hlasovacím právom, napriek tomu sa 

na Valnom zhromaždení dňa 30.4.2022 zúčastnil s právom hlasovať. Zároveň chcem upozorniť na 

skutočnosť, že podľa článku 4 bod 5 c) stanov SGF musí klub, oddiel počas svojho členstva spĺňať 

podmienku, že „jeho riadnymi členmi je najmenej 5 fyzických osôb.“ K dispozícii máme scan 

z informačného systému SGF zo dňa 30.4.2022 v čase 7:34 hod., kedy Športový klub modernej 

gymnastiky Slovan Bratislava disponoval 3 členmi. Na základe uvedeného žiadam o preverenie 

právoplatnosti voľby prezidenta SGF, nakoľko pri voľbe prezidenta SGF prišlo k manipulácii 

s kľúčom delegátov a k porušeniu stanov SGF.“ 

 

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k žiadosti č. 1  zo dňa 11. 7. 2022 

 
Ad 1: Podozrenie na nepresne vyhotovenú zápisnicu z volebného VZ SGF 30.4.2022 prvé podanie:  

 

K bodu 1:  

V predmetnom podnetu zo dňa 7. 6. 2022 sú účelovo uvedené skutočnosti, ktoré sú vytrhnuté z 

širšieho kontextu. Nie je možné nútiť delegátov Valného zhromaždenia SGF (ďalej len „VZ SGF“), aby 

boli bez prestávky prítomní v rokovacej sále alebo aby hlasovali pri každom hlasovaní.  

Demokratické princípy umožňujú slobodné rozhodovanie každého delegáta, overovanie hlasov pred 

každým hlasovaním tiež nie je zákonom stanovené. Pri hlasovaní na Valnom zhromaždení SGF dňa 30. 4. 

2022 bol počet prítomných delegátov/hlasov overovaný opakovane v dobrej viere a najmä z dôvodu 

overenia platnosti hlasovania VZ SGF práve vzhľadom na pohyb delegátov mimo rokovaciu sálu. Z toho 

dôvodu po celý čas VZ SGF pracovníci sekretariátu SGF vyzývali delegátov, ktorí boli dočasne mimo 

rokovacej sály, aby sa zúčastnili rokovania ako aj hlasovania. Na začiatku VZ SGF dňa 30. 4. 2022 bolo 

zistené, že z celkového počtu pozvaných delegátov je prítomných 72 a teda VZ bolo týmto 

uznášaniaschopné. Na základe uvedeného bolo VZ SGF v zmysle stanov SGF po celý čas 

uznášaniaschopné a mohlo prijímať rozhodnutia.  

V zmysle čl. 8 bodu 12 stanov SGF je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 

prítomných delegátov. V zmysle stanov SGF sa tak neposudzuje počet delegátov, ktorí hlasovali, ale 

množstvo odovzdaných hlasov podľa stanoveného kľúča. To, aký počet predstavuje väčšinu hlasov 

prítomných delegátov, sa mení s každým hlasovaním. V týchto prípadoch sa tak v zmysle stanov SGF už 

nevychádza z počtu hlasov, ktorými disponovali delegáti v okamihu, kedy sa na začiatku VZ SGF overovala 

uznášaniaschopnosť VZ SGF.  

 

mailto:e–mail: mariana.dvorscikova@minedu.sk
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Máme za to, že na základe týchto skutočností nie je možné označiť výsledky jednotlivých hlasovaní 

za zmätočné či neplatné. V dôsledku toho považujeme toto tvrdenie podávateľa podnetu za 

bezdôvodné, účelové a neoprávnené.  

 

K bodu 2:  

Súčasne podávateľ podnetu napadá skutočnosti, že v prípade voľby na pozíciu predseda sekcie Športová 

gymnastika muži bolo nutné voľbu opakovať, nakoľko bolo odovzdaných viac hlasov, ako odpovedal počet 

„prítomných“ hlasov delegačnému kľúči a počtu prítomných delegátov v sále. V záujme zabezpečenia 

nespochybniteľnosti a transparentnosti volieb bolo pristúpené k opakovanej voľbe, kedy jej 

výsledok potvrdil (v zmysle počtu odovzdaných hlasov) oprávnenosť a nutnosť opakovania tejto voľby.  

K skutočnostiam súvisiacich s voľbou predsedu Sekcie Športová gymnastika ženy – Katarína Krekáňová 

– sa neviem vyjadriť, nakoľko tieto skutočnosti nie sú uvedené ani v správe Volebnej komisie ani v správe 

nezávislého pozorovateľa MŠVVaŠ.  

 

K bodu 3:  

Prezenčná listina – podávateľ podnetu spochybňuje prílohu zápisnice z VZ SGF s tým, že predmetný 

dokument nie je prezenčnou listinou VZ SGF, ale „zoznamom klubov registrovaných v SGF“. K tomuto 

uvádzame, že zoznam klubov registrovaných v SGF by bol oveľa obsiahlejší. Tvrdenie podávateľa podnetu 

sa tak nezakladá na pravde. Na základe týchto skutočností považujeme toto tvrdenie podávateľa podnetu 

za bezdôvodné, účelové a neoprávnené.  

 

K bodu 4:  

Podávateľ podnetu spochybňuje správu nezávislej pozorovateľky MŠVVaŠ – táto otázka potom musí 

byť nutne smerovaná na nezávislú pozorovateľku MŠVVaŠ.  

 

K bodu 5:  

Podávateľ podnetu uvádza, že „kandidátka na prezidentku SGF – p. Monika Šišková – v rozpore so 

zákonom o športe a tiež so stanovami SGF minimálne posledný rok vykonávala funkciu štatutára SGF a 

zároveň bola členkou Výkonného výboru SGF ako volená predsedníčka sekcie GpV.“  

Nikde v zákone o športe v platnom znení nie je táto skutočnosť zakázaná, rovnako tak v stanovách 

SGF nie je nikde zakázaný súbeh týchto funkcií alebo kandidatúra na volenú funkciu v štruktúre národného 

športového zväzu. Na základe týchto skutočností považujeme toto tvrdenie podávateľa podnetu za 

bezdôvodné, účelové a neoprávnené. Ak má podávateľ podnetu konkrétne dôkazy o porušení konkrétnych 

ustanovení platnej legislatívy alebo interných predpisov SGF, žiadame o ich predloženie.  

 

Ad 2: Doplnenie podnetu zo dňa 21. 6. 2022  

K bodu 1 – Podnet na vykonanie kontroly voľby prezidenta SGF zo dňa 30. 4. 2022:  

Podávateľ podnetu uvádza, že voľba prezidenta SGF je vykonaná v rozpore s príslušnými predpismi SGF, 

v rozpore so správou Mandátovej komisie a v rozpore s Volebným poriadkom. Zásadne nesúhlasíme s 

týmto tvrdením a ako už je vyššie uvedené, pri voľbe prezidenta SGF bolo odovzdaných 93 platných 

hlasov, čo predstavuje hlasy delegátov prítomných v čase voľby v rokovacej sále. Z počtu 93 je tak 

počet 47 jasnou väčšinou a voľba prezidenta SGF je tak platná.  

Súčasne k tomuto dávame do pozornosti skutočnosť, že podávateľ podnetu v tomto podnetu použil 

fotografiu správy Mandátovej komisie z úvodu rokovania VZ SGF urobenú mobilným telekomunikačným 

zariadením, čím porušil bod 5 čl. „Rokovanie Valného zhromaždenia SGF“ Rokovacieho poriadku, kde je 

uvedené, že – citácia: „Počas rokovania musia byť všetky telekomunikačné prostriedky delegátov 

vypnuté.“   

mailto:e–mail: mariana.dvorscikova@minedu.sk
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Na základe týchto skutočností považujeme toto tvrdenie podávateľa podnetu za bezdôvodné, účelové a 

neoprávnené.  

 

K bodu 2 – hlasovanie Jozef Dučák:  

Podávateľ podnetu uvádza, že hlasovanie pána Jozefa Dučáka pri VZ SGF dňa 30. 4. 2022 je neplatné. 

Zásadne sa ohradzujeme proti tomuto tvrdeniu, nakoľko Jozef Dučák je síce čestným členom SGF 

štandardne bez práva hlasovať, ale je tak jednoznačne osobou s príslušnosťou k SGF a bol ako 

splnomocnený delegát VZ SGF dňa 30. 4. 2022 oprávnený hlasovať. Splnomocnenie menovanému udelil 

klub ARGI ACADEMY, IČO 52862623. Originál predmetného splnomocnenia bol v súlade s internými 

predpismi SGF odovzdaný splnomocnenou osobou pri vstupe do rokovacej sály . Originál splnomocnenia 

je uložený v sekretariáte SGF.  Na základe týchto skutočností považujeme toto tvrdenie podávateľa 

podnetu za bezdôvodné, účelové a neoprávnené.  

 

K bodu 3 – hlasovanie Oľga Kyselovičová:  

Podávateľ podnetu uvádza, že hlasovanie pani Oľgy Kyselovičovej pri VZ SGF dňa 30. 4. 2022 je neplatné. 

Zásadne sa ohradzujeme proti tomuto tvrdeniu, nakoľko Oľga Kyselovičová je preukázateľne 

členkou SGF, ako bývalá členka VV SGF počas výkonu tejto funkcie štandardne bez práva hlasovať, ale 

menovaná bola ako splnomocnený delegát VZ SGF dňa 30. 4. 2022 oprávnená hlasovať. 

Splnomocnenie menovanej udelil klub VŠK FTVŠ UK LAFRANCONI, IČO 317880412. Originál 

predmetného splnomocnenia bol v súlade s internými predpismi SGF odovzdaný splnomocnenou osobou 

pri vstupe do rokovacej sály . Originál splnomocnenia je uložený v sekretariáte SGF. Na základe týchto 

skutočností považujeme toto tvrdenie podávateľa podnetu za bezdôvodné, účelové a neoprávnené.  

 

K bodu 4 – splnomocnenie Jana Iváková:  

Jednotlivé kluby SGF majú v zmysle interných predpisov SGF povinnosť vopred oznámiť SGF meno 

splnomocnenca, ktorý ich bude zastupovať na VZ. Táto povinnosť má za účet brániť podvodom pri 

zastupovaní na VZ, nakoľko v zmysle stanov sa nevyžaduje, aby bola pravosť podpisu splnomocniteľa 

(štatutárneho zástupcu klubu) na plnomocenstve úrade osvedčená. Ak klub vopred oznámi meno 

splnomocnenej osoby a takáto osoba na VZ predloží písomné plnomocenstvo na zastupovanie klubu, tak 

je zrejmé, že splnomocnenec je oprávnený zastupovať klub na VZ. SGF bolo zo strany viacerých klubov 

oznámené, že ich bude zastupovať iná osoba ako štatutárny zástupca, teda budú na VZ zastúpené 

splnomocnencom.  

Pri sumarizácii údajov o zástupcoch SFG zistila, že dva kluby nezávisle od seba oznámili ako 

splnomocnenca tú istú osobu. Z oznámení predmetných dvoch klubov nevyplývalo, že by tieto kluby vôbec 

vedeli o tom, že nimi označená osoba má na VZ zastupovať viac ako jeden klub. Stanovy síce umožňujú 

klubu nechať sa zastúpiť splnomocnencom, avšak nikde v stanovách sa neuvádza, že dva kluby si môžu 

zvoliť jedného splnomocnenca. Účelom inštitútu zastúpenia na VZ je to, aby namiesto každého jedného 

neprítomného štatutárneho zástupcu klubu bola prítomná jedna iná samostatná fyzická osoba. Koľko je 

osobne neprítomných delegátov (zastúpených-splnomocniteľov), toľko musí byť aj osôb prítomných 

(zastúpených-splnomocnencov). Dva kluby môžu mať vo veciach, o ktorých sa rozhoduje na VZ 

diametrálne odlišné názory. Ak by jeden splnomocnenec zastupoval dva kluby s protichodnými názormi, 

a prinajmenšom jeden z klubov by nevedel o tom, že ním označený splnomocnenec zastupuje ďalší klub, 

ktorý je potenciálne názorovým oponentom, tak by to mohlo viesť k manipulácii hlasovania zo strany 

splnomocnenca. Splnomocnenec by mohol nerešpektovať inštrukcie jedného klubu o tom, ako hlasovať 

na VZ a mohol by hlasovať v súlade so záujmami druhého klubu. Ak by zastupoval dva kluby s rovnakým 

počtom hlasov, tak by mohol všetky svoje hlasy „odovzdať" v prospech záujmu jedného klubu.  

Splnomocnenec zastupujúci dva kluby, ktoré o tom navyše ani nemusia vedieť, by mohol svojvoľne 

manipulovať s výsledkami volieb a konať v rozpore s vôľou klubov aj bez toho aby o tom tieto kluby vedeli. 
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Ak by splnomocnenec zastupoval dva kluby, pričom jeden by mal napríklad 2 hlasy a druhý 3 hlasy, tak 

by mohol hlasovať s dvomi hlasmi v súlade s inštrukciami klubu, ktorý disponuje 3 hlasmi, a naopak, 

hlasovať s tromi hlasmi v súlade s inštrukciami klubu, ktorý disponuje 2 hlasmi.  

S cieľom prechádzať manipuláciám, zabezpečiť lepšiu kontrolu a zamedziť tomu, aby dochádzalo k 

nerešpektovaniu vôle klubu zo strany splnomocniteľa (teda klubu) preto SGF v zmysle stanoviska 

Výkonného výboru ako najvyššieho výkonného orgánu SGF nepripúšťa, aby jeden splnomocnenec 

zastupoval 2 kluby. Tento postoj je ešte viac žiaduci v prípade, keď zo strany klubov nebolo SGF 

preukázané, že navzájom vedia o tom, že ich má na VZ zastupovať jedna osoba.  

Ani jeden z dotknutých klubov sám neoznámil SFG, že má vedomosť o tom, že ním označený 

splnomocnenec má na VZ zastupovať aj iný klub. Naopak, kontrolór SGF sa sám iniciatívne pokúšal 

informovať dotknuté kluby o tomto konflikte ešte pred VZ, získať ich stanovisko k tomu, že si zvolili ako 

splnomocnenca totožnú osobu a vyzvať aspoň jeden z týchto klubov na to, aby si na VZ zvolili iného 

splnomocnenca. Kontrolórovi sa však napriek snahe nepodarilo spojiť s oboma klubmi a vzniknutú situáciu 

vyriešiť tak, aby mohli byť oba kluby zastúpené na VZ a ich delegáti na ňom hlasovať.  

Z konania kontrolóra SGF je zrejmé, že jeho primárnou snahou SGF bolo predísť tomu, aby čo i len jeden 

klub nemohol na VZ hlasovať. Rozhodne nebolo cieľom brániť klubu hlasovať na VZ. Takýto výklad je v 

rozpore s konaním kontrolóra SGF. Avšak nakoľko sa nepodarilo dosiahnuť nápravu stavu, tak bolo nutné 

rešpektovať názor vedenia SGF a jednej osobe neumožniť, aby na VZ zastupovala dva kluby.  

Konanie SGF nebolo vedené zlým úmyslom, ale snahou predchádzať manipuláciám a zabezpečiť 

transparentnosť volieb. Osobe splnomocnenej dvoma klubmi bolo navyše umožnené, aby si zvolila klub, 

ktorý bude na VZ zastupovať, pričom táto osoba tak aj urobila a na VZ sa zúčastnila a hlasovala.  

Na základe týchto skutočností považujeme toto tvrdenie podávateľa podnetu za bezdôvodné, účelové a 

neoprávnené.  

 

K bodu 5 – hlasovacie právo klubu Športový klub modernej gymnastiky Slovan Bratislava:  

Podávateľ podnetu uvádza, že uvedený klub nemal hlasovacie právo na VZ SGF dňa 30. 4. 2022 a hlasoval 

tak neoprávnene.  

K uvedenému uvádzame, že ešte pred konaním VZ SGF, konkrétne dňa 26. 4. 2022 obdržala SGF emailom 

od menovaného klubu sťažnosť s tým, že podľa ich názoru je klub oprávnený hlasovať napriek tomu, že v 

pôvodnom kľúči zaslanom delegátom VZ SGF bol klub uvedený bez práva hlasovať. SGF prostredníctvom 

svojho kontrolóra overila všetky dostupné informácie a následne dňa 29. 4. 2022 informovala štatutárneho 

zástupcu dotknutého klubu, že je klub oprávnený hlasovať pri VZ SGF dňa 30. 4. 2022. Prikladáme nižšie 

kópiu predmetného emailu. Následne bol potom všetkým delegátom VZ SGF odoslaný aktualizovaný kľúč 

delegátov VZ SGF, ktoré sa konalo dňa 30. 4. 2022.  

Pre úplnosť uvádzame, že ani pred zahájením rokovania VZ SGF ani priamo na zasadnutí VZ SGF dňa 30. 

4. 2022 nebol žiadnym z delegátov delegačný kľúč spochybnený.  

Na základe týchto skutočností považujeme toto tvrdenie podávateľa podnetu za bezdôvodné, účelové a 

neoprávnené.  

Kópia predmetného emailu kontrolóra SGF štatutárnemu zástupcovi klubu Športový klub modernej 

gymnastiky Slovan Bratislava zo dňa 29. 4. 2022:  

Vážená pani hlavná kontrolórka športu, pre úplnosť uvádzam, že dokumenty požadované vo Vašej žiadosti 

zo dňa 24. 6. 2022 nájdete ako priame súčasti zápisnice z VZ SGF konaného dňa 30. 4. 2022 priamo tu:  

https://www.sgf.sk/userfiles/file/SGF%20-%20VZ%2030042022%20-%20ZAPISNICA.pdf  

Súčasťou zápisnice je aj kompletná správa nezávislej pozorovateľky MŠVVaŠ. 

 

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k žiadosti č. 2  zo dňa 15. 7. 2022 
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Ad 1) Splnomocnenia na zastupovanie delegáta pri zasadnutí VZ SGF dňa 30.4.2022 – v prílohe č. 1 

zasielame kópie všetkých splnomocnení, ktoré boli v zmysle interných predpisov SGF predložené SGF 

pred začiatkom konania VZ SGF dňa 30. 4. 2022. Originály predmetných dokumentov sú uložené 

v sekretariáte SGF a s v prípade potreby k dispozícií k nahliadnutiu. 

Dávame do pozornosti skutočnosť, že štatutárna zástupkyňa klubu Gymnastická akadémia Bratislava 

splnomocnila na zastupovanie klubu pri zasadnutí VZ SGF dňa 30.4.2022 inú osobu, sama ale bola na 

predmetné zasadnutie VZ SGF v úlohe splnomocneného zástupcu klubu AŠK INTER BRATISLAVA. 

Uvedená skutočnosť je zjavná z priložených splnomocnení. Nie je bežné, že štatutár klubu sa nechá 

zastupovať a sám ide zastupovať iný subjekt. Napriek skutočnosti, že v danom prípade sa s najväčšou 

pravdepodobnosťou nejedná o porušenie predpisov, vyvstáva otázka, čo bolo skutočným dôvodom 

a cieľom tohto veľmi neštandardného správania dotknutej osoby 

 

Ad 2) dokument pre splnomocnenie na zastupovanie delegáta na VZ SGF dňa 30.4.2022 – predmetný 

vznikol na základe spoločného návrhu sekretariátu SGF a neskoršie dočasnej volebnej komisie, ktorá je 

v súlade s internými predpismi SGF čl. 8, bod 11 platných Stanov SGF, resp. v súlade s čl. 3, bod 3 a 4  

schváleného Volebného poriadku SGF) oprávnená zabezpečiť prípravu volieb a administráciu 

dokumentácie v súvislosti s voľbami do orgánov SGF. 

Postup a dokumenty boli odsúhlasené aj kontrolórom SGF, súčasne bol s postupom a dokumentami 

oboznámený aj VV SGF, ktorý na svojich zasadnutiach 9.3.2022, 6.4.2022 a 12.4.2022 prerokoval všetky 

súvislosti s konaním VZ SGF dňa 30.4.2022 vrátane volieb do orgánov SGF. Všetky dotknuté zápisnice 

z rokovaní VV SGF nájdete zverejnené na webovom sídle SGF. 

Pre úplnosť uvádzame, že text dokumentov bol koncipovaný s maximálnou snahou ta, aby všetky úkony 

súvisiace s voľbami boli jednoznačné, transparentné a nespochybniteľné, aby nedošlo v budúcnosti 

k akémukoľvek spochybneniu dotknutých procesných krokov. Všetky kluby SGF, členovia VV SGF boli 

informovaní o konaní volebného VZ SGF, ktoré sa konalo dňa 30,4.2022 listom prezidenta SGF zo dňa 

4.3.2022 súčasťou listu boa aj informácia o termínoch pre jednotlivé procesné kroky v súvislosti s voľbami 

do orgánov SGF. Predmetný list prezidenta SGF zo dňa 4.3.2022 tvorí prílohu č. 2 tohto listu.  

Všetci delegáti VZ SGF boli priebežne informovaní o všetkých skutočnostiach v súvislosti s prípravou 

a konaním VZ SGF, ktoré sa konalo dňa 30.4.2022, a to odosielaním podkladov ako aj formou 

zverejňovania informácií v súlade s platnou legislatívou. Pre doloženie tvrdení o odosielaní podkladov 

delegátom VZ SGF prikladáme email zo dňa 25.4.2022, ktorý ako príloha č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tohto emailu. Rovnako prikladáme link na webové sídlo SGF, kde boli všetky súvisiace informácie 

a podklady priebežne zverejňované a kde sú zverejnené do dnešného dňa. 

 

Ad 3) dôkaz o čestnom členstve Jozefa Dučáka – kópia uznesenia mimoriadneho VZ SGF zo dňa 

30.4.2016 s uvedením predmetnej skutočnosti tvorí ako prílohu č. 4  + link kde sú zverejnení čestní 

členovia SGF. 

 

Ad 4) Športový klub modernej gymnastiky Slovan Bratislava – doklad o zaplatení členských príspevkov 

na rok 2022 – rozpis tvorby výpočtu členského poplatku ŠK MG SLOVAN BRATISLAVA na rok 2022  tvorí 

ako príloha č. 5 súčasť tohto listu. Prílohou č. 6 je kopia faktúry z 11.4.2022, plus výpis z bankového účtu 

z 18.4.2022 

 

Ad 5) dôkaz o odoslaní aktualizované kľúča všetkým delegátom VZ SGF, ktoré sa konalo dňa 30.4.2022 

– bližšie informácie už boli opísané v bode 2 tohto listu.  

Pre úplnosť uvádzame, že sme v súvislosti s prípravou a konaním VZ SGF dňa 30.4.2022 obdržali jednu 

žiadosť o nápravu a doplnenie – kopia tejto žiadosti tvorí ako príloha č. 7 neoddeliteľnú súčasť tohto listu. 
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Na túto žiadosť reagoval kontrolór SGF dňa 29.4.2022 stanoviskom – predmetné stanovisko tvorí ako 

príloha č. 8 neoddeliteľnú súčasť tohto listu 

Aj z týchto podkladov je zjavné, že všetky  informácie boli oprávneným osobám sprístupnené pred 

zahájením VZS SGF dňa 30.4.2022 

 

Ad 6) kedy oznámili kluby AGRI ACADEMY a VŠK FTVŠ UK LAFRANCONI do SGF svojich 

splnomocnencov na zasadnutie VZ SGF, ktoré sa konalo dňa 30.4.2022 – toto musí dohľadať sekretariát. 

Tieto informácie nemám k dispozícií.  (píše kontrolór SGF) ku dňu písania tohto návrhu správy – neboli 

tieto informácie doručené.  

 

 

6. VYHODNOTENIE  KONTROLY 

 

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti je rozdelené v každom bode na :  

 

1) Vyjadrenie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy 

o kontrolnej činnosti,  

 

2) Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy o kontrolnej 

činnosti,  

 

3) Finálne konštatovanie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu.  

 

K časti I. podania podávateľa :  
 

K bodu 1. podania podávateľa :  
 

1) Vyjadrenie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy 

o kontrolnej činnosti :  

 

Hlavný kontrolór športu uznáva tento bod podnetu ako dôvodný. 

 

V zmysle Zákona o športe 

Podľa § 21 ods. 1 písm. d) :  

„Na uznášaniaschopnosť zasadnutia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov 

najvyššieho orgánu s právom hlasovať a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov 

prítomných člnov s právom hlasovať, stanovy určia na ktoré rozhodnutia sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej 

väčšiny“ 

 

V zmysle volebného poriadku  

Článok 4 bod 3 :  

„Predseda volebnej komisie pred začatím volieb informuje plénum o momentálnej účasti delegátov s 

právom hlasovať v sále.“ 
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Hlavný kontrolór športu sa nestotožňuje s vyjadrením kontrolovaného subjektu. SGF má vo svojom 

vnútornom predpise uvedené, že predseda volebnej komisie pred začatím volieb informuje plénum 

o momentálnej účasti delegátov s právom hlasovať v sále, čo sa nestalo. Uvedeným došlo k porušeniu 

vnútorných predpisov SGF a to volebného poriadku čl. 4 bod. 3 čo mohlo viesť k zmätočnosti, či 

nedorozumeniam. Hlavný kontrolór športu však zároveň konštatuje, že na základe uvedeného nemôže 

označiť výsledky jednotlivých hlasovaní za neplatné. Na uvedené upozornil aj nezávislý pozorovateľ 

MŠVVaŠ v správe. 

 

2) Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy o 

kontrolnej činnosti :  

 

„Nesúhlasíme s názorom HKŠ, že došlo v danom prípade k porušeniu vnútorných predpisov SGF, 

a to Volebného poriadku čl. 4 bod 3. Zmyslom tohto ustanovenia je informovať delegátov o aktuálnej 

účasti  delegátov  s právom  hlasovať. Táto  skutočnosť bola naplnená, ako  vyplýva aj zo  zápisnice z 

Valného zhromaždenia, konkrétne bod. 5 – Správa mandátovej komisie. Všetci delegáti tak mali na 

začiatku rokovania Valného zhromaždenia SGF (ďalej len „VZ SGF“) túto informáciu k dispozícii. Pravdou 

je, že informáciu podal predseda Mandátovej komisie, čo ale podľa nášho názoru nemá žiaden zásadný 

vplyv na akékoľvek ďalšie rozhodovanie VZ SG. 

Podľa  tohto  stavu  sa  v zmysle   platných  Stanov  SGF  predmetná  informácia  vzťahuje  výlučne k 

skutočnosti, že rokovanie VZ SGF je na svojom začiatku uznášaniaschopné. V prípade, že je VZ SGF 

uznášaniaschopné na samom začiatku a táto skutočnosť je preukázateľne overená, potom 

uznášaniaschopnosť pretrváva po celý čas jeho konania a VZ SGF je schopné prijímať rozhodnutia. 

Navyše zo zápisnice ďalej vyplýva, že v priebehu rokovania bol počet prítomných delegátov s právom 

hlasovať opakovane niekoľkokrát overovaný.“ 

 

3) Finálne konštatovanie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu : 

 

Hlavný kontrolór športu naďalej považuje tento bod podnetu ako dôvodný, nakoľko pred voľbou 

prezidenta SGF nebol zistený počet prítomných delegátov a počet hlasov, ktorými disponujú. 

V takýchto prípadoch nemusí byť jasné, či sa absentujúci delegát s hlasovacím právom zdržal 

hlasovania a bol prítomný alebo prítomný nebol.  

 

 

K bodu 2. podania podávateľa :  
 

1) Vyjadrenie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy 

o kontrolnej činnosti :  

 

Hlavný kontrolór športu uznáva tento bod podnetu ako dôvodný. 

 

Z vyjadrenia kontrolovaného subjektu vyberáme: K skutočnostiam súvisiacich s voľbou predsedu Sekcie 

Športová gymnastika ženy – Katarína Krekáňová – sa neviem vyjadriť, nakoľko tieto skutočnosti nie sú 

uvedené ani v správe Volebnej komisie ani v správe nezávislého pozorovateľa MŠVVaŠ.  
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Hlavný kontrolór športu konštatuje, že dodnes mu nebola doručená správa volebnej komisie a ani žiaden 

zápis/zápisnica volebnej komisie, hoc bola riadne vyžiadaná. Uvedená správa sa nenachádza ani ako 

súčasť Zápisnice z VZ SGF, kam nás kontrolovaný subjekt odkázal.  Uvedená správa nie je zverejnená 

na webe SGF a ani v ISŠ, čím došlo k porušeniu zákona o športe § 17 ods. 1 písm f). 

 

Podľa § 17 ods. 1 písm. f) :  

„Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu správu 

volebnej komisie najneskôr do 25 dní odo dňa konania volieb.“ 

 

V zápisnici z konferencie SFG na str. 18 je popísaný fakt o nutnosti opakovať voľbu, nakoľko pri sčítaní 

hlasov v prvej voľbe bolo volebnou komisiou a nezávislou pozorovateľkou zistené, že bolo odovzdaných 

o dva hlasy viac hlasov ako bolo prítomných v rokovacej sále pred voľbou.... následne prišlo k overeniu 

počtu hlasov delegátov prítomných v rokovacej sále... 

 

Hlavný kontrolór konštatuje,  že uvedeným došlo k porušeniu vnútorného predpisu SGF a to 

volebného poriadku čl. 3 bod 13 a čl. 4 bod. 3, 15, 16. 

 

Hlavný kontrolór športu však zároveň konštatuje, že na základe uvedeného nemôže označiť výsledky 

hlasovania o voľbe predsedu sekcie ŠGŽ – Katarína Krekáňová  za neplatné. O platnosti a neplatnosti 

rozhodnutí orgánov občianskeho združenia môže rozhodnúť len príslušný súd.  

 

Hlavný kontrolór konštatuje, že uvedeným došlo k porušeniu vnútorného predpisu SGF a to 

Rokovacieho poriadku článok Zápisnica.  

 

2) Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy o 

kontrolnej činnosti :  

 

„V danom prípade uznávame, že došlo k pochybeniu na našej strane v zmysle nezverejnenia Správy 

Volebnej komisie zo zasadnutia VZ SGF dňa 30. 4. 2022.  Túto skutočnosť obratom napravujeme a 

súčasne prikladáme kópiu tejto správy ako prílohu č. 1  k tomuto vyjadreniu. Skutočnosť, že došlo  k 

náprave v zmysle zverejnenia Správy Volebnej komisie, je možné si overiť aj na stránkach  

www.sgf.sk  ako  aj  v Informačnom  systéme  športu   (ďalej  len  „ISŠ“),  čím  dôjde  bezodkladne    

k zosúladeniu stavu veci s § 17 ods. 1 písm. f) zákona o športe. 

 

Súčasne uvádzame, že sme omylom uviedli v našom predchádzajúcom vyjadrení, že informácia o 

nejasnosti pri voľbe predsedu sekcie Športová gymnastika ženy – Katarína Krekáňová – nám nie je známa. 

Predmetná situácia je opísaná v Správe Volebnej komisie, čo sme žiaľ v predchádzajúcom prípade 

prehliadli. Za zásadnú však považujeme skutočnosť, že vo zverejnenej zápisnici z VZ SGF je od 

počiatku uvedený výsledok predmetnej voľby tak, ako boli zistené pri overení počtu hlasov z tejto 

voľby. Nedošlo tak v žiadnom prípade podľa nášho názoru k žiadnej situácii, ktorá by mohla mať 

zavádzajúci charakter. 

 

Uvedená skutočnosť bude doplnená do zápisnice z VZ  SGF v súlade  so Správou  Volebnej komisie      a 

v súlade s platnou legislatívou a upravená zápisnica bude obratom zverejnená na webovom sídle 

www.sgf.sk a súčasne v ISŠ. 
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Podľa schváleného Volebného poriadku SGF – konkrétne podľa čl. 4. bodu 13. v prípade pochybností 

rozhodne o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou Volebná komisia. 

 

Pre úplnosť  uvádzame,  že  naše  predchádzajúce  vyjadrenia  k tejto  záležitosti  boli  vypracované v 

enormnej časovej tiesni, nakoľko takmer po celý mesiac júl boli všetci zamestnanci sekretariátu spolu s 

vedením SGF mimo sídlo SGF, nakoľko sme organizovali významné športové podujatie EYOF v Banskej 

Bystrici. Naše predmetné pôvodné vyjadrenie tak bolo vypracované na základe neúplných informácií, 

ktoré sme mali bezprostredne k dispozícii v čase spracúvania vyjadrenia. V žiadnom prípade sa nejednalo 

o úmysel. Navyše aj v tomto prípade došlo k dodržaniu interných predpisov SGF, kedy v súlade s ust. Čl. 

4., bod 17, kde je uvedené: Platnosť volieb musí byť potvrdená prijatím uznesenia riadneho zasadnutia 

VZ SGF. Čo sa aj stalo, ako o.i. potvrdzuje zápisnica z VZ SGF zo dňa 30. 4. 2022.“ 

 

3) Finálne konštatovanie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu : 

 

Hlavný kontrolór športu uznáva tento bod podnetu ako dôvodný. Konštatuje sa, že kontrolovaný 

subjekt preukázal odstránenie protizákonného stavu, porušenia § 17 ods. 1 písm. f) zákona o športe.  

 

Hlavný kontrolór športu upozorňuje, že na základe uvedeného nemôže označiť výsledky hlasovania 

o voľbe predsedu sekcie ŠGŽ – Katarína Krekáňová  za neplatné. O platnosti a neplatnosti 

rozhodnutí orgánov občianskeho združenia môže rozhodnúť len príslušný súd. 
 

  

K bodu 3. podania podávateľa :  
 
1) Vyjadrenie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy 

o kontrolnej činnosti :  

 

Hlavný kontrolór športu uznáva tento bod podnetu ako dôvodný.  

 

Konštatuje sa, že prezenčná listina  ale aj písomné splnomocnenia nie sú prílohou zápisnice zo 

zasadnutia predmetného VZ SGF, nakoľko dokument prezentovaný SGF ako „prezenčná listina“ 

neobsahuje mená delegátov, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí predmetného VZ SGF ale obsahuje len 

zoznam štatutárnych zástupcov klubov SGF. 

 

Nezverejnením  prezenčnej listiny a písomných splnomocnení zo zasadnutia VZ SGF došlo k porušeniu: 

- § 17 ods. 1 písm. e) zákona o športe 

- § 21 ods. 2 písm b) zákona o športe 

- Rokovacieho poriadku článok Zápisnica bod b) 

 

Uvedené  má dopad na stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 ods. 3 

písm. b) a podľa § 67 ods. 3 zákona o športe. 

 
2) Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy o 

kontrolnej činnosti :  
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„V prípade  prezenčnej  listiny  uvádzame,  že  dôvodom  pre  nezverejnenie  prezenčnej  listiny  zo 

zasadnutia  VZ  SGF je  jej  odcudzenie  z priestorov  sídla  SGF.  Nakoľko  sa v poslednom čase jedná o 

opakovaný prípad odcudzenia citlivých interných dokumentov SGF z priestorov sídla SGF, čo sa v 

minulosti nikdy nestalo, bola predmetná záležitosť odovzdaná právnym zástupcom SGF za účelom podania 

príslušných trestných oznámení. 

 

SGF má aktuálne k dispozícii len kópiu prezenčnej listiny, ktorú urobila poverená pracovníčka SGF v 

okamihu, kedy bolo zahájené rokovanie VZ SGF dňa 30. 4. 2022, a táto pracovníčka bola zvolená za 

zapisovateľku zápisnice. Do tohto okamihu mala táto pracovníčka na starosť prezenciu delegátov pri 

príchode na zasadnutie VZ. Po začiatku VZ SGF ale prišiel ešte jeden delegát, ktorý sa na prezenčnú listinu 

štandardne podpísal, na základe podpisu mu boli následne pred voľbami vydané hlasovacie lístky v súlade 

s platným hlasovacím kľúčom a delegát sa riadne zúčastnil zasadnutia VZ SGF. Po jeho podpise 

prezenčnej listiny už ale nebola urobená kópia dokumentu s jeho podpisom. 

 

Originálna prezenčná listina bola po skončení zasadnutia VZ SGF dňa 30. 4. 2022 spoločne so všetkými 

ostatnými dokumentami súvisiacimi s predmetným zasadnutím VZ SGF odvezená do sídla SGF a všetky 

predmetné dokumenty boli uložené do uzamykateľnej skrinky v uzamykateľnej kancelárii prezidenta SGF. 

V súvislosti s povinnosťou SGF uhradiť delegátom VZ SGF výdavky spojené s cestou na VZ SGF a naspäť 

do miesta bydliska bola táto listina v nasledujúcich dňoch z trezoru vybratá a odovzdaná ekonómke SGF 

z dôvodu nutnosti overenia oprávnenosti nárokov jednotlivých osôb, ktoré požiadali  o úhradu 

predmetných cestovných výdavkov. Zhodou okolností ekonómka SGF ochorela a od dňa 18.5. 2022 bola 

v pracovnej neschopnosti, a to až do 6. 6. 2022. Predmetná listina zostala v kancelárii ekonómky medzi 

ostatnými nedokončenými podkladmi pre spracovanie. Ekonómka zdieľa kanceláriu s  ďalšou   osobou  –   

koordinátorom   sekcie   modernej   gymnastiky. Kancelária   sa   štandardne   v neprítomnosti niektorého 

z jej používateľov uzamyká. 

 

Odcudzená prezenčná listina slúžila ako  listinný  dôkaz pre vykonanie kontrolnej činnosti v súvislosti  s 

voľbami do orgánov SGF, ktoré sa uskutočnili pri zasadnutí VZ SGF dňa 30. 4. 2022. V okamihu, kedy si 

kontrolór SGF po návrate ekonómky SGF z pracovnej neschopnosti naspäť do zamestnania vyžiadal tento 

podklad pre overenie podstatných skutočností, zistilo sa, že bola prezenčná listina počas neprítomnosti 

ekonómky z kancelárie odcudzená. Cez všetku opakovanú snahu všetkých pracovníkov sekretariátu SGF 

sa opakovane nepodarilo predmetnú listinu dohľadať, preto vedenie SGF odovzdalo prípad k riešeniu 

právnym zástupcom SGF. 

 

SGF uvádza, že kópia prezenčnej listiny bez podpisu posledného z delegátov VZ SGF, bude bezodkladne 

doplnená do zápisnice z VZ SGF zo dňa 30. 4. 2022 s poznámkou, že jeden podpis konkrétneho delegáta 

chýba a k tejto skutočnosti bude pripojené aj vysvetlenie. Takto doplnená zápisnica z VZ SGF bude 

bezodkladne zverejnená na webovom sídle www.sgf.sk ako aj v ISŠ. 

 

Podľa nášho názoru nie je možné spochybniť prítomnosť delegáta, ktorého podpis aktuálne na prezenčnej 

listine chýba, nakoľko jeho prítomnosť na VZ SGF je možné preukázať svedectvom delegátov VZ SGF,  

ako aj prípadne  jeho písomným prehlásením potvrdzujúcim  účasť  na VZ SGF.  V žiadnom prípade tak 

nie je možné spochybniť priebeh VZ SGF ani výsledky volieb do orgánov SGF. 

 

V prípade písomných splnomocnení nedošlo k ich zverejneniu na základe odporúčania právnych 

zástupcov SGF, nakoľko tieto dokumenty  obsahujú citlivé údaje a ich zverejnením by mohlo dôjsť  k 

porušeniu príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podľa mnohých 

vyjadrení renomovaných právnikov dochádza v danom prípade ku kolízii dvoch právnych noriem rovnakej 
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právnej úrovne, a SGF nie je oprávnená rozhodovať o nadriadenosti a podriadenosti všeobecne platných 

právnych noriem. V danom prípade sa SGF priklonila k preferencii ochrany osobných údajov fyzických 

osôb v súlade s bežne zaužívanými postupmi v danej oblasti. Navyše v prípade použitia nástroja 

anonymizácie osobných údajov by zverejnenie takto upravených splnomocnení nemalo akýkoľvek zmysel. 

Je prinajmenšom veľmi zvláštne spojenie okolností, kedy dôjde k odcudzeniu originálu prezenčnej listiny 

zo zasadnutia VZ SGF neznámou osobou a súčasne je podaný podnet na jej nezverejnenie. 

 

V zmysle (čl. 8, bod 12) platných Stanov SGF je na prijatie rozhodnutia VZ potrebná nadpolovičná väčšina 

hlasov prítomných delegátov. V zmysle stanov SGF sa už teda neposudzuje počet delegátov, ktorý za 

návrh (prípadne proti nemu) hlasujú, ale množstvo či „hodnota“ hlasov, ktorými je o jednotlivej veci 

rozhodované. To, aké číslo predstavuje nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov sa mení ad 

hoc s každým hlasovaním. V tomto prípade sa totiž v zmysle stanov SGF už nevychádza z počtu hlasov, 

ktorými disponovali delegáti, ktorí sa prezentovali v čase, kedy sa posudzovala uznášaniaschopnosť VZ.“ 

 

3) Finálne konštatovanie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu : 

 

Hlavný kontrolór športu uznáva tento bod podnetu ako dôvodný.  

 

Kontrolovaný subjekt preukázal splnenie navrhnutého nápravného opatrenia Návrhu správy 

o kontrolnej činnosti :  

 

 19.8.2022 – kontrolovaný subjekt preukázal zverejnenie údajov podľa § 17 ods. 1 písm. e) a f) 

zákona. 

 

26.8.2022 – kontrolovaný subjekt preukázal zverejnenie doplnenia prezenčnej listiny a 

splnomocnení podľa § 21 ods. 2 písm. b) zákona o športe k Zápisnici zo zasadnutia predmetného 

Valného zhromaždenia Slovenskej gymnastickej federácie. 

 

V nadväznosti na vyššie uvedené daná situácia nemá dopad na stratu spôsobilosti prijímateľa 

verejných prostriedkov.  
 

 

K bodu 4. podania podávateľa :  
 
1) Vyjadrenie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy 

o kontrolnej činnosti :  

 

Hlavný kontrolór športu nekontroluje nezávislého pozorovateľa volieb. Predpokladá sa, že skutočnosť, že 

nikto nespochybnil, že jeho hlas nebol započítaný má súvis s celkovým počtom prítomných hlasov – 94 

a skutočným výsledkom volieb Prezidenta SGF, kde bolo odovzdaných hlasov 93.  

 

Nezávislý pozorovateľ volieb bol určený ministerstvom školstva v súlade s § 23 ods. 2 zákona o športe a 

nie je kontrolovaným subjektom. 

 

2) Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy o 

kontrolnej činnosti :  
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„K predmetnému bodu uvádzame, že sa nestotožňujeme s vyjadrením HKŠ, že HKŠ nekontroluje 

nezávislého pozorovateľa volieb. V prvom rade bol nezávislý pozorovateľ prizvaný na základe vlastnej 

žiadosti SGF o jeho prítomnosť na zasadnutí volebného VZ SGF. V prípade, že nezávislý pozorovateľ je 

Ministerstvom školstva v súlade s ust. § 23 zákona o športe na rokovanie vyslaný, je podľa právnych 

názorov aj nezávislý pozorovateľ súčasťou rokovania najvyššieho orgánu športovej organizácie so svojimi 

právami a povinnosťami definovanými príslušnými predpismi. 

Pre úplnosť uvádzame, že vedenie SGF požiadalo o prítomnosť nezávislého pozorovateľa pri voľbách do 

orgánov SGF práve z dôvodu, že malo už pred konaním VZ SGF dňa 30. 4. 2022 indície, ktoré 

predstavovali existenciu reálneho vysokého rizika pokusov o zneváženie, znemožnenie alebo 

zneplatnenie týchto volieb zo strany niektorých osôb a skupín osôb. Snahou zákonodarcov pri 

schvaľovaní zákona o športe o.i. bolo aj zabezpečenie transparentnosti pri činnosti športových 

organizácií, čo aj SGF považuje štandardne dlhodobo za správne. HKŠ obdržala podnety na overenie 

priebehu volieb do orgánov SGF pri zasadnutí VZ SGF dňa 30. 4. 2022, ktorých bol nezávislý pozorovateľ 

priamou súčasťou. Nie je tak možné, aby HKŠ neoverovala postupy a závery nezávislého pozorovateľa, 

ktorého na zasadnutie VZ SGF vyslalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe 

žiadosti SGF v súlade s § 23 zákona č. 44/2015 Z.z. o športe. Ak by taký prípad nastal, mohol  by  taký  

postup  byť  považovaný  za  porušenie  súvisiacich  ustanovení  zákona  o športe   a prítomnosť 

nezávislého pozorovateľa na zasadnutí najvyššieho orgánu športovej organizácie by strácala akýkoľvek 

zmysel.“ 

 

3) Finálne konštatovanie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu : 

 

Hlavný kontrolór športu naďalej trvá na svojom pôvodnom konštatovaní.  

 

 

 

K bodu 5. podania podávateľa :  
 
1) Vyjadrenie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy 

o kontrolnej činnosti :  

 

Konštatuje sa, že predmetné nie je v rozpore so zákonom o športe § 20 ani so Stanovami SGF.  

 

Hlavný kontrolór športu konštatuje, že tento bod podnetu je neopodstatnený.  

 

2) Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy o 

kontrolnej činnosti :  

„SGF sa stotožňuje s názorom HKŠ, že predmetné skutočnosti nie sú v rozpore s § 20 zákona o športe 

ani so Stanovami SGF, z čoho vyplýva, že tento bod podnetu je neopodstatnený.“ 

 

3) Finálne konštatovanie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu : 

 
Hlavný kontrolór športu naďalej trvá na svojom pôvodnom konštatovaní.  
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K časti II. Podania podávateľa :   
 

K bodu 1. doplnenia podnetu podávateľa : 
 
1) Vyjadrenie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy 

o kontrolnej činnosti :  

 

Hlavný kontrolór športu uznáva tento bod podnetu ako dôvodný.  

 

Hlavný kontrolór športu upozorňuje podávateľa aj kontrolovaný subjekt, že o platnosti rozhodnutia 

občianskeho združenia môže rozhodnúť iba príslušný súd.  

 

Kvórum potrebné na zvolenie kandidáta do funkcie v národnom športovom zväze je dôležitým pravidlom 

s dopadom na to, kto a za akých podmienok získa funkciu a právomoci s ňou spojené. Z tohto dôvodu 

majú národné športové zväzy aj SGF výslovne uvedené vo svojich predpisoch akú väčšinu musí kandidát 

získať, aby bol kandidátom víťazným.  

 

Z bodu 16. Zápisnice zo zasadnutia VZ SGF, Voľby do orgánov SGF aj z písomnej správy nezávislého 

pozorovateľa volieb o príprave, priebehu a výsledku volieb do orgánov Slovenskej gymnastickej federácie 

(tvorí prílohu č. 6 Zápisnice zo zasadnutia VZ SGF) je zrejmé, že pred voľbou nedošlo k faktickému zrátaniu 

hlasov prítomných delegátov. Nezávislá pozorovateľka, cit. „ktorá ošifrovala každý volebný lístok, 

konštatovala, že volieb sa zúčastnilo 93 hlasov, pričom nadpolovičnou väčšinou bolo 47 hlasov. 

Hlasovanie o voľbe prezidenta skončilo pomerom 47 hlasov pre kandidátku Šiškovú a 46 hlasov pre 

kandidátku Kikovú, pričom nikto nespochybnil, že by jeho hlas nebol započítaný. Na základe 

uvedeného dosiahla kandidátka Šišková 47 hlasov a bola zvolená v prvom kole. Po voľbe prezidenta 

upozornila nezávislá pozorovateľka vedenie SGF, volebnú komisiu aj kontrolóra, že pred každým 

hlasovaním je potrebné zisťovať počet prítomných delegátov, aby bolo jasné kvórum a potrebná 

nadpolovičná väčšina delegátov“. 

 

V nadväznosti na fakt, že pred voľbou Prezidenta nedošlo k faktickému prerátaniu delegátov 

prítomných na zasadnutí, nie je pre hlavného kontrolóra športu možné určiť, či práve delegát 

s hlasom, ktorý chýbal do počtu 94 hlasov celkového kvóra zasadnutia VZ SGF (bod 5. Zápisnice zo 

zasadnutia VZ SGF – Správa mandátovej komisie), nebol prítomný na zasadnutí VZ SGF v čase 

hlasovania alebo bol prítomný na zasadnutí VZ SGF a hlasovania sa zdržal.  

V prípade ak by bol prítomný na zasadnutí v čase hlasovania a len neodovzdal svoj hlas, prípadne 

aj ak by bol jeho hlas neplatný, započítaval by sa podľa názoru hlavného kontrolóra športu do 

celkového kvóra, z ktorého sa potom mala určovať nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 

delegátov. Uvedené by malo dopad na výsledok volieb. 

 

Skutočnosť koľko volebných lístkov bolo odovzdaných ktorým prítomným delegátom by podľa článku 3 

bod 13 Volebného poriadku malo byť súčasťou písomnej evidencie Volebnej komisie. Nakoľko však správa 

volebnej komisie zo zasadnutia predmetného VZ SGF nie je zverejnená podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona 

o športe na webovom sídle SGF ani v informačnom systéme športu, nie je jasné kedy (či na začiatku 

zasadnutia alebo až pred voľbou) boli volebné lístky odovzdané delegátom ani v akom počte.  

 

Nezverejnením správy volebnej komisie došlo k porušeniu zákona o športe § 17 ods. 1 písm f) 

Podľa § 17 ods. 1 písm. f) :  
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„Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu správu 

volebnej komisie najneskôr do 25 dní odo dňa konania volieb.“ 

 

Uvedené  má dopad na stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 67 ods. 3 

zákona o športe. 

 

 

Zároveň hlavný kontrolór športu konštatuje porušenie vnútorných predpisov : Rokovacieho poriadku 

a to : 

 

Článok Hlasovanie :  

„Informácie o výsledku verejného hlasovania a zápisnica o výsledku tajného hlasovania sú súčasťou 

zápisnice z Valného zhromaždenia SGF“ 

 

Zároveň hlavný kontrolór športu konštatuje porušenie vnútorných predpisov : Volebného poriadku 

Článok 3 bod 13 :  

„Volebná komisia si vedie pri odovzdávaní volebných lístkov písomnú evidenciu, komu odovzdala volebný 

lístok. Volebné lístky sa od seba odlišujú označením kola volieb a farbou papiera. Volebné lístky sa pripravia 

v počte podľa prezenčnej listiny riadneho zasadnutia VZ SGF.“ 

 

 

Článok 4 bod 1 :  

„Pri voľbách sa použijú osobitne pripravené volebné lístky (ďalej len „volebné lístky“). Každý prítomný 

delegát obdrží pred voľbou orgánov SGF volebný lístok pre každú jednotlivú voľbu.“  

 

Článok 4 bod 3 :  

„Predseda volebnej komisie pred začatím volieb informuje plénum o momentálnej účasti delegátov s 

právom hlasovať v sále.“ 

 

Článok 4 bod 4 : 

„Volebná komisia v prípade tajného hlasovania odovzdá každému delegátovi volebný lístok s uvedením 

funkcie, ktorá je predmetom voľby a menami kandidátov (v abecednom poradí) na príslušnú volenú 

funkciu. Ak majú kandidáti rovnaké priezvisko a meno, je potrebné na volebný lístok uviesť aj miesto 

bydliska týchto kandidátov alebo iný rozlišujúci údaj.“ 

 

Článok 4 bod 8 :  

„Zrátanie hlasov vykoná v osobitnej miestnosti volebná komisia, ktorá o každej jednotlivej voľbe vypracuje 

zápisnicu.“ 

 

Článok 4 bod 15 :  

„O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví volebná komisia zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať počet 

vydaných volebných lístkov, počet platných volebných lístkov a u každého kandidáta počet získaných 

hlasov.“ 

 

Článok 4 bod 16 :  

„Zápisnicu o priebehu volieb podpisujú členovia volebnej komisie a po skončení volieb sa uschová na 

Sekretariáte SGF tak, aby bolo možné v prípade sťažnosti preveriť správnosť volieb nahliadnutím do 

súvisiacej dokumentácie.“ 
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2) Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy o 

kontrolnej činnosti :  

 

„Zásadne nesúhlasíme s názorom HKŠ, že – citácia: V prípade, ak by bol (delegát s právom 

hlasovať) prítomný na zasadnutí v čase hlasovania, a len neodovzdal svoj hlas, prípadne aj ak by 

bol jeho hlas neplatný, započítaval by sa podľa názoru HKŠ do celkového kvóra, z ktorého sa 

potom mala určovať nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov. Uvedené by malo dopad 

na výsledok volieb.“ Koniec citácie. 

V Správe Volebnej komisie sú uvedené informácie o celkovom počte odovzdaných hlasovacích lístkov. 

Ak sa počas konania VZ jeden alebo viacero delegátov rozhodne opustiť rokovaciu miestnosť a vo veci 

nehlasovať, tak sa mení aj počet hlasov, ktoré predstavujú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 

delegátov. Hlasy patriace delegátovi, ktorý počas hlasovania o veci opustí miestnosť, resp. nehlasuje nie 

je možné považovať za hlasy prítomného delegáta v zmysle článku 8 bod 12 stanov SGF. 

 

Pri posudzovaní uznášaniaschopnosti bolo prítomných 72 delegátov s počtom hlasov 94. Pri voľbe 

prezidenta SGF však preukázateľne fakticky  hlasovali iba delegáti s celkovým počtom hlasov 93. Z 

uvedeného možno logicky vyvodiť, že jeden delegát disponujúci jedným hlasom nebol na hlasovaní 

prítomný a prezidenta SGF nevolil. Toto je osobnostné právo každého delegáta a nie je možné žiadneho 

delegáta nútiť k voľbe, napriek tomu, že pri zasadnutí VZ SGF boli delegáti moderátorom opakovane 

vyzvaní k zodpovednosti a k účasti na voľbách. Keďže teda celkový počet odovzdaných hlasov 

prítomných delegátov pri voľbe prezidenta SGF bol 93, tak nadpolovičná väčšina z tohto počtu hlasov bola 

47. Práve toľko hlasov vo voľbe prezidenta SGF získala od delegátov Monika Šišková, a teda bola v 

súlade so Stanovami SGF zvolená v prvom kole voľby za prezidenta SGF. 

Nakoľko SGF čiastočne a vo formálnej rovine pochybila nezverejnením Správy Volebnej komisie, ide v 

danom prípade o bezodkladne napraviteľné pochybenie. Nehovoriac o skutočnosti, že výsledky všetkých 

volieb boli potvrdené nielen Volebnou komisiou, ale aj v rámci uznesení VZ SGF boli prijaté v súlade s 

príslušnými predpismi a zverejnené v zápisnici z VZ SGF zo dňa 30. 4. 2022. 

Nakoľko sa čiastkové  pochybenie  SGF v tomto prípade  odstránilo ešte  pred uzavretím  súvisiacej  

kontroly, nie je možné, aby daná situácia mala dopad na stratu spôsobilosti prijímateľa verejných  

prostriedkov podľa § 67 ods. 3 zákona o športe, nakoľko zo strany SGF došlo pred uzavretím predmetnej 

kontroly k náprave a tým k naplneniu podmienok uvedených v ust. § 67 ods. (12) zákona o športe.“ 

 

3) Finálne konštatovanie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu : 

 
Hlavný kontrolór športu uznáva tento bod podnetu ako dôvodný a naďalej trvá na svojom 

pôvodnom konštatovaní.  

 

Hlavný kontrolór športu upozorňuje podávateľa aj kontrolovaný subjekt, že o platnosti rozhodnutia 

občianskeho združenia môže rozhodnúť iba príslušný súd.  
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Kontrolovaný subjekt preukázal splnenie navrhnutého nápravného opatrenia Návrhu správy 

o kontrolnej činnosti :  

19.8.2022 – kontrolovaný subjekt preukázal zverejnenie údajov podľa § 17 ods. 1 písm. e) a f) 

zákona. 

 

V nadväznosti na vyššie uvedené (zjednanie nápravy) daná situácia už nemá dopad na stratu 

spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.  

 

K bodu 2. doplnenia podnetu podávateľa : 
 
1) Vyjadrenie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy 

o kontrolnej činnosti :  

 

Hlavný kontrolór športu konštatuje, že tento bod podnetu je neopodstatnený. 

 

Konštatuje sa, že pán Jozef Dučák sa zúčastnil predmetného VZ SGF ako splnomocnený delegát za 

klub AGRI ACADEMY s právom hlasovať.  

 

V súlade s Registračným a prestupovým poriadkom SGF 

Článok 1 Základné ustanovenia 

„1) SGF vykonáva centrálnu registráciu všetkých jej členov (klubov, oddielov, fyzických osôb a čestných 

členov), ktorí vykonávajú gymnastické aktivity... na území SR 

 

2) do SGF sa združujú  

2.1 právnické osoby“ 

2.2. fyzické osoby v súlade s platným znením Stanov SGF 

2.3. čestní členovia SGF na základe schválenia VZ SGF 

 

4) Registrovaní členovia SGF majú právo zúčastňovať sa na činnosti SGF v rozsahu ako im to priznávajú 

Stanovy SGF 

 

V súlade so Stanovami Článok 3 bod 2 :  

„SGF registruje a rozlišuje:  -    Členstvo právnickej osoby 

- Členstvo fyzickej osoby 

- Čestné členstvo fyzickej osoby“ 

 

V súlade so Stanovami SGF Článok 8 bod 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.“ 

Na samotnom splnomocnení je uvedený text: 

Športová organizácia alebo športový klub môže byť pri Valnom zhromaždení SGF zastúpený/á svojim 

štatutárnym zástupcom alebo písomne splnomocnenou osobou s príslušnosťou k SGF. 
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Kontrolovaný subjekt preukázal, že p. Jozef Dručák je čestným členom registrovaným v SGF 

https://www.sgf.sk/userfiles/file/Novinky/cestni_clenovia_web.pdf   od 30.4.2016 

 

2) Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy o 

kontrolnej činnosti :  

 

„SGF sa stotožňuje s názorom HKŠ, že predmetné skutočnosti nie sú v rozpore so žiadnym predpisom, z 

čoho vyplýva, že tento bod podnetu je neopodstatnený.“ 

 

3) Finálne konštatovanie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu : 

 
Hlavný kontrolór športu naďalej trvá na pôvodnom konštatovaní, že tento bod podnetu je 

neopodstatnený s čím sa kontrolovaný subjekt stotožnil. 

 

 

K bodu 3. doplnenia podnetu podávateľa : 
 
1) Vyjadrenie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy 

o kontrolnej činnosti :  

 

Hlavný kontrolór športu konštatuje, že tento bod podnetu je neopodstatnený. 

 

Konštatuje sa, že pani Oľga Kyselovičová sa zúčastnila VZ SGF ako splnomocnený delegát za klub VŠK 

FTVŠ UK LAFRANCONI  s právom hlasovať. 

 

V súlade s Registračným a prestupovým poriadkom SGF 

Článok 1 Základné ustanovenia 

„1) SGF vykonáva centrálnu registráciu všetkých jej členov (klubov, oddielov, fyzických osôb a čestných 

členov), ktorí vykonávajú gymnastické aktivity... na území SR 

 

2) do SGF sa združujú  

2.1 právnické osoby“ 

2.2. fyzické osoby v súlade s platným znením Stanov SGF 

2.3. čestní členovia SGF na základe schválenia VZ SGF 

 

5) Registrovaní členovia SGF majú právo zúčastňovať sa na činnosti SGF v rozsahu ako im to priznávajú 

Stanovy SGF 

 

V súlade so Stanovami Článok 3 bod 2 :  

„SGF registruje a rozlišuje:  -    Členstvo právnickej osoby 

- Členstvo fyzickej osoby 

- Čestné členstvo fyzickej osoby“ 

 

V súlade so Stanovami SGF Článok 8 bod 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 
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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.“ 

Na samotnom splnomocnení je uvedený text: 

Športová organizácia alebo športový klub môže byť pri Valnom zhromaždení SGF zastúpený/á svojim 

štatutárnym zástupcom alebo písomne splnomocnenou osobou s príslušnosťou k SGF. 

 

p. Oľga Kyselovičová je riadny člen SGF  - fyzická osoba registrovaná aj v Informačnom systéme športu 

t.j. je osoba s príslušnosťou k SGF  https://sport.iedu.sk/Contact/Person/248443.  

 

2) Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy o 

kontrolnej činnosti :  

 

„SGF sa stotožňuje s názorom HKŠ, že predmetné skutočnosti nie sú v rozpore so žiadnym predpisom, z 

čoho vyplýva, že tento bod podnetu je neopodstatnený.“ 

 

3) Finálne konštatovanie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu : 

 

Hlavný kontrolór športu naďalej trvá na pôvodnom konštatovaní, že tento bod podnetu je 

neopodstatnený s čím sa kontrolovaný subjekt stotožnil. 

 

K bodu 4. doplnenia podnetu podávateľa : 
 

1) Vyjadrenie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy 

o kontrolnej činnosti :  

 

Hlavný kontrolór športu uznáva tento bod podnetu ako dôvodný.  

 

Konštatuje sa, že napriek vyjadreniu kontrolovaného subjektu, zastupovanie dvoch klubov jednou osobou 

nie je v rozpore so zákonom o športe ani s predpismi SGF.  

 

Ako konštatuje vo svojom vyjadrení kontrolovaný subjekt : „nikde v stanovách sa neuvádza, že dva kluby 

si môžu zvoliť jedného splnomocnenca“. Rovnako sa v nich neuvádza, že si ho zvoliť nemôžu. Hlavný 

kontrolór športu v danom bode neakceptuje vyjadrenie kontrolovaného subjektu. To, že konanie nie je 

upravené v Stanovách predsa hneď neznamená, že je s nimi v rozpore. Rovnako ako môžu mať dva kluby 

protichodné názory, môžu ich mať aj rovnaké a tým pádom SGF zabránila ich prejavu.  

 

Nakoľko ŠK JUVENTA Bratislava oznámil delegáta Mgr. Janu Ivákovú Potvrdením účasti na VZ SGF zo 

dňa 17.4.2022 a Gymnastika Bratislava  oznámil delegáta Mgr. Janu Ivákovú Potvrdením účasti na VZ SGF 

zo dňa 20.4.2022 je aj tvrdenie kontrolovaného subjektu o neoznámení delegáta na VZ SGF popredu 

neakceptovateľné.  
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Podľa názoru hlavného kontrolóra športu malo byť pani Jane Ivákovej umožnené hlasovať za oba kluby, 

za ktoré predložila splnomocnenie na zastupovanie. V tomto prípade mohlo dôjsť k porušeniu ústavného 

práva na združovanie sa. Rovnako aj k porušeniu práva daného klubu na hlasovanie na VZ SGF. 

 

V prípade výkladu aký k danému poskytol kontrolovaný subjekt, sa odporúča predmetnú nemožnosť 

zastupovania dvoch a viac klubov jednou osobou upraviť do Stanov SGF. Predíde sa tak ohrozeniu právnej 

istoty členskej základne.  

 

Hlavný kontrolór športu konštatuje, že mohlo prísť k  porušeniu zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov 
§ 3 ods. 3 Povinnosti členov občianskych združení 

“práva a povinnosti člena združenia upravujú stanovy združenia“  

 

Hlavný kontrolór športu konštatuje, že mohlo prísť k porušeniu Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. – 

Ústava SR   

§ 2 ods. 3 

„Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon 

neukladá.“ 

§ 29 

1) Právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, 

spoločnostiach alebo iných združeniach. 

2) Občania majú právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich. 

3) Výkon práv podľa odsekov 1 a 2 možno obmedziť len v prípadoch ustanovených zákonom, ak je to v 

demokratickej spoločnosti nevyhnuté pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, 

predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných.“ 

 

Neumožnením hlasovania mohlo prísť k porušeniu Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe § 19 ods. 1 písm d) 

„NŠZ vytvára svoje orgány a zabezpečuje ich činnosť podľa týchto pravidiel: členom najvyššieho orgánu, 

ktorý zastupuje športovú organizáciu, je štatutárny orgán športovej organizácie alebo ním písomne 

splnomocnená osoba, ak športovú organizáciu v najvyššom orgáne nezastupuje volený člen podľa 

písmena c)“ 

 

Vyššie uvedené malo podľa názoru hlavného kontrolóra športu dopad na celkové kvórum hlasov 

delegátov predmetného zasadnutia VZ SGF. 

 
2) Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy o 

kontrolnej činnosti :  

 

„SGF k danému bodu uvádza, že zásadne nesúhlasí s názorom HKŠ, že mohlo prísť k porušeniu zákona  č. 

83/1990 Zb. o združovaní občanov ani k porušeniu Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. – ústava SR. 

 

Ako už je vyššie uvedené, vedenie SGF malo už pred začatím zasadnutia VZ SGF dňa 30. 4. 2022 indície 

o konaní  skupiny osôb,  ktoré  predstavovalo existenciu reálneho vysokého rizika pokusov  o zneváženie, 

znemožnenie alebo zneplatnenie volieb do orgánov SGF s cieľom poškodiť SGF. Na základe týchto indícií 

SGF pri príprave a pri vlastnom konaní volebného zasadnutia VZ SGF konalo  v dobrej viere, v záujme 

členov SGF, v snahe o maximálnu transparentnosť, v súlade s verejným záujmom v športe, v 
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neposlednom rade v súlade so všeobecne platnou legislatívou. Dôkazom tohto nášho tvrdenia je o.i. aj 

skutočnosť, že SGF požiadala o prítomnosť nezávislého pozorovateľa na VZ SGF, ktoré sa konalo dňa 

30. 4. 2022. 

Podľa platných Stanov SGF (čl. 4, ods. 4. a čl. 5, ods. 6.) je každý člen SGF povinný zdržať sa akéhokoľvek 

konania, ktoré by poškodzovalo SGF. Nakoľko v danom prípade ide o nešťastnú zhodu okolností, kedy 

dva kluby sa nechali zastupovať jednou a tou istou osobou, mohlo dôjsť v budúcnosti k pochybnostiam o 

legitimite a zákonnosti takého postupu a teda k spochybňovaniu záverov prijatých VZ SGF dňa 30. 4. 

2022. 

Nakoľko malo vedenie SGF indície o konaní organizovanej skupiny osôb s cieľom poškodiť SGF, rozhodlo 

sa preto vedenie SGF v zmysle ust. § 1) zákona o športe konať v maximálnej snahe predísť akýmkoľvek 

negatívnym javom. 

 

Volebný poriadok SGF, čl. 3, ods. 11 ustanovuje, že právo hlasovať majú len delegáti fyzicky prítomní v 

rokovacej sále. Máme za to, že týmto je jasne definované, že každý jeden delegát môže zastúpiť len jeden 

klub. Navyše sme presvedčení, že v rámci transparentnosti by do budúcna (napr. v prípade schválenia 

verejnej voľby) mohlo byť nejednoznačné, ako hlasoval delegát, ktorý zastupuje viacero klubov. Pani 

Jane Ivákovej bola umožnená účasť na VZ SGF, bolo jej umožnené hlasovanie, no výlučne len za 

jeden klub, ktorý si ona sama vyberie. Navyše kontrolór SGF pri kontrole doručených splnomocnení a pri 

zistení skutočnosti, že dva kluby majú identického splnomocnenca, sa snažil pred začatím VZ SGF, ktoré 

sa konalo dňa 30. 4. 2022, kontaktovať dotknuté kluby s cieľom požiadať ich o zmenu tak, aby bol každý 

klub zastupovaný inou osobou. Kontaktovať kluby sa ale nepodarilo. 

Nie je možné podľa nášho názoru v danom prípade aplikovať ust. § 2, ods. 3 zákona č. 460/1992 Zb. – 

Ústava SR, kde je uvedené, že – citácia: Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho 

nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“ Koniec citácie. V tomto kontexte je prípadne 

potrebné prihliadnuť k ust. § 3 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. 

Ako sme už opakovane uviedli, toto opatrenie bolo preventívne a bolo vedené snahou SGF o zabezpečenie 

transparentnosti a jednoznačnosti priebehu volieb a volebných výsledkov. Opatrenie bolo aplikované v 

rámci procesnej opatrnosti. Je možné v danom prípade súčasne uviesť, že predmetné opatrenie bolo 

realizované v súlade s ust. § 29, ods. 3) zákona č. 460/1992 Zb. – Ústava SR, kedy je možné v danom prípade 

hovoriť o ochrane práv a slobôd iných. 

 
Zásadne  tak  nesúhlasíme  s názorom  HKŠ,  že  uvedené  malo  dopad  na  celkové  kvórum  hlasov  

delegátov predmetného zasadnutia VZ SGF, minimálne nemôže byť tento stav v zmysle dôvodov 

uvedených v Návrhu kladený za vinu SGF.“ 

 

3) Finálne konštatovanie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu : 

 

Hlavný kontrolór športu uznáva tento bod podnetu ako dôvodný a naďalej trvá na svojom 

pôvodnom konštatovaní. Vyššie uvedené malo podľa názoru hlavného kontrolóra športu dopad na 

celkové kvórum hlasov delegátov predmetného zasadnutia VZ SGF, nakoľko nie je jasné koľko 

hlasov naviac by bolo v celkovom kvóre, ani za koho/čo by daný delegát potenciálne hlasoval.  
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Napriek tomu znova hlavný kontrolór športu upozorňuje podávateľa aj kontrolovaný subjekt, že 

o platnosti rozhodnutia občianskeho združenia môže rozhodnúť iba príslušný súd.  

 

 

K bodu 5. doplnenia podnetu podávateľa : 
 
1) Vyjadrenie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy 

o kontrolnej činnosti :  

 

Hlavný kontrolór športu uznáva tento bod podnetu ako dôvodný.  

 

Konštatuje sa, že Športový klub modernej gymnastiky Slovan Bratislava nespĺňal podmienku definovanú 

v článku 4 bod 5 písm. c) Stanov SGF nakoľko nemal k rozhodnému dátumu 10.3.2022 registrovaných 

najmenej 5 členov a uvedený počet 5 členov nespĺňal ani v predchádzajúcom roku. 

 

V súlade so Stanovami SGF: 

Článok 3 bod 2 :  

„SGF registruje a rozlišuje:  -    Členstvo právnickej osoby 

- Členstvo fyzickej osoby 

- Čestné členstvo fyzickej osoby“ 

 

Článok 4 bod 2:  

„Členstvo klubu, oddielu v SGF vzniká podaním prihlášky a uhradením členského príspevku. Členstvo 

v SGF zaniká zánikom klubu, oddielu, vystúpením zo SGF písomnou formou, neuhradením členského 

príspevku v stanovenom termíne, vylúčením klubu, oddielu na základe rozhodnutia VZ SGF z podnetu 

disciplinárnej komisie.“ 

 

Článok 4 bod 3: 

„Kluby a oddiely SGF majú právo: 

e) Zúčastňovať sa na činnosti SGF 

f) Zúčastňovať sa na činnosti volených orgánov 

g) ...  

h) voliť členov do orgánov SGF,...“  

 

 

 

Článok 4 bod 5 písm. c) :  

„Klub, oddiel musí počas svojho členstva v SGF spĺňať všetky nasledujúce podmienky : jeho riadnymi 

členmi je najmenej 5 fyzických osôb.“ 

 

Článok 8 bod 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.“ 

 

Zároveň hlavný kontrolór športu upozorňuje na vzájomný rozpor uvedenej podmienky minimálne 5 členov  

s Rokovacím poriadkom : 
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Článok Účasť na valnom zhromaždení : 

„1) Na VZ sa zúčastňujú s právom hlasovať: Štatutárni zástupcovia registrovaných klubov a oddielov, resp. 

nimi poverený iný člen športovej organizácie  

a) s počtom členov do 200   - 1 hlas 

b) S počtom členov nad 201 a viac – 2 hlasy 

c) každý lub, ktorý mal v predchádzajúcom kalendárnom roku reprezentanta ST na MEJ, EXOF, ME, 

EH, MS, Svetových hrách a OH má právo účasti 1 ďalší hlas 

h) Predseda komisie športovcov“ 

 

Kde je pre športový klub s právom hlasovania 1 hlas mať počet členov DO 200  a nie od 5 do 200. 

 

Uvedený rozpor je aj so Stanovami  SGF 

 

Článok 8 bod 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) Zástupca športovcov        - 1 hlas 

d) Zástupca športových odborníkov   - 1 hlas 

 

V zmysle Stanov SGF čl. 4 ods. 2 členstvo klubu vzniká podaním prihlášky a uhradením členského 

príspevku....  

V čl. 4 bod 3 je uvedené že Kluby a oddiely SGF maj práva...  a tie nie sú limitované v tomto bode počtom 

členov.   

V čl. 4 bod 5 písm c) stanov SGF je stanovená podmienka: „Klub, oddiel musí počas svojho členstva v SGF 

spĺňať všetky nasledujúce podmienky : jeho riadnymi členmi je najmenej 5 fyzických osôb.“ 

Ale táto podmienka nikde následne nie je sankcionovaná pri jej nedodržaní, dokonca pri počte delegátov 

v článku 8 bod 6 písm a) nie je vôbec spomenutá. 

 

Zároveň poukazujeme na fakt, že Športový klub modernej gymnastiky Slovan Bratislava uhradil členské 

vo výške 76 EUR dňa 17.4.2022. 

 

Tak isto v komunikácií SGF s delegátmi SGF sa stále opisuje výpočet kľúča delegátov k 10.3. 2022. Ak by 

bol výpočet k 10.3.2022, tak Športový klub modernej gymnastiky Slovan Bratislava nemal mať hlasovacie 

právo, nakoľko členstvo mu mohlo byť obnovené najskôr až 18.4. (ak by zaplatil aj s penalizačnými 

poplatkami). 

 

Tento fakt, výpočet kľúča delegátov k 10.3.2022 ale odporuje Stanovám článok 8 bod 6, kde počet 

delegátov VZ je určený na základe registrácie k dátumu exportu na Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR v predchádzajúcom roku.  
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 Rozpis platby členského 
príspevku Športového klubu 
Slovan Bratislava za rok 2022 
Typ platby  

Meno  Suma €  

Prolongácia - športoví 
odborníci (funkcionári, tréneri, 
rozhodcovia)  

Timko Milan  6  

Prolongácia člena  Timko Milan  1  
Prolongácia - športoví 
odborníci (funkcionári, tréneri, 
rozhodcovia)  

Beblavý Pavol  6  

Prolongácia člena  Beblavý Pavol  1  
Prolongácia - športoví 
odborníci (funkcionári, tréneri, 
rozhodcovia)  

Timková Lenka  6  

Prolongácia člena  Timková Lenka  1  
Prolongácia - klub                               30  
Prolongácia - sekcia                               10  
Prolongácia - pretekár  GLOSÍKOVÁ Nela 30.03.2012  4  
Prolongácia člena  GLOSÍKOVÁ Nela 30.03.2012  1  
Prolongácia - pretekár  PALIESEK Lara 13.02.2013  4  
Prolongácia člena  PALIESEK Lara 13.02.2013  1  
Prolongácia - pretekár  Timková Adriana 10.05.2002  4  
Prolongácia člena  Timková Adriana 10.05.2002  1  

                                                                      SPOLU                                        76  
 
 

Hlavný kontrolór športu konštatuje porušenie vnútorných predpisov : Registračného a prestupového 

poriadku a to : 

 

Článok 3 Termín registrácie 

„ 1. Riadny termín registrácie právnických a fyzických osôb je od 1.1. do 31.1. 

2. Druhý termín registrácie právnických a fyzických osôb je od 1.9. do  30.9. 

Mimo týchto termínov je možná dodatočná registrácia len s penalizačnými poplatkami“ 

 

Článok 4 Platnosť registrácie 

„ 1. Platnosť registrácie je vždy do 31.12. príslušného kalendárneho roka. 

2. Registrácia členov stráca platnosť 

2.1. dňom 31.12., ak nebola registrácia obnovená v riadnom termíne od 1.1.-.31.1. prípadne nezaplatením 

riadnych poplatkov v stanovenom termíne podľa vystavenia faktúry zo strany SGF,...“ 

 

Článok 8 Penalizačné poplatky 

„oneskorená registrácia klubu, oddielu (po 3.1.) ..........35 €...“ 
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Hlavný kontrolór športu konštatuje, že neuhradením členského do 31.1.2022 v súlade so Stanovami článok 

4 bod 2 Športovému klubu modernej gymnastiky Slovan Bratislava zaniklo členstvo v SGF. 

Členstvo mohlo byť obnovené po zaplatení penalizačných poplatkov, čo sa podľa predložených podkladov 

SGF nestalo. 

 

Samotné SGF v iných konaniach spochybnilo platnosť členstva fyzických osôb, ktoré neboli evidované 

v registri fyzických osôb v športe v súlade so stanovami SGF čl. 5 bod 2 a bod 3  ako aj pri osobách, ktoré 

nezaplatili členské a riadne poplatky v stanovenom termíne. V tomto prípade sa tak stalo až dodatočne 

18.4.2022 a bez penalizačných poplatkov. 

 

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na fakt, že vo vnútornom informačnom systéme SGF nemal predmetný 

klub ani 30.4.2022 (v deň volieb) počet členov 5  a ani dnes, tak nie je v ISŠ MŠVVaŠ SR. 
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Print screen z vnútorného informačného systému SGF dňa 30.4.2022, kde predmetný klub má evidované 

len 3 fyzické osoby ako svojich členov. 

 

 

Ku dňu vyhotovenia tohto návrhu správy o kontrolnej činnosti má predmetný klub v ISŠ len 2 členov ako 

fyzické osoby. 

 

https://sport.iedu.sk/Contact/Person/List?CompanyID=15808 

 

 
 

Hlavný kontrolór konštatuje,  že uvedeným došlo k porušeniu Stanov SGF článok 4 bod 2, a článok 8 

bod 6, nakoľko bolo umožnené hlasovať klubu, ktorému zaniklo členstvo v SGF.  

 

Vyššie uvedené malo dopad na celkové kvórum hlasov delegátov predmetného zasadnutia VZ SGF.  

 

2) Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k predmetnému bodu z Vyhodnotenia Návrhu správy o 

kontrolnej činnosti :  

„Zásadne nesúhlasíme s názorom HKŠ, že Športový klub modernej gymnastiky Slovan Bratislava (ďalej  len 

ŠKMGSB) nespĺňal podmienku definovanú v čl. 4 bod 5 písm. c) Stanov SGF, nakoľko nemal k 

rozhodnému dátumu 10. 3. 2022 registrovaných najmenej 5 členov a uvedený počet 5 členov  nespĺňal 

ani v predchádzajúcom roku. 
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Pre úplnosť uvádzame, že opakovaným overením skutočného stavu veci z dostupných informácií 

vyplynulo, že ŠKMGSB je členom SGF minimálne posledné 3 roky. Predmetnú skutočnosť vieme doložiť. 

Ďalej poukazujeme na skutočnosť, že HKŠ nesprávne vykladá Stanovy SGF, kedy je v Návrhu uvedené 

– citácia: „Článok 4, bod 2: Členstvo klubu, oddielu v SGF vzniká podaním prihlášky a uhradením 

členského príspevku. Členstvo v SGF zaniká zánikom klubu, oddielu, vystúpením zo SGF 

písomnou formou, neuhradením členského príspevku v stanovenom termíne, vylúčením klubu, 

oddielu na základe rozhodnutia VZ SGF z podnetu disciplinárnej komisie.“ Koniec citácie. 

HKŠ v Návrhu nezohľadňuje skutočnosť, že stanovený termín úhrady členského poplatku na rok 2022 bol 

identický s termínom splatnosti príslušnej faktúry (19. 4. 2022), ktorý bol v danom prípade jednoznačne 

preukázateľne dodržaný – členské bolo uhradené dňa 17. 4. 2022. Podľa čl. 5, ods. 5. sa platba za členské 

poplatky realizuje na základe zaslania faktúry zo strany SGF. Neskoršie rozosielanie faktúr za členstvo v 

SGF bolo v roku 2022 plošné v rámci celej SGF a bolo spôsobené o.i. zahájením plošnej revízie údajov 

o členoch SGF v internom informačnom systéme SGF. Pre úplnosť uvádzame, že k dátumu 31. 1. 2022 

mal ŠKMGSB v internom informačnom systéme športu preukázateľne registrovaných 5 aktívnych členov. 

Printscreeny obrazovky z interného informačného systému SGF tvoria ako príloha č. 2 neoddeliteľnú 

súčasť tohto vyjadrenia – printscreeny obrazovky boli urobené v termíne do 22. do 29. 4. 2022 v súvislosti 

s overovaním predmetných skutočností na základe žiadosti iného člena SGF. Nie je tak pravdivé tvrdenie 

HKŠ, že ŠK MG SB nemal ani k dátumu konania VZ SGF dňa 30. 4. 2022 (v deň volieb) 5 členov. 

 

Navyše pre úplnosť uvádzame, že štandardne sa členské príspevky členov SGF hradia v priebehu 

februára vždy po skončení termínu pre registráciu členov. Za registráciu členov je v súlade s čl. 5 

Registračného a prestupového poriadku SGF zodpovedný príslušný klub. Registrácia sa realizuje do 

interného informačného systému SGF na webovom sídle www.sgf.sk (čl. 5, ods. 3. Registračného    

prestupového poriadku SGF), následne sú dáta hromadne exportované do ISŠ. Aj v tomto prípade HKŠ 

nezohľadňuje interné procesy v SGF a nesprávne v Návrhu odkazuje výlučne na ISŠ, kedy sme 

zaznamenali niekoľko prípadov, kedy ISŠ nezapísal správne všetky dáta, ktoré do ISŠ importovala 

športová organizácia. V tomto prípade ale nie je v možnostiach SGF danú technickú chybu zjavne na 

strane ISŠ riešiť HKŠ  sa  ďalej  v Návrhu  neoprávnene  a bezdôvodne  odvoláva  na  iné  konania  SGF  

v súvislosti   s overením členstva fyzických osôb, kedy v týchto prípadoch išlo o neporovnateľné 

okolnosti dotknutých situácií. 

Zásadne tak nesúhlasíme s názorom HKŠ, že uvedeným došlo k porušeniu Stanov SGF článok 4  bod 2, 

a článok 8 bod 6, nakoľko bolo umožnené hlasovať klubu, ktorému zaniklo členstvo. Súčasne  

nesúhlasíme  s názorom  HKŠ,   že  uvedené   malo  dopad   na   celkové   kvórum   hlasov delegátov  

predmetného zasadnutia VZ SGF. 

 

Kontrolovaný subjekt 12. 9. 2022 preukázal HKŠ evidenciu členov predmetného Klubu ŠK MG 

Slovan BRATISLAVA priamym nahliadnutím do vnútorného systému SGF. Ich evidencia sa delí 

extra na športovcov a extra na športových odborníkov a funkcionárov. ŠK MG Slovan Bratislava 

eviduje v systéme SGF 3 členov ako športovcov a 3  členov ako funkcionárov (športových 

odborníkom, čím preukázali počet členov nad 5.  Podávateľ zrejme urobil snímku z vnútorného 
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informačného systému len z časti aktívny športovci, čím došlo k omylu v počte členov.  Medzi 

tým prišlo aj k oprave údajov v informačnom systéme športu MŠVVaŠ SR, kde k 12.9.2022 je 

už zosúladený stav. 

 

3) Finálne konštatovanie hlavného kontrolóra športu k predmetnému bodu : 

 

Hlavný kontrolór športu na základe dodatočne doložených dôkazov ako aj preukázania obvyklých 

postupov a fakturácií iným klubom za členské konštatuje, že tento bod podnetu je neopodstatnený, 

s čím sa kontrolovaný subjekt stotožnil. 

 

 

7. NAVRHNUTÉ OPATRENIA  

 

V nadväznosti na Vyhodnotenie Návrhu správy o kontrolnej činnosti sa navrhovalo :  

1) zosúladiť Stanovy SGF s § 19 až 23 zákona o športe,  

2) zosúladiť znenie Rokovacieho poriadku SGF so znením Stanov SGF aby nedochádzalo k ich 

vzájomnému rozporu,  

3) zabezpečiť kontrolný mechanizmus obsahu a zverejňovania Zápisníc zo zasadnutí najvyššieho, 

najvyššieho výkonného a kontrolného orgánu v súlade s § 21 ods. 2 a § 17 ods. 1 písm. e) a f) 

zákona o športe,  

4) vykonať kroky k zabezpečeniu právnej istoty členskej základne,  

5) zabezpečiť aby bolo dodržané právo zúčastniť sa na zasadnutí riadne splnomocneným osobám 

podľa § 19 ods. 1 písm. d) zákona o športe,  

6) zabezpečiť dodržiavanie vlastných Stanov a vnútorných predpisov SGF. 

 

Odbornou kontrolou bolo zistené porušenie :  

a) § 17 ods. 1 písm. e) zákona o športe,  

b) § 17 ods. 1. písm. f) zákona o športe,  

c) § 21 ods. 2 písm. b) zákona o športe.  

 

Vyššie uvedené má za následok stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 

ods. 3 písm. b) a § 67 ods. 3 zákona o športe.  

 

Na základe stanoviska hlavného kontrolóra športu bol rozsah, lehota a podmienka straty 

spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov navrhovaná do momentu preukázania zverejnenia 

údajov podľa § 17 ods. 1 písm. e) a f) zákona o športe a doplnenia prezenčnej listiny podľa § 21 ods. 

2 písm. b) zákona o športe k Zápisnici zo zasadnutia predmetného VZ SGF. 

 

• 19.8.2022 – kontrolovaný subjekt preukázal zverejnenie údajov podľa § 17 ods. 1 písm. e) a 

f) zákona  

 

• 26.8.2022 – kontrolovaný subjekt preukázal zverejnenie doplnenia prezenčnej listiny a 

splnomocnení podľa § 21 ods. 2 písm. b) zákona o športe k Zápisnici zo zasadnutia 

predmetného Valného zhromaždenia Slovenskej gymnastickej federácie 
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Hlavný kontrolór športu z dôvodu zabezpečenia právnej istoty členskej základne odporúča uvádzať na 

kľúči delegátov dátum k akému termínu sa čerpajú údaje z registra členov potrebné pre správne určenie 

kľúča delegátov.  

 

Stanovy určujú v Článku  8 bod 6 : „Počet delegátov VZ je určený na základe registrácie k dátumu 

exportu na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v predchádzajúcom roku... „  

Dátum uvedený na kľúči delegátov k 10.3.2022 môže vyvolávať mylný dojem . 

 

Hlavný kontrolór športu po predložení splnomocnení zistil, že kontrolovaný subjekt pri kontrole 

splnomocnení nevykonal riadnu kontrolu štatutárov a akým spôsobom môžu zástupcovia klubov konať, 

pričom v samotnej prezenčnej listine uvádza spôsob zastupovania klubov. 

• Vo výpise z registra občianskych združení má : o.z. Športový klubu športovej gymnastiky GY-TA 

POPRAD IČO 17148651  spôsob konania upravený : štatutárnymi orgánmi, ktorí sú oprávnení 

navonok vystupovať a konať menom klubu sú predseda a ďalší členovia Výboru. Na platnosť 

písomného právneho úkonu sa vyžaduje podpis predsedu a jedného oprávneného člena výboru.   

Splnomocnenie však podpísala len 1 osoba p. Krivjanská.  

• Vo výpise z registra občianskych združení má o.z. Asociácia športových klubov Inter Bratislava 

IČO 00678457 Spôsob konania: spoločne s prezidentom / spoločne s riaditeľom. Splnomocnenie 

však podpísala len 1 osoba Ing. Želiezka 

• Vo výpise z registra občianskych združení má o.z. SOKOL Skalica IČO 53460227  má štatutárny 

orgán oprávnený jediný zastupovať navonok „Starostu“ Danu Chalupkovú od  11. 12. 2020 ,  Na 

web stránke https://sokolskalica.webnode.sk/nas-tim/  je ako starostka TJ SOKOL Skalica 

uvedená Viera Miklášová.  Uvedené je mätúce a je nevyhnutné, aby uvedené predmetné o.z. dalo 

do súladu so skutočnosťou.  Splnomocnenie podpísala Viera Miklášová. 

 

Hlavný kontrolór športu upozorňuje na povinnosti občianskych združení vyplývajúce zo zákona č. 83/1990 

Zb. najmä § 11. 

V prípade, že by splnomocnenie bolo vydané osobou nie oprávnenou, mohol by sa predmetný daný úkon 

považovať za neplatný. Hlavný kontrolór športu v tomto bode len upozorňuje na možné pochybenia. 

Uvedené však nebolo predmetom riadnej hĺbkovej kontroly. A teda zistenia môžu vychádzať z nesplnenia 

si oznamovacích povinností jednotlivých o.z.  

  

 

8. ROZDEĽOVNÍK 

 

Rovnopis č. 1 SGF 

Rovnopis č. 2 oddelenie hlavného kontrolóra šport 

 

Počet výtlačkov: 

 

2 

Počet listov: 41 

Počet príloh:              0  
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