
STRUČNÝ VÝPIS ZO ZÁVEREČNEJ SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ 

HLAVNOU KONTROLÓRKOU ŠPORTU NA ZÁKLADE PODNETU ING. INGRID 

POTISKOVEJ, PHD. 

 

Kontrolované oblasti: 

 

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

konalo dňa 30.4.2022 

a. overovanie počtu hlasov prítomných delegátov v sále 

b. výsledok voľby predsedu sekcie ŠGŽ – Katarína Krekáňová – otvorenie 

obálky s výsledkami a opakované prerátanie hlasov 

c. prezenčná listina 

d. správa nezávislej pozorovateľky MŠVVaŠ 

e. súbeh funkcií PaedDr. Moniky Šiškovej 

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

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

Dučák 

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

Kyselovičová 

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

6. Preverenia hlasovacieho práva klubu Športový klub modernej gymnastiky 

Slovan Bratislava. 

 

K jednotlivým bodom zaujala HKŠ na základe zistení pri kontrole nasledovné stanoviská: 

 

• k bodu  1 a.:  

HKŠ považuje tento bod podnetu ako dôvodný, nakoľko pred voľbou prezidenta nebol zistený 

počet prítomných delegátov a počet hlasov, ktorými disponujú. V takýchto prípadoch nemusí 

byť jasné, či sa absentujúci delegát s právom hlasovať zdržal hlasovania a bol prítomný alebo 

nebol.  

 

• k bodu 1 b.: 

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 1 c.: 

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 SGF. 

 



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

verejných prostriedkov.  

 

• k bodu 1 d.: 

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. 

 

• k bodu 1 e.: 

Hlavný kontrolór športu konštatuje, že predmetné nie je v rozpore so zákonom o športe § 20 

ani so Stanovami SGF. Tento bod podnetu je neopodstatnený. 

 

• k bodu 2: 

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. 

 

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 nemá dopad na stratu 

spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov. 

 

• k bodu 3.: 

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. 

 

• k bodu 4.) 

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

že pani Oľga Kyselovičová sa zúčastnila predmetného VZ SGF ako splnomocnený 

delegát za klub VŠK FTVŠ UK LAFRANCONI s právom hlasovať. 

 

• k bodu 5.: 

Hlavný kontrolór športu uznáva tento bod podnetu ako dôvodný. 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. 

 

Napriek tomu znova hlavný kontrolór športu upozorňuje podávateľa aj kontrolovaný subjekt, 

že o platnosti rozhodnutia občianskeho združenia môže rozhodnúť iba príslušný súd. 

 

 

 



• k bodu 6.: 

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 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 26.9.2022 


