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ZÁPISNICE Z VV SGF 28. 6. 2022 – STANOVISKO KONTGROLÓRA SGF  

A NÁVRH NA OPATRENIE 

 
 

Dobrý deň, 

 

Po dôkladnom opakovanom vypočutí záznamu zo zasadnutia VV SGF, ktoré sa konalo dňa 28. 6. 2022 

oznamujem nasledujúce: 

 

1) niektoré pripomienky k dotknutej zápisnici sú opodstatnené 

2) niektoré pripomienky k dotknutej zápisnici sú neoveriteľné, na nahrávke nezreteľné 

3) niektoré pripomienky sú irelevantné a neopodstatnené, nakoľko dotknutá problematika  

na predmetnom rokovaní v zmysle jednotlivých pripomienok nezaznela vôbec alebo zaznela 

v inom kontexte inak formulovaná 

4) doterajší spôsob vypracovania zápisníc z rokovaní VV SGF sa javí ako nedostatočný, nepresný 

a neefektívny, nakoľko predstavuje enormnú a zbytočnú administratívnu záťaž  

pre zapisovateľa, overovateľov a v neposlednom rade pre všetkých členov VV SGF  

 

Z týchto dôvodov odporúčam ponechať zápisnicu z VV SGF konaného dňa 28. 6. 2022 v existujúcej 

podobe s tým, že všetci členovia VV SGF si na najbližšie zasadnutie VV SGF pripravia svoje pripomienky 

k tejto zápisnici spolu s návrhom na úpravu konkrétneho bodu zápisnice formou návrhov na uznesenie. 

 

Z hore uvedených dôvodov navrhujem nasledujúce opatrenie pre oblasť vypracovania zápisníc  

z VV SGF: 

 

1) rokovanie VV SGF bude zaznamenané na audionahrávke – záznam bude uložený 

na sekretariáte SGF pre prípad overenia potreby overenia súvislostí v budúcnosti 

2) diskusia ku všetkým jednotlivým prerokúvaným bodom programu VV SGF bude vždy ukončená 

uznesením VV SGF. Toto uznesenie bude presne zaznamenané a o každom uznesení  

ku každému bodu bude VV SGF hlasovať   

3) schválené uznesenie v presnom znení s uvedením výsledku hlasovania členov VV SGF bude  

v zápisnici uvedené vždy pri každom jednotlivom bode bez predchádzajúcej diskusie 

4) diskusia k jednotlivým bodom nebude v zápisnici zaznamenaná – každé prijaté uznesenie musí 

logicky obsahovať zásadné informácie k danej problematike. Do pozornosti dávam  

aj skutočnosť, že členovia VV SGF sú viazaní mlčanlivosťou – VV SGF prerokúva na svojich 

zasadnutiach aj veľmi citlivé informácie vrátane citlivých osobných údajov, ktoré by sa v súlade 

s platnou legislatívou nemali zverejňovať, prípadne výlučne v anonymizovanej alebo 

pseudonymizovanej podobe, čo v konečnom dôsledku môže strácať zmysel  

5) VV SGF rozhoduje formou prijatých uznesení, ktoré tak musia obsahovať všetky zásadné 

informácie pre ďalšie využite pri plnení uznesenia 

6) odpadne tak zbytočná administratíva spojená s vypracovaním a pripomienkovaním zápisníc 

z VV SGF 

7) v neposlednom rade sa týmto spôsobom (prijatie konkrétneho uznesenia ku každému 

prerokovanému bodu) významne zvýši transparentnosť, zrozumiteľnosť a jednoznačnosť 

práce a záverov rokovaní VV SGF 

8) horeuvedené kroky žiadam zapracovať do Rokovacieho poriadku VV SGF, kedy návrh tohto 

dokumentu aktuálne prechádza pripomienkovým konaním v rámci VV SGF 
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Pre úplnosť uvádzam, že toto opatrenie navrhujem podľa ust. § 13 a § 14 zákona č. 440/2015 Z.z. 

o športe v platnom znení.  

 

Lehotu na odstránenie zistených nedostatkov spôsobom uvedeným vyššie v návrhu opatrení 

stanovujem najneskôr do 30. 9. 2022. 

 

V Bratislave, dňa 19. 7. 2022 

 

Vypracoval: 

 

 

 
 

Jiří Jeřábek, MBA 

Kontrolór SGF 


