
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI  

sp. zn. č. HKŠ-2022/47 
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: 

 

17. 10. 2022 

Deň ukončenia 

kontrolnej činnosti: 

8. 12. 2022 

Spracoval:  

Ing. Mariana Dvorščíková 

hlavný kontrolór športu 

Miesto a dátum 

vypracovania správy 

o kontrolnej činnosti : 

 

V Bratislave, dňa 8. 12. 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 

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. 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 17.10.2022 

3. Vyjadrenie SGF k podnetu podávateľa zaregistrované dňa 14.11.2022  

4. List s pokynmi SGF k hlasovaniu per rollam zo dňa 24.8.2022 

5. Správa kontrolóra k dokumentácii o priebehu hlasovania VZ SGF „Per rollam“ konanom 

v termíne 5.-10.9.2022 vrátane 

mailto:e–mail: mariana.dvorscikova@minedu.sk
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6. Hlasovanie per rollam formulár dostupný na 

https://sport.iedu.sk/Sport/MandatoryDisclosure/Detail/5052?PageReference=CompanyDetail 

7. Stanovy SGF schválené na VZ 19.10.2020 

8. Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam zo dňa 30.4.2016 

9. Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k Návrhu správy o kontrolnej činnosti zaregistrované dňa 

7.12.2022 

 

 

Dňa 17.10.2022 bol hlavnému kontrolórovi športu doručený podnet podávateľa vo veci „prešetrenia 

hlasovania „Per rollam“, ktoré prebiehalo v termíne 5.9-.10.9.2022 v rámci SGF“. V nadväznosti na 

predmetný podnet začal dňa 17.10.2022 hlavný kontrolór športu v predmetnej veci kontrolnú činnosť č. 

HKŠ-2022/47.  

 

Dňa 17.10.2022 bola SGF zaslaná žiadosť o vyjadrenie k predmetnému podnetu podávateľa. 

 

Dňa 14.11.2022 bola zaevidovaná odpoveď SGF na predmetnú žiadosť o vyjadrenie k podnetu.   

 

Z listu podávateľa :  
 

„podávam podnet na prešetrenie hlasovania „Per rollam“  ktoré prebiehalo v termíne 5.- 10. 9. 2022  

v rámci SGF. Máme za to, že toto hlasovanie neprebehlo v súlade so stanovami SGF, rovnako nebolo 

v súlade so Smernicou o elektronickom hlasovaní per rollam z 30.4.2016.  

Sporné body: 

Zo správy kontrolóra k dokumentácii o priebehu hlasovania VZ SGF „Per rollam“ konanom v termíne 5.-

10.9.2022 (ďalej ako Správa kontrolóra“) vyplýva: 

- Celkový počet 72 subjektov, s počtom 95 hlasov 

- 4 neplatné hlasy z dôvodu, že delegáti hlasovali na základe splnomocnenia, čo podľa čl. 4 ods.7 

Smernice „je neprípustné“ 

- Tieto hlasy boli označené za neplatné, ale zarátali sa do kvóra pre uznášaniaschopnosť, pretože 

„sa hlasovania zúčastnili“ 

V tomto smere sa nestotožňujeme, pretože ak Smernica hlasovanie na základe plnej moci 

nepripúšťa, tak takýto hlas ani nebol vykonaný, pozerá sa na neho ako nulitný, teda neexistujúci. 

Hlasovania sa teda zúčastnilo len 34 delegátov, preto nebola splnená podmienka pre 

uznášaniaschopnosť – teda podmienka podľa čl. 5 bod 1 písm. b). 

Máme za to, že celé hlasovanie je preto neplatné. 

K uvedenému prikladáme podrobnú analýzu problematiky a vyjadrenie advokátskej kancelárie.   
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Správu kontrolóra k dokumentácii o priebehu hlasovania VZ SGF „Per rollam“ konanom v termíne 5.-

10.9.2022 prikladáme v prílohe.“ 

 

Z právnej analýzy Advokátskej kancelárie Advokáti Heinrich s.r.o. : 
 

„Podľa Smernice o elektronickom hlasovaní per rollam z 30.4.2016 (ďalej ako Smernica): 

 

Čl. 5 

 

Bod 1: 

Hlasovanie per rollam je platné: 

b) ak sa hlasovania v určenej lehote zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých členov orgánu zväzu 

zaslaním jednoznačnej odpovede obsahujúcej jednu z ponúkaných možností bez pripomienok, 

podmienok a výhrad 

 

Bod 2: 

Predkladaný návrh je prijatý/schválený, ak za jeho prijatie/schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina 

všetkých členov orgánu zväzu pri splnení podmienky uznášaniaschopnosti. V prípade rovnosti hlasov 

rozhoduje hlas predsedajúceho. 

 

Bod 4: 

V sporných prípadoch o platnosti hlasovania per rollam rozhoduje orgán zväzu nadpolovičnou 

väčšinou všetkých členov. 

 

Zo správy kontrolóra k dokumentácii o priebehu hlasovania VZ SGF „Per rollam“ konanom v termíne 

5.-10.9.2022 (ďalej ako Správa kontrolóra“) vyplýva: 

Celkový počet 72 subjektov, s počtom 95 hlasov 

4 neplatné hlasy z dôvodu, že delegáti hlasovali na základe splnomocnenia, čo podľa č1. 4 ods.7 

Smernice ,je neprípustné“ 

Tieto hlasy boli označené za neplatné, ale zarátali sa do kvóra pre uznášaniaschopnosť, pretože 

„sa hlasovania zúčastnili“ 

 

V tomto smere sa nestotožňujeme, pretože ak Smernica hlasovanie na základe plnej moci 

nepripúšťa, tak takýto hlas ani nebol vykonaný, pozerá sa na neho ako nulitný, teda neexistujúci. 

 

Hlasovanie vykonáva člen orgánu zväzu zo svojho emailového účtu (čl. 4, ods.7). Akékoľvek hlasovanie z 

iného účtu inou osobou na základe splnomocnenia, nie je hlasovaním podľa Smernice. Je to len „mail“ 

neoprávnenej osoby (akoby mail som poslal napr. ja alebo hocijaká cudzia tretia osoba), ktorý sa nemôže 

započítavať do kvóra pre uznášaniaschopnosť. Nie je splnená podmienka podľa čl. 5 bod 1 písm. b), že 

sa „člen orgánu zväzu zúčastnil hlasovania“. Člen orgánu zväzu by sa zúčastnil napr. ak by 

oprávnený člen orgánu zväzu poslal hlas, ale neplatný (napr. zle uviedol alebo vôbec neviedol 
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„za“, „proti“, „zdržujem“). Pokiaľ hlas poslal niekto iný ako oprávnený člen orgánu zväzu, tak 

nejde o hlas, ktorý sa započítava do kvóra. 
 
Hlasovania sa teda zúčastnilo len 34 delegátov, preto nebola splnená podmienka pre 
uznášaniaschopnosť— teda podmienka podľa čl. 5 bod 1 písm. b). 
 

Celé hlasovanie je preto neplatné. 
 
V ďalšom sa v Správe kontrolóra miešajú počty delegátov a počty hlasov. Uvedené vyplýva z toho, že 
nie každý delegát má rovnaký počet hlasov. 
Z prílohy Správy kontrolóra vyplýva, že: 

- počet delegátov — 72 

- počet hlasov — 95 

- počet delegátov s hlasovanie — 38 — avšak započítané aj 4 nulitné hlasy — takže platné len 
34 

- počet hlasov platných delegátov — 43 (pri DK len 42) 
 
Podľa čl. 5 bod 2 Smernice však návrh je prijatý / schválený, ak hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých 
členov orgánu zväzu. Nie nadpolovičná väčšina hlasujúcich. 
 
Preto akékoľvek hlasovanie mohlo byt’ schválené len vtedy, ak za neho hlasoval nadpolovičný počet 
všetkých delegátov (72: 2 = 36 — nadpolovica 37), resp. počítaním počtom hlasov — nadpolovičný počet 
všetkých hlasov (95: 2 = 47,5 — nadpolovica 48). 
 
Z výsledkov hlasovania vyplýva, že ani v jednom hlasovaní nebolo 48 hlasov, ktoré by hlasovali „za“. 
 
Preto ani jedno hlasovanie nebolo prijaté / schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov 
orgánu zväzu. 
 
Nie je preto schválený ani odklad aktualizácie Stanov a ostatných interných predpisov SGF, ani štruktúra 
sekretariátu SGF, ani pani Ruščinová ako generálna sekretárka SGF, ani členovia disciplinárnej komisie 
(akékoľvek rozhodnutie takejto disciplinárnej komisie bude neplatné a sankcionovaná osoba sa bude 
môcť brániť na súde nep1atnost'ou disciplinárneho rozhodnutia), a bohužiaľ ani odovzdanie ocenenia 
čestnej členke SGF. 
 
V tomto smere odporúčame podať podnet na kontrolu na Hlavného kontrolóra športu. 
 
Zároveň podľa č1. 5 bod 4 Smernice, o platnosti hlasovania per rollam rozhoduje orgán zväzu 
nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. Keďže ide o hlasovanie VZ SGF, tak o platnosti / neplatnosti 
môže rozhodnúť VZ, avšak na osobnom rokovaní, ktoré je možné docieliť na mimoriadnom VZ, 
ktoré by malo byt’ zvolané podľa čl. 8 bod 14 alebo 15 Stanov SGF.“ 
 

Stanovisko SGF k žiadosti o vyjadrenie k podnetu č. :2022/21562:2-A9060 zo dňa 
17.10.2022 : 
 

mailto:e–mail: mariana.dvorscikova@minedu.sk
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1) „Slovenská gymnastická federácia považuje predmetný podnet za neodôvodnený, 
neopodstatnený a bezpredmetný. 

 
2) Slovenská gymnastická federácia sa nestotožňuje so stanoviskom Advokátskej kancelárie 
Advokáti Heinrich s.r.o (ďalej tiež len „AK“) z nasledujúcich dôvodov: 
 
a. podľa nášho názoru nie je možné nezarátať hlasovanie vykonaná na základe 
splnomocnenia do celkového počtu hlasujúcich, ktorí sa hlasovania zúčastnili – v takom prípade 
bol akt voľby vykonaný, ale hlasovanie je neplatné. Hlasujúci subjekt sa ale hlasovania zúčastnil, preto 
sa hlas zarátava do celkového počtu hlasujúcich. Pre stanovenia celkového počtu hlasujúcich nie je 
rozhodujúce, ako jednotliví hlasujúci hlasovali. 
 
b. Ako v svojej analýze správne uvádza AK, podľa bodu 2. čl. 5 platnej Smernice 
 
o elektronickom hlasovaní SGF, návrh sa považuje za schválený, ak za predmetný návrh hlasuje 
nadpolovičná väčšina všetkých členov orgánu zväzu. AK ale v svojej analýze neuvádza, že v dotknutej 
smernici je ďalej uvedený text: „pri splnení podmienky uznášaniaschopnosti.“ Z uvedeného tak vyplýva, 
že pre daný prípad sa za všetkých členov považuje počet hlasujúcich, ktorí sa hlasovania fakticky 
zúčastnili, kedy je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov orgánu zväzu. 
 
V danom prípade bol celkový počet členov orgánu 72, kedy nadpolovičná väčšina predstavuje 37 
hlasujúcich. Dotknutá smernica nikde nemá uvedené ustanovenie, že sa v danom prípade prerátava aj 
počet hlasov pre stanovenie platnosti hlasovania, ako mylne v svojej analýze uvádza AK. 
 
Zásadne nesúhlasíme s názorom AK, že v danom prípade je nutné podávať podnet na Hlavnú kontrolórku 
športu SR. Dotknutá Smernica o elektronickom hlasovaní v čl. 5, ods. 4. uvedené: „V sporných prípadoch 
o platnosti hlasovania per rollam rozhoduje orgán zväzu nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.“ 
Podávateľ podnetu ani žiadna iná osoba nepodala v rámci interných procesov SGF žiadnu sťažnosť na 
predmetné hlasovanie per rollam, orgán zväzu teda nemal dôvod a nemohol v danom prípade rozhodnúť 
o platnosti hlasovania, čím došlo k porušeniu tohto ustanovenia Smernice o elektronickom hlasovaní. 
Súčasne v čl. 5, ods. 5. Smernice o elektronickom hlasovaní je uvedené, že: „Opakované hlasovanie per 
rollam o tej istej veci nie je vylúčené.“ SGF ale nemala žiadnu informáciu o tom, že by malo dôjsť k 
opakovanému hlasovaniu v dotknutých záležitostiach ani o tom, že existujú pochybnosti o platnosti 
dotknutého hlasovania. 
 
Z vyššie uvedeného tak vyplýva, že SGF má v rámci svojich interných procesov dostatočné nástroje na 
zjednanie nápravy v prípade, že by existovali oprávnené pochybnosti o priebehu a výsledku hlasovania 
pre rollam. Ani jeden z uvedených nástrojov ale v svoje analýze neuvádza z nám neznámeho dôvodu ani 
AK 
 
Zo strany podávateľa podnetu tak dochádza k opakovanému porušeniu interných predpisov SGF a k 
účelovému a tendenčnému konaniu so zjavným cieľom poškodiť SGF. 
 
SGF trvá na záveroch, ktoré v svojej Správe k priebehu hlasovania per rollam, ktoré sa konalo v dňoch 
 
5.– 10. 9. 2022, uviedol kontrolór SGF.  
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SGF tak považuje predmetný podnet za neopodstatnený, bezdôvodný a neoprávnený. Z dostupných 
informácií vyplýva, že predmetný podnet je tak ďalším zo série opakovaných účelových a tendenčných 
snáh niektorých osôb o poškodenie SGF. Z uvedených dôvodov tak SGF navrhuje hlavnej kontrolórke 
športu SR, aby predmetný podnet odmietla ako neopodstatnený.“ 

 

 

5. VYJADRENIE K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI 

 

 

Lehota na vyjadrenie k Návrhu správy o kontrolnej činnosti  je hlavným kontrolórom športu stanovená do 

7 kalendárnych dní odo dňa doručenia Návrhu správy o kontrolnej činnosti. Kontrolovaný subjekt sa 

k Návrhu správy o kontrolnej činnosti vyjadril prostredníctvom emailu dňa 6.12.2022. Vyjadrenie 

kontrolovaného subjektu k Návrhu správy o kontrolnej činnosti s prílohami tvorí prílohu č. 1 Správy 

o kontrolnej činnosti. 

 

 

6. VYHODNOTENIE SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI  

 

Hlavný kontrolór športu uznáva predmetný podnet ako odôvodnený a opodstatnený.  

 

Podľa článku 3 bod 1 Smernice o elektronickom hlasovaní per rollam z 30.4.2016 (ďalej len „Smernica 

per rollam“) :  

„Predkladateľ zasiela návrh (materiál, uznesenie alebo iné rozhodnutie) členom orgánu zväzu na 

schválenie per rollam..“ 

 

Podľa článku 3 bod 6 : 

„Predkladateľ zasiela návrh podľa odseku 1 v kópii kontrolórovi zväzu, ktorý v súlade so svojimi 

oprávneniami môže k predloženému návrhu uviesť svoje výhrady a pripomienky, ktoré odošle 

predkladateľovi, štatutárnemu zástupcovi a všetkým členom orgánu zväzu.“ 

 

Podľa článku 4 bod 7 Smernice per rollam : 

„Pri hlasovaní per rollam je hlasovanie na základe plnej moci alebo iného poverenia neprípustné. 

Hlasovanie zaslaním odpovede z emailového účtu člena orgánu zväzu sa považuje za hlasovanie člena 

orgánu zväzu.“ 

 

Podľa článku 5 bod 1 písm. b) Smernice per rollam : 

„Hlasovanie per rollam je platné ak sa hlasovania v určenej lehote zúčastnila nadpolovičná väčšina  

všetkých členov orgánu zväzu zaslaním jednoznačnej odpovede obsahujúcej jednu z ponúkaných 

možností bez pripomienok, podmienok a výhrad.“ 

 

Podľa článku 5 bod 2 Smernice per rollam :  
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„Predkladaný návrh je prijatý/schválený, ak za jeho prijatie/schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina 

všetkých členov orgánu zväzu pri splnení podmienky uznášaniaschopnosti. V prípade rovnosti hlasov 

rozhoduje hlas predsedajúceho.“ 

 

Podľa článku 5 bod 3 Smernice per rollam :  

„Ak člen orgánu zväzu nezašle odpoveď na predložený návrh alebo zašle odpoveď, ktorá nie je v súlade 

s odsekom 1, jeho odpoveď sa nezapočítava do kvóra stanoveného na platné rozhodnutie o návrhu.“ 

 

Podľa článku 5 bod 4 Smernice per rollam :  

„V sporných prípadoch o platnosti hlasovania per rollam rozhoduje orgán zväzu nadpolovičnou väčšinou 

všetkých členov.“ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 

V nadväznosti na uvedené, v nadväznosti na Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k Návrhu správy 

o kontrolnej činnosti a v nadväznosti na vykonanú kontrolnú činnosť sa konštatuje :  

 

1) hlavný kontrolór športu nerozhoduje o platnosti a neplatnosti rozhodnutí orgánov národných športových 

zväzov,  

 

2) kontrolovaný subjekt SGF preukázal, že predmetné 4 kluby hlasovali zo svojho emailového účtu, tým 

pádom bol podľa názoru hlavného kontrolóra športu týmto spôsobom odoslaný hlas, ktorý mohol byť 

zarátaný do celkového kvóra pri vypočítavaní uznášaniaschopnosti predmetného zasadnutia per 

rollam, nakoľko podľa článku 4 bod 7 Smernice per rollam „hlasovanie zaslaním odpovede z emailového 

účtu člena orgánu zväzu sa považuje za hlasovanie člena orgánu zväzu“, avšak bol tento hlas neplatný 

z dôvodu porušenia toho istého bodu smernice per rollam, podľa ktorej „pri hlasovaní per rollam je 

hlasovanie na základe plnej moci alebo iného poverenia neprípustné“,  

 

Hlavný kontrolór športu upozorňuje, že v scanoch z interného informačného systému, ktorými sú 

preukázané kontaktné emailové adresy predmetných 4 klubov, z ktorých sa hlasovalo, obsahujú dátumy 

vyplnenia údajov na dátum 20.10.2022 čo predstavuje dátum po predmetnom hlasovaní per rollam.  

 

Hlavnému kontrolórovi športu nebolo preukázané, čo bolo obsahom zmien, ktoré boli vykonané a vyplnené 

dňa 20.10.2022.  

 

3) SGF členom per rollam zaslalo „hlasovací formulár“ (zverejnený na stránke informačného systému 

športu, tvoriaci prílohu č. 1 Návrhu správy o kontrolnej činnosti), ktorý na konci obsahuje miesto na „Meno 

štatutárneho zástupcu klubu, prípadne ním poverenú osobu“ a rovnako na podpis „štatutárneho zástupcu 

klubu, ním poverenej osoby“.  

 

Uvedené má ohrozujúci dopad na zachovanie právnej istoty členskej základne, nakoľko podľa 

názoru hlavného kontrolóra športu kluby mohli byť týmto uvedené do omylu a na základe toho 

poveriť/splnomocniť inú osobu na hlasovanie za štatutára klubu. 
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Uvedené vo formulári je v rozpore s  článkom 4 bod 7 Smernice per rollam : 

 

„Pri hlasovaní per rollam je hlasovanie na základe plnej moci alebo iného poverenia neprípustné. 

Hlasovanie zaslaním odpovede z emailového účtu člena orgánu zväzu sa považuje za hlasovanie člena 

orgánu zväzu.“ 

 

Na túto chybu neupozornil ani kontrolór SGF, nakoľko sa predpokladá, že mu v súlade s článkom 3 bod 6 

Smernice per rollam boli zaslané „návrh (materiál, uznesenie alebo iné rozhodnutie)“ k predmetnému 

hlasovaniu per rollam.  

 

4) Hlavný kontrolór športu nepodáva výklad smerníc SGF, preto nemôže zaujať stanovisko k schvaľovaniu 

bodov podľa článku 2 bod 5 Smernice per rollam vo veci „nadpolovičnej väčšiny všetkých členov orgánu 

zväzu pri splnení podmienky uznášaniaschopnosti“. Je však zrejmé, že aj tento bod smernice môže mať 

sporný výklad medzi členskou základňou. 

 

V článku 5 bod 1 Smernice per rollam je dokonca pri „nadpolovičnej väčšine“ odkaz pod čiarou na 

neexistujúci článok „X.“ Stanov SGF. Možno sa len domnievať, čo predmetný článok Stanov schválených 

pred rokom 2017 mohol obsahovať. 

 

5) Hlavný kontrolór športu súhlasí s názorom SGF, že SGF má v rámci svojich interných predpisov 

nastavené nástroje na zjednanie nápravy v tomto prípade. Preto napriek vypracovanej právnej analýze, 

ktorá predmetný nástroj uvádza na konci na strane 2., nie je jasné, prečo sa podávateľ neobrátil v prvom 

kroku na zväz v nadväznosti na článok 5 bod 4 smernice per rollam.  

 

Riešením tohto problému primárne v rámci svojich interných predpisov by mohlo dôjsť k jeho rýchlejšiemu 

vyriešeniu. Uvedeným však nestráca podávateľ oprávnenie podať podnet hlavnému kontrolórovi 

športu. 

 

7. NAVRHNUTÉ OPATRENIA 

 

 

V nadväznosti na bod 5. Vyhodnotenia Návrhu správy o kontrolnej činnosti sa SGF navrhlo :  

 

1. Preukázať z akých konkrétnych emailových adries boli zaslané hlasovacie formuláre delegátov klubov 

„hlasujúcich na základe splnomocnenia“, 

 

2. Upraviť Smernicu per rollam tak aby bola zabezpečená právna istota členskej základne, 

 

3. Upraviť hlasovacie formuláre tak aby v budúcnosti neboli v rozpore so Smernicou per rollam,  

 

4. Zabezpečovať procesy vo vnútri zväzu tak aby nebola ohrozená právna istota členskej základne, 
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5. V prípade otázky platnosti predmetného hlasovania per rollam sa odporúčalo použiť oboma stranami 

spomínaný článok 5 bod 4 Smernice per rollam.   

 

Kontrolovaný subjekt sa k Navrhnutým opatreniam Návrhu správy o kontrolnej činnosti vyjadril 

nasledovne :  

 

„1.– k uvedenému navrhnutému opatreniu prikladáme kópie predmetných hlasovaní vrátane sprievodných 

emailov,  

 

2. – aktuálne prebieha revízia a aktualizácia všetkých interných predpisov SGF. Jednotlivé dokumenty sú 

priebežne predkladané orgánom SGF na prerokovanie a schválenie,  

 

3. – SGF ešte pred doručením Návrhu prijala opatrenie, aby sa v budúcnosti už táto chyba neopakovala,  

 

4. – vedenie SGF sa dlhodobo maximálne snaží o vecnú a konštruktívnu diskusiu naprieč členskou 

základňou SGF, čo je ale v súčasnosti veľmi zložité, nakoľko je SGF opakovane vystavovaná účelovým 

snahám skupiny osôb o opakované poškodzovanie, kedy navyše tieto osoby týmto svojim správaním 

s využívaním zavádzajúcich informácií významne obmedzujú a takmer znemožňujú akúkoľvek koncepčnú 

činnosť a rozvoj SGF, 

 

5. – návrh na potvrdenie výsledkov predmetného hlasovania per rollam, prípadne návrh na opakovanie 

predmetného hlasovania per rollam bude predložený na najbližšom zasadnutí Výkonného výboru SGF na 

prerokovanie. O výsledku Vás budeme informovať.“  

 

 

 

 

 

8. ROZDEĽOVNÍK 

 

 
Rovnopis č. 1 SGF 

Rovnopis č. 2 kancelária hlavného kontrolóra športu 

 

Počet výtlačkov: 

 

2 

Počet listov: 10 

Počet príloh:              1  
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