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Správa o kontrolnej činnosti 
 

(ďalej tiež len ako „Návrh“ alebo „Správa“) 
 
Spisová značka SGF: SGF-2022-002-Ko 

 
 

Kontrolovaný subjekt: 

 

Názov:  Hana Kiková (ďalej tiež len ako „Subjekt“) 

so sídlom:  Na ihrisko 15, Lužianky, PSČ 951 41 

dátum narodenia:     01. 08. 1990  

  

Predmet kontrolnej činnosti: 
 

➢ registrácia člena SGF – dodržanie zákonných povinností    ,   interných predpisov SGF  

v súvislosti s prestupom člena do iného klubu 

➢ overenie platnosti registrácie člena – overenie platnosti registrácie člena v súvislosti 
s výkonom funkcií v orgánoch SGF 

 
Dátum zahájenia kontroly:        25. 02. 2022 

 
Dátum odoslania návrhu Správy kontrolovanému subjektu:   14. 03. 2022 
 
Dátum doručenia Vyjadrenia Subjektu k Návrhu Správy o kontrolnej činnosti: 21. 03. 2022 
 
Dátum ukončenia kontrolnej činnosti:      10. 06. 2022 
 
Dátum vypracovania záverečnej Správy o kontrolnej činnosti:   14. 06. 2022 
  
Dátum prerokovania Správy:       17. 06. 2022 
     

 
 

Vypracoval: Jiří Jeřábek, MBA – kontrolór SGF 
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I. DÔVOD KONTROLY 
 

Kontrolná činnosť bola zahájená z vlastnej iniciatívy kontrolóra SGF na základe zistení  

pri zahájenej plošnej revízii registrácií jednotlivých členov SGF. Z logických dôvodov boli 

medzi prvými kontrolované registrácie členov orgánov SGF. 

Kontrolovaný subjekt bol so zahájením tejto kontroly písomne oboznámený kontrolórom 

prostredníctvom emailu dňa 25. 02. 2022. Predmetný email tvorí ako príloha č. 1 

neoddeliteľnú súčasť tejto Správy o kontrolnej činnosti. 

   
Termín dokončenia kontrolnej činnosti nebol stanovený, no s prihliadnutím na skutočnosť,  

že kontrolovaná osoba bola v čase kontroly členkou najvyššieho výkonného orgánu SGF, bola 

predmetnej kontrole pridelená maximálna priorita. 

 

II. PREDMET KONTROLY 
 

Podľa § 13 a § 14 ZoŠ č. 440/2015 Z.z. bola dňa 25. 02. 2022 zahájená predmetná kontrola  

s cieľom overiť dodržiavanie zákonných povinností a interných predpisov SGF v oblasti 

registrácií členov  SGF. 
 

III. VYŽIADANÉ PODKLADY KU KONTROLE 
 

Kontrolór si v priebehu kontrolnej činnosti v súvislosti s výkonom predmetnej kontrolnej 
činnosti v súlade s § 14 ZoŠ vyžiadal na Sekretariáte SGF nasledujúce doklady a ďalšie 
informácie súvisiace s predmetom kontroly: 

 

i. Výpis zo zdrojovej evidencie SGF – interný informačný a registračný systém SGF, 
kontrola formou nahliadnutia do systému  

ii. Podklady preukazujúce splnenie povinnosti člena SGF v súlade s internými predpismi 
SGF – oznámenie o prestupe do druhého klubu, odhláška, apod. 

 

Ďalšie doplňujúce podklady si kontrolór SGF vyžiadal od sekretariátu SGF a/alebo 
prostredníctvom sekretariátu SGF od správcu interného informačného a registračného systému 
SGF pri osobnej návšteve SGF dňa 18. 1. 2022. Požadované podklady boli kontrolórovi doručené 
emailom dňa 25.1.2022. Kontrolór si vyžiadal nasledujúce podklady: 

 

i. informácia správcu systému, kedy, kým a akým spôsobom bola urobená editácia 

záznamov Subjektu v internom informačnom a registračnom systéme SGF 

ii. informáciu správcu systému, kedy, kým a akým spôsobom bola urobená aktivácia 

predmetného záznamu Subjektu v internom informačnom a registračnom systéme SGF  

 
Ďalšie doplňujúce podklady použité pri kontrolnej činnosti: 
 

i. emailová komunikácia kontrolóra so Subjektom 
ii. sms komunikácia kontrolóra so Subjektom 
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IV. ZISTENIA 
 

Kontrolou a zbieraním informácií boli zistené nasledujúce skutočnosti: 
 

1. z overených dostupných informácií bolo zistené, že k uvedenému dátumu 25. 02. 2022 
nebol Subjekt aktívnym členom SGF, nakoľko v zdrojovej evidencii neevidovala SGF  
u Subjektu platnú aktívnu príslušnosť ku konkrétnemu klubu.  
 

2. z dostupných overených informácií bolo zistené, že podľa čl. 9., ods. 9., písm. d) 
platných Stanov SGF v prípade zániku členstva v SGF zaniká členstvo aj vo Výkonom 
výbore SGF.  

 
3. porušením povinností stanovených internými predpismi SGF zaniklo aj právo Subjektu 

na výkon funkcie predsedníčky sekcie modernej gymnastiky SGF.  
 

Z horeuvedených dôvodov a z procesnej opatrnosti odporúčal emailom dňa 25. 2. 2022 
kontrolór vedeniu SGF, aby s okamžitou platnosťou oficiálne dočasne zastavilo akúkoľvek 
komunikáciu so Subjektom v súvislosti výkonu funkcie člena Výkonného výboru SGF, a to do 
vyriešenia celej situácie. Súčasne bol Subjekt kontrolórom vyzvaný, aby predložil akékoľvek 
preukázateľné informácie, ktoré by situáciu vysvetľovali alebo preukazovali opak alebo 
nápravu predmetných zistení.  
 
Rovnako bol v predmetnom emaily zo dňa 25.02.2022 Subjekt kontrolórom informovaný, že 
predmetné zistenia budú kontrolórom predkladané na prerokovanie pri najbližšom zasadnutí 
VV SGF dňa 9. 3. 2022, nakoľko sa záležitosť priamo dotýka VV SGF ako najvyššieho 
výkonného orgánu SGF, kde bude mať Subjekt opakovanú príležitosť situáciu vysvetliť, 
ozrejmiť či inak sa k situácii vyjadriť. Toto prerokovanie záležitosti pred VV SGF malo navyše 
preventívny dôvod v zmysle eliminácie podobných prípadov porušovania zákonných 
povinností a interných predpisov SGF do budúcnosti. V danom konkrétnom prípade je 
závažnosť porušení stanovených pravidiel a povinností o to vyššia, že Subjekt bol členom 
najvyššieho výkonného orgánu SGF (výkonný výbor) a mal sa tak priamo podieľať na riadení 
SGF za podmienok dodržiavania interných predpisov SGF a zákonných povinností súvisiacich 
s činnosťou SGF. 
 

Subjekt na email kontrolóra odoslaný dňa 25. 2. 2022 reagoval rovnako emailom dňa 2. 3. 2022. 

V emailovej odpovedi Subjektu zo dňa 2. 3. 2022 k danej záležitosti Subjekt uviedol, že – citácia: 

 

„Ďakujem za informáciu. Do pondelka som bola odcestovaná s obmedzeným prístupom  

na internet a tak som včera zisťovala, ako je možné, že ste ma nenašli v IS SGF. Žiadosť o prijatie 

do klubu v Nitre som podala v januári a v prílohe posielam scan prihlášky. Zároveň som si  

od klubu vyžiadala zápisnicu o prijatí prihlášky, viď príloha. Po zisťovaní v klube prišli  

na administratívnu chybu. Pridávam tiež screenshot z dnešného rána z webu SGF, nakoľko vidím, 

že je to stále nezmenené. Nižšie tiež email z klubu, v ktorom potvrdzujú registráciu 25.1.2022.“ 

 

Koniec citácie. 

 

Súčasťou predmetného emailu Subjektu bola aj informácia o skutočnosti, že poverený 

pracovník nového klubu modernej gymnastiky Športového klubu pri Športovom osemročnom 
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gymnáziu Nitra nesprávne zadal údaje o Subjekte do interného systému SGF, kedy namiesto  

správneho priezviska Kiková do systému uviedol priezvisko Liková. Odpoveď Subjektu (email 

doručený kontrolórovi dňa 2. 3. 2022) tvorí ako príloha č. 2 neoddeliteľnú súčasť tejto Správy. 

 
Na základe týchto informácií zaslaných kontrolórovi Subjektom komunikoval kontrolór  
so Subjektom dňa 7. 3. 2022 telefonicky s tým, že kontrolór potvrdil Subjektu prijatie emailu  
(s prílohami) zo dňa 2. 3. 2022, a súčasne kontrolór informoval Subjekt o tom, že zaslané 
informácie situáciu síce svojim spôsobom vysvetľujú, ale tieto skutočnosti budú kontrolórom 
overené v utorok 8. 3. 2022 na sekretariáte SGF v systémoch SGF a o výsledku tohto overenia  
bude kontrolór ešte v utorok 8. 3. 2022 Subjekt emailom informovať.  
 
Toto sa aj stalo. Informácie zaslané kontrolórovi Subjektom kontrolór dňa 8. 3. 2022 overil pred 
pracovníčkou sekretariátu SGF vyhľadaním osoby v internom informačnom a registračnom 
systéme SGF na sekretariáte SGF. Výsledok tohto overenia, žiaľ, opätovne nepreukázal 
oprávnenosť kontinuálneho pokračovania členstva Subjektu v SGF, skôr naopak sa objavili nové 
skutočnosti, ktoré vniesli do situácie viacej nejasností. Výsledok tohto overenia kontrolór rámcovo 
oznámil Subjektu emailom dňa 8. 3. 2022 s tým, že naďalej pretrvávajú nejasnosti v celej 
záležitosti, ktorá vzhľadom k jej citlivosti bude so Subjektom riešená s cieľom preukázateľne 
objasniť danú situáciu osobne na rokovaní VV dňa 9. 3. 2022, ako bolo kontrolórom avizované už 
v emaily zo dňa 25. 2. 2022. Email kontrolóra s výsledkom overenia zaslaných informácií zo dňa  
8. 3. 2022 tvorí ako príloha č. 3 neoddeliteľnú súčasť tejto Správy. 
 

Pri opakovanom overovaniu informácií zaslaných kontrolórovi Subjektom interný informačný a 
registračný systém SGF neevidoval ani osobu s priezviskom Liková ani s priezviskom Kiková. Pri 
dotaze na správcu interného systému SGF bolo zistené, že síce boli údaje Subjektu dňa 25. 1. 2022 
do interného informačného a registračného systému SGF vložené s použitím prístupových údajov 
pani Kiliánovej, ale vložené dáta neboli aktivované, čiže systém takúto osobu v takom prípade 
nepovažuje za člena. Navyše bolo zistené, že aktivácia uvedenej osoby v internom informačnom 
a registračnom systéme SGF bola urobená až dňa 3. 3. 2022 aj v tomto prípade s použitím 
prístupových údajov pani Kiliánovej. Odpoveď sekretariátu a správcu interného informačného 
a registračného systému SGF k danej problematike zo dňa 8. 3. 2022 tvorí ako príloha č. 4 
neoddeliteľnú súčasť tejto Správy. 
 
Pre úplnosť kontrolór uvádza, že má k dispozícii celkom tri dávkové exporty dát z interného 
informačného a registračného systému SGF do Informačného systému športu (konkrétne z 22., 23. 
a 25. 2. 2022) – ani v jednom z týchto exportov nefiguruje osoba Kiková ani Liková. Aj táto 
skutočnosť preukazuje, že ani jedna z hore menovaných osôb v danom období nebola aktívnou 
členkou SGF. Predmetné exporty dát z IS SGF do ISŠ sú uložené na sekretariáte SGF – vzhľadom 
k svojej obsiahlosti nie sú prílohami tejto Správy. 
  
Vzhľadom k skutočnosti, že štandardne končia členské registrácie členov SGF vždy k 31. 12.  
a v termíne od 1. do 31. 1. je každý člen (resp. klub, ktorého je alebo má záujem byť daná osoba 
členom) povinný v súlade s príslušnými ustanoveniami potvrdiť svoju členskú registráciu, je 
nespochybniteľné, že táto povinnosť bola v tomto prípade porušená. 
 

Pre úplnosť uvádzam, že prílohou emailu Subjektu zo dňa 2. 3. 2022 nebola zápisnica príslušného 

orgánu nového klubu o prijatí  prihlášky Subjektu, ale oznam o prijatí Subjektu za členku klubu 

modernej gymnastiky Športového klubu pri Športovom osemročnom gymnáziu Nitra.  
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Subjekt na zasadnutí VV SGF dňa 9. 3. 2022, kde mal opakovanú príležitosť záležitosť uviesť 

na pravú mieru nepredložil žiadne nové skutočnosti, ktoré by menili stav veci a vylúčili by 

podozrenie na porušenie interných pravidiel SGF a zákonných povinností súvisiacich 

s registráciou členov športovej organizácie. V ust. § 8, ods. (3) zákona č. 440/2015 Z.z. 

o športe v platnom znení je uvedené, že – citácia: 

 

„Športová organizácia vedie   zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou. O fyzických osobách 

sa v zdrojovej evidencii vedú údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4  

až 7.“; 

 

Koniec citácie. 

 

V. VYHODNOTENIE A ZÁVERY KONTROLNEJ ČINNOSTI 
 
Z informácií zistených pri výkone kontrolnej činnosti vyplýva, že táto povinnosť nového klubu, 

v ktorom Subjekt požiadal o registráciu, bola porušená. Navyše Subjekt sám priamo  

na rokovaní VV SGF dňa 9. 3. 2022 potvrdil, že údajne ukončil členstvo v pôvodnom 

materinskom klube emailom v máji 2021 – predmetnú skutočnosť ale Subjekt 

nespochybniteľným spôsobom nepreukázal.  

 

Z uvedených skutočností vyplýva, že členstvo Subjektu v SGF zaniklo k 31. 12. 2021, a spolu 

s členstvom zaniklo právo Subjektu na výkon funkcií v SGF, ktoré sú priamo viazané  

na podmienku členstva. Kontrolór túto skutočnosť všetkým osobám zúčastneným  

na rokovaní VV SGF oznámil. Subjekt zareagoval na toto oznámenie opakovaným 

bezdôvodným verbálnym obvineným pracovníkov sekretariátu SGF z manipulácie s dátami 

pri registrácii členov v systémoch SGF. 

 

V neposlednom rade priamo na rokovaní VV SGF dňa 9. 3. 2022 upozornil kontrolór VV SGF, 

že na základe týchto skutočností je nutné, aby schválili prítomnosť Subjektu na rokovaní VV 

SGF ako hosťa bez práva hlasovať. VV SGF tento návrh schválil, napriek tomu Subjekt 

dobrovoľne zo svojho vlastného rozhodnutia rokovanie VV SGF opustil.    

 

Tieto skutočnosti zakladajú o.i. aj dôvodné podozrenie na možnú účelovú manipuláciu  

s informáciami. Konkrétne v danom prípade hovoríme o možnom porušení zákona  

č. 440/2015 Z.z., o športe v platnom znení, kedy: 

 

i. v zmysle § 8, ods. (3), kde je uvedené, že: „Športová organizácia vedie 

zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou. O fyzických osobách sa v 

zdrojovej evidencii vedú údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), 

d) až r), ods. 4 až 7.“; 
 

ii. v zmysle § 8, ods. (6), písm. b), kde je uvedené, že: „Športová 

organizácia je povinná zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie 

opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení 

proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných 

predpisov a rozhodnutí.“ 
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Kontrolnou činnosťou boli zistené niektoré skutočnosti, ku ktorým sa vzťahujú nižšie 

uvedené odporúčania. 

 

Kontrolnou činnosťou boli zistené závažné pochybenia, ku ktorým sú nižšie navrhované 

konkrétne opatrenia. 

 

Z dôvodu správnej interpretácie záverov kontrolnej činnosti je nutné zdôrazniť, že Subjekt 

nebol vylúčený z SGF ani odvolaný z volených funkcií v rámci SGF, ale jeho členstvo zaniklo 

nesplnením stanovených povinností člena SGF zo strany člena a zo strany príslušnej 

športovej organizácie (klubu). 

 

VI.   PREHĽAD NAVRHOVANÝCH OPATRENÍ V SÚVISLOSTI SO 
ZISTENIAMI KONTROLNEJ ČINNOSTI ZISTENIAM 

 
➢ vzhľadom na existujúce porušenia zákonných povinností  a interných predpisov SGF 

navrhujem SGF z procesnej opatrnosti opatrenie v podobe plošnej kontroly plnenia 
všetkých stanovených povinností v súvislosti s oprávnenosťou, úplnosťou  
a správnosťou registrácie/evidencie členskej základne SGF – Kontrolór navrhuje 
SGF opatrenie v podobe povinnosti vykonať hĺbkovú kontrolu evidencie celej 
členskej základne SGF, ktorá bude vykonaná v úzkej súčinnosti so všetkými členmi 
SGF tak, aby výsledkom kontroly bol stav, kedy ku každému aktuálne evidovanému 
členovi SGF bude existovať aktuálne písomné prehlásenie o pokračovaní  
v členstve alebo písomná odhláška, prípadne písomný záznam o prestupe v súlade 
s internými predpismi SGF (Registračný a prestupový poriadok SGF). SGF vykoná  
u všetkých svojich členov v stanovenom termíne revíziu a aktualizáciu všetkých 
údajov a záznamov členskej základne jednotlivých členov vo všetkých kategóriách 
a sekciách v internom informačnom a registračnom systéme SGF vrátane revízie 
všetkých údajov zaznamenaných v ISŠ a v ostatných evidenciách SGF vrátane 
zdrojových evidencií členských športových organizácií (klubov, oddielov). Opatrenie 
navrhujem vykonať s termínom splnenia najneskôr do 30. 9. 2022. 

➢ vzhľadom na existujúce porušenia zákonných povinností  a interných predpisov SGF 
navrhujem SGF zabezpečenie dodržiavania interných predpisov SGF zo strany 
všetkých členov (fyzické aj právnické osoby) a zamestnancov SGF – opatrenie 
navrhujem s termínom vykonania bezodkladne s priebežnou kontrolou plnenia. 
 

VII. PREHĽAD NAVRHOVANÝCH ODPORÚČANÍ V SÚVISLOSTI 

SO ZISTENIAMI KONTROLNEJ ČINNOSTI 
 

➢ ak má Subjekt naďalej záujem byť členom SGF, je nutné, aby nová registrácia alebo 

oprava registrácie Subjektu v internom informačnom a registračnom systéme SGF 

prebehla bezodkladne v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 440/2015 Z.z., 

o športe v platnom znení a v súlade s internými predpismi SGF.  
 

➢ nová registrácia (nové členstvo) Subjektu v SGF nezakladá právo Subjektu na výkon 

akýchkoľvek volených funkcií v rámci SGF. Ak má Subjekt záujem vykonávať niektorú 

z volených funkcií v rámci SGF, môže po splnení povinnosti členstva kandidovať  
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na tieto funkcie v súlade s internými predpismi SGF. 
 

➢ kontrolór odporúča disciplinárnej komisii SGF overiť v danom prípade podozrenie  

na porušenie Stanov SGF. 

 

VIII. PREHĽAD POUŽITÝCH PREDPISOV 

- Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. – Ústava SR 

- Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe 

- Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 

- Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov 

- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov) 

- Stanovy SGF 

- Registračný a prestupový poriadok SGF, sadzobník členských poplatkov 
 

IX. LEHOTA NA VYJADRENIE 
 
Lehota na písomné vyjadrenie kontrolovaného Subjektu k tomuto Návrhu Správy o kontrolnej 
činnosti bola kontrolórom stanovená do 21. 03.2022. S pripomienkami alebo s námietkami 
doručenými Subjektom písomne kontrolórovi v stanovenej lehote sa kontrolór stanoveným 
spôsobom vysporiada, prípadne sa k nim vyjadrí v záverečnej Správe o kontrolnej činnosti, ktorá 
bude so Subjektom zákonným spôsobom v dohodnutom termíne prerokovaná. 
 
Vyjadrenie Subjektu k Návrhu Správy o kontrolnej činnosti bol Subjektom kontrolórovi doručený 
emailom v stanovenej lehote dňa 21. 3. 2022. Úplná kópia predmetného vyjadrenia tvorí ako 
príloha č. 8 neoddeliteľnú súčasť tejto Správy.  
 

X. STANOVISKO KONTROLÓRA SGF K SKUTOČNOSŤAM UVEDENÝM  
VO VYJADRENÍ SUBJEKTU K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ 
ČINNOSTI ZO DŇA 21. 3. 2022 

 
V svojom Vyjadrení k Návrhu Správy o kontrolnej činnosti zo dňa 21. 3. 2022 (ďalej len 
„Vyjadrenie“) Subjekt na str. 1 o.i. uvádza – citácia: 
 
 
„Kontrolór pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu 
povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie (ďalej 
len „nedostatok“) a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a iným negatívnym 
dôsledkom pre športovú organizáciu a osoby s jej príslušnosťou. Na tento účel kontrolór vykonáva 
konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány športovej organizácie a orgány jej členov.“ 
Podľa § 13 ods. 3 ZoŠ kontrolór tiež upozorňuje štatutárny orgán, najvyšší orgán a najvyšší 
výkonný orgán na zistené nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym 
poriadkom a predpismi športovej organizácie; pri zistení závažného nedostatku navrhuje 
preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehotu na ich odstránenie. Podľa čl. 9 ods. 7 písm. c) 
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SGF Výkonný výbor SGF prijíma opatrenia k správe kontrolóra. 
 
S poukazom na vyššie uvedené ustanovenie zákona o športe a tiež stanov SGF je zrejmé, že 
žiadosťou o zastavenie komunikácie so mnou ako členkou Výkonného výboru SGF ste prekročili 
rozsah právomoci Vám priznaný ZoŠ a stanovami SGF, nakoľko malo z Vašej strany prísť výlučne 
len k odporúčaniam postupu, nie žiadosti o zastavenie komunikácie resp. inému úkolovaniu 
vedenia SGF. Zároveň prezident SGF nebol oprávnený na zastavenie komunikácie so mnou ako 
členkou Výkonného výboru SGF, nakoľko podľa stanov opatrenia je oprávnený prijímať Výkonný 
výbor SGF vo vzťahu k správe kontrolóra. V deň kedy bola zahájená kontrola ste zároveň žiadali o 
zastavenie komunikácie SGF so mnou ako členkou Výkonného výboru SGF, a teda Vaša žiadosť sa 
neodvíjala od správy z kontrolnej činnosti, na základe ktorej by oprávnený orgán mohol prijať 
opatrenia. Vzhľadom na to, že šlo o deň zahájenia kontroly, je podľa môjho názoru nereálne, aby 
ste získali dostatok podkladov, ktoré čoby len založili podozrenie z porušenia predpisov SGF resp. 
ktoré by spochybnili trvanie mojej funkcie.“ 
 
Koniec citácie. 
 

 K uvedenému kontrolór SGF uvádza, že: 
 
Ako Subjekt sám vo svojom vyjadrení uvádza, jednou z hlavných povinností kontrolóra je 
predchádzať závažnému porušovaniu predpisov a rozhodnutí a ďalším negatívnym javom. 
V danom prípade existovalo dôvodné riziko možných negatívnych dopadov na SGF najmä v týchto 
dvoch rovinách: 
 

➢ možné budúce spochybnenia rozhodnutí Výkonného výboru SGF ako najvyššieho 
výkonného orgánu športovej organizácie v prípade, že by hlas Subjektu mal pri hlasovaní 
VV SGF rozhodujúcu váhu 

➢ možný nesúlad počtov členskej základne SGF v internej zdrojovej evidencii a Informačnom 
systéme športu 

 
Obidve definované riziká môžu mať zásadný vplyv na fungovanie SGF. Z uvedených dôvodov 
navrhol kontrolór z preventívnych dôvodov a v súlade s platnými predpismi vedeniu SGF, aby 
dočasne do skončenia kontroly (ako je aj v pôvodnom návrhu jasne uvedené) pozastavilo 
komunikáciu so Subjektom ako s členkou VV SGF. Ostatných oblastí sa pozastavenie komunikácie 
zo strany vedenia SGF nedotklo. Forma požiadavky na podniknutie krokov (odporúčanie, návrh 
opatrenia, žiadosť) v danom prípade nehrá žiadnu úlohu, nakoľko jediným dôvodom pre zvolený 
postup bolo minimalizovať riziko vzniku škôd pre SGF. 
 
Ako ďalej Subjekt sám uvádza, VV SGF koná na základe správy kontrolóra. Nakoľko v rozhodnom 
čase (návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie členky VV SGF pre Subjekt) nezasadal VV SGF, 
návrh bol kontrolórom logicky smerovaný na najvyššieho štatutárneho zástupcu SGF, ktorým je 
podľa stanov SGF prezident SGF, ktorý v súlade s čl. 10 ods. 2) stanov SGF je zodpovedný za celú 
činnosť SGF.  
 
Na základe uvedených skutočností nesúhlasím s týmito námietkami Subjektu a trvám  
na pôvodných zisteniach uvedených vyššie. 

 
 
Subjekt v svojom Vyjadrení ďalej uvádza, že – citácia: 
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„Tento krok považujem za účelové konanie voči mojej osobe. Vaším konaním ste nielenže obmedzili 
riadny výkon mojej funkcie, ale navyše ste zasiahli do práv členov, ktorí ma riadne zvolili ako členku 
VV SGF. Od 25. 2. 2022 sekcia modernej gymnastiky, ktorú v rámci výkonu svojej funkcie 
zastupujem, nemala v rámci SGF osobu, ktorá by zastupovala jej záujmy, nakoľko som nemohla 
kvôli opatreniam prijatých na Váš podnet riadne vykonávať svoju funkciu a taktiež na čas, kým sa 
kontrola ukončí a celá situácia riadne vysvetlí, nebol určený ani len môj zástupca vo VV SGF, čiže 
Vaším postupom bol vo vzťahu k SGF znevýhodnená nielen moja osoba, ale celá sekcia modernej 
gymnastiky.“ 
 
Koniec citácie. 
 
K uvedenému kontrolór SGF uvádza, že: 
 

➢ uvedené tvrdenie Subjektu je účelové – existujú podklady, z ktorých jednoznačne vyplýva, 
že Subjekt svoju funkciu nevykonával riadne ani na základe opakovaných výziev orgánov 
SGF.   

➢ navyše existujú podklady, z ktorých tiež jednoznačne vplýva, že Subjekt aj napriek 
dočasnému pozastaveniu výkonu funkcie túto činnosť vykonával a vystupoval ako členka 
VV SGF a predsedníčka sekcie modernej gymnastiky 

➢ nie je pravda, že by došlo k akémukoľvek obmedzeniu práv a činnosti sekcie modernej 
gymnastiky, nakoľko SGF má v rámci svojej štruktúry dostatok nástrojov na dočasné 
riadenie sekcie bez akýchkoľvek problémov (VV SGF, prezident SGF, generálny sekretár 
SGF, sekretariát SGF, koordinátor sekcie modernej gymnastiky v rámci sekretariátu SGF)  

➢ dočasne neobsadené miesto vo VV SGF nemalo žiadny vplyv na fungovanie sekcie, nakoľko 
nielen že sekcia bola riadená ostatnými orgánmi SGF v súlade s platnými predpismi, ale 
navyše opatrenie nastalo 2 mesiace pred volebným zasadnutím Valného zhromaždenia 
SGF, ktoré okrem iného volilo aj nových členov VV SGF. Krízové obdobie 2 mesiacov tak 
bolo plne pokryté. 

 
Na základe uvedených skutočností nesúhlasím s týmito námietkami Subjektu a trvám na 
pôvodných zisteniach uvedených vyššie. 
 
Subjekt v svojom vyjadrení ďalej uvádza – citácia: 
 
„Na základe informácie o zahájení kontroly a o nezaevidovaní môjho členstva v zdrojovej evidencii 
SGF som Vám dňa 2.3.2022 poslala vysvetľujúce stanovisko podložené okrem iného Oznámením o 
prijatí za člena oddielu modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra datované 12.1.2022. V prílohe č. 1 
prikladám aj email zo dňa 1.2.2022 od odosielateľa sksognitra.infomail.com, v ktorom klub 
potvrdzuje, že došlo k chybe v písaní a zjednali nápravu. Okrem chybného písmena v priezvisku boli 
všetky ostatné údaje zadané správne. Napriek uvedeným informáciám zánik mojej funkcie podľa 
čl. 9 ods. 9 písm. d) stanov ste odvádzali výlučne z výpisov zo zdrojovej evidencie (Informačného  
a registračného systému SGF), do ktorej ja osobne nemám prístup a zmeny v nej môže robiť 
neznámy okruh osôb. Uvedené potvrdzuje aj email od pána Hubu, ktorý tvorí prílohu č. 4 Návrhu 
správy: „Len pre doplnenie v systéme nemáme aktivovanú funkciu verziovania záznamov, nevieme 
teda kto, čo presne menil. ... 
 
Zjavné nepresnosti v systéme a chybné vyznačenia dokazujú aj tvrdenia uvedené v Návrhu správy, 
konkrétne na str. 4: „SGF bolo zistené, že síce údaje boli Subjektu dňa 25.1.2022 do interného 
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informačného a registračného systému SGF vložené s použitím prístupových údajov pani Kiliánovej, 
ale vložené dáta neboli aktivované, čiže systém takúto osobu v takomto prípade nepovažuje  
za člena. Navyše bolo zistené, že aktivácia uvedenej osoby v internom informačnom a registračnom 
systéme SGF bola urobená až 3.3.2022 aj v tomto prípade s použitím prístupových údajov pani 
Kiliánovej.“ Opak tohto tvrdenia preukazujem fotografiou môjho profilu v informačnom  
a registračnom systéme SGF zo dňa 2.2.2022, kde pri stave je uvedené aktívny, ktorá tvorí prílohu 
č. 2 tohto vyjadrenia. Neviem vysvetliť ako je možné, že stav k 2.3.2022 je aktívny a podľa Návrhu 
správy aktivácia bola urobená až 3.2.2022. Zjavne však interný informačný a registračný systém 
SGF nie je možné považovať za hodnoverný zdroj, zo zápisov v ktorom možno odvodzovať platné 
resp. neplatné členstvo. To potvrdzuje aj email od p. Hubu (príloha č. 4 k Návrhu správy), podľa 
ktorého v informačnom a registračnom systéme SGF nie je možné presné určiť kto a v akom 
rozsahu vykonal zmeny. K exportom dát z informačného a registračného systému SGF z 22., 23. a 
25.2.2022 sa neviem vyjadriť nakoľko nie sú priložené k Návrhu správy a nikdy mi neboli poskytnuté  
k nahliadnutiu. 
 
Koniec citácie. 
 
K uvedenému kontrolór SGF uvádza, že: 

 
➢ Subjekt sám v svojom Vyjadrení priznáva, že údaje do zdrojovej evidencie SGF boli zadané 

nesprávne – nesprávne zadané priezvisko a neoznačené člena ako „aktívny“, navyše po 
termíne určenom pre prestup interným predpisom SGF.  

➢ v emailoch do správcu systému je síce uvedené, že nie je možné presne určiť kto a v akom 
rozsahu menil, ale je možné definovať kedy, a s akými prístupovými údajmi, ako je uvedené 
v predmetnej emailovej komunikácii. Zjavne z týchto podkladov a skutočností vyplýva, že 
išlo o prístupové údaje osoby s príslušnosťou k novému športovému klubu, do ktorého 
Subjekt vstúpil. Poznámka Subjektu „nevieme teda kto, čo presne menil. ...“ nie je  
na mieste, nakoľko ide o zjavnú účelovú snahu Subjektu zakryť vzniknuté nedostatky 
a preniesť zodpovednosť za ich vznik na SGF. 

➢ Subjekt tiež uvádza, že „k „exportom dát z informačného a registračného systému SGF z 22., 
23. a 25.2.2022 sa neviem vyjadriť nakoľko nie sú priložené k Návrhu správy a nikdy mi 
neboli poskytnuté k nahliadnutiu.“ – Subjekt nikdy nepožiadal o sprístupnenie 
predmetných podkladov, výzvu na osobné prerokovanie neakceptoval. 

➢ Kontrolór pre úplnosť uvádza, že Subjekt požiadal oficiálne generálnu sekretárku SGF 
o registráciu svojej osoby do ISŠ emailom dňa 14. 3. 2022 – predmetná emailová 
komunikácia tvorí ako príloha č. 5 neoddeliteľnú súčasť tejto Správy. Táto registrácia bola 
zo strany SGF (po konzultácii generálnej sekretárky s kontrolórom) urobená napriek 
skutočnosti, že Subjekt do dňa podania tejto žiadosti nemal splnené svoje povinnosti 
v súvislosti so svojim prestupom do nového klubu. Ani ku dňu vypracovania tejto Správy 
nedodal cez opakované výzvy Subjekt do SGF písomný súhlas s prestupom vystavený svojim 
pôvodným klubom, čím Subjekt nielen že uvedenou žiadosťou priznáva pochybenie, ale aj 
naďalej porušuje interné predpisy SGF. Táto výnimka bola Subjektu udelená výlučne 
z dôvodu verejného vyhlásenia Subjektu o svojej kandidatúre na pozíciu prezidentky SGF 
na nadchádzajúcom riadnom zasadnutí Valného zhromaždenia SGF, ktoré bolo plánované 
(a aj sa uskutočnilo) dňa 30. 4. 2022. Na základe tejto veľmi citlivej skutočnosti bola 
z procesnej opatrnosti predmetná výnimka udelená, aby bol vylúčený akýkoľvek dopad 
prebiehajúcej kontrolnej činnosti na prípadný výsledok volieb do orgánov SGF.    

 
Na základe uvedených skutočností nesúhlasím s týmito námietkami Subjektu a trvám  
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na pôvodných zisteniach uvedených vyššie. 
 
Subjekt ďalej v svojom vyjadrení uvádza – citácia: 
 
„ZoŠ a ani zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení neviaže vznik členstva  
na aktualizovanú evidenciu združenia. Podľa čl. 4 ods. 2 stanov: „Členstvo klubu, oddielu vzniká 
podaním prihlášky a uhradením členského príspevku.“. Podľa čl. 5 ods. 1 stanov: „Členstvo fyzickej 
osoby v SGF vzniká prijatím Výkonným výborom SGF na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby  
o členstvo v SGF, predloženej prostredníctvom klubu SGF, v ktorom je fyzická osoba riadnym 
členom“. Podľa čl. 6 ods. 2 stanov ŠK ŠOG Nitra: „Členom klubu sa stáva fyzická osoba po schválení 
predsedom príslušného oddielu.“ Z uvedeného vyplýva, že zákonná úprava a ani stanovy neviažu 
vznik členstva na registráciu v informačnom a registračnom systéme športu SGF. Uvedené 
nevyplýva ani z iných interných predpisov SGF. Okrem uvedeného údaje do informačného  
a registračného systému SGF zadáva športový klub, osobne nie som oprávnená zadávať akékoľvek 
údaje do tohto systému.“ 
 
Koniec citácie. 
 
K uvedenému kontrolór SGF uvádza, že: 
 

➢ nie je pravdivé tvrdenie Subjektu, že vznik členstva v SGF nie je viazaný na interné predpisy 
SGF. Článok 4 Registračného a prestupového poriadku jasne definuje, kedy zaniká 
registrácia člena SGF – citácia:  

o 1. Platnosť registrácie je vždy do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. 
o 2. Registrácia členov stráca platnosť: 

▪ 2.1 dňom 31. decembra, ak nebola registrácia obnovená v riadnom termíne 
1.1.-31.01., prípadne nezaplatením riadnych poplatkov, v stanovenom 
termíne podľa vystavenia faktúry zo strany SGF, 

▪ 2.2 ak bol v čase riadneho termínu registrácie zaslaný písomný oznam 
o zrušení registrácie s priloženým registračným dokladom, 

▪ 2.3 zánikom klubu, oddielu, školského klubu, 

▪ 2.4 úmrtím člena, 
▪ 2.5 vylúčením člena zo SGF. 

Z uvedeného vyplýva, že v danom prípade boli naplnené okolnosti podľa bodu 2., ods. 2.1. 
➢ súčasne čl. 5 Registračného a prestupového poriadku jasne definuje povinnosti 

a zodpovednosti pri registrácii členov SGF. 
➢ v neposlednom rade v tejto súvislosti je nutné vnímať ustanovenie čl. 5 platných stanov 

SGF, kde o.i. je uvedené, že: 

 
Je evidentné, že členstvo v SGF je viazané na ustanovenie stanov SGF ako aj na ďalší interný predpis 
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SGF. Z uvedeného je tiež zrejmé, že nakoľko v danom prípade nebola k dátumu zahájenia tejto 
kontroly SGF predpísaným spôsobom oznámená skutočnosť o klubovej príslušnosti Subjektu, 
nemohol mať Subjekt v rozhodný okamih platné členstvo v SGF.  
 
Pre úplnosť uvádzam, že § 3, ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov stanovuje práva 
a povinnosti členov občianskych združení, kedy je uvedené, že – citácia: „Práva a povinnosti člena 
združenia upravujú stanovy združenia.“ 
 
Na základe uvedených skutočností nesúhlasím s týmito námietkami Subjektu a trvám  
na pôvodných zisteniach uvedených vyššie. 
 
Subjekt v svojom vyjadrení ďalej uvádza – citácia: 

 
„Dňa 9.3.2022 na zasadnutí Výkonného výboru SGF ste vyzvali členov Výkonného výboru SGF,  
aby hlasovali, či súhlasia, aby som sa zúčastnila zasadnutia ako hosť (pritom som bola oprávnená 
na účasť ako riadna členka Výkonného výboru!), nakoľko mi podľa Vašich zistení zaniklo členstvo. 
Vaše oprávnenie na určovanie programu hlasovania Výkonného výboru opäť nevyplýva zo žiadnych 
predpisov. Kontrola bola ukončená 10.3.2022. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že závery  
o zániku mojej funkcie členky Výkonného výboru, ste prijali ešte pred riadnym ukončením kontroly 
a na základe takýchto záverov ste ukladali Výkonnému výboru SGF úlohy. Tento krok ste zrealizovali 
bez istoty, či Vami zistené závery sú správne a bez riadne zisteného skutkového stavu, nakoľko ste 
nedisponovali mojim vyjadrením a námietkami k záverom kontroly. Uvedené považujem za hrubé 
prekročenie právomocí kontrolóra a obmedzovanie mojej osoby vo výkone funkcie, do ktorej som 
bola riadne zvolená členmi SGF. Som presvedčená, že ste svojím konaním zasiahli do môjho práva 
slobodne sa združovať garantovaného čl. 29 ods. 1 Ústavy SR. V prípade nezjednania okamžitej 
nápravy budem nútená na ochranu svojich práv využiť právne prostriedky..“ 
 
K uvedenému kontrolór SGF uvádza, že: 
 

➢ nie je pravdivé tvrdenie Subjektu, že bola oprávnená sa rokovania VV SGF dňa 9. 3. 2022 
zúčastniť ako  riadna členka VV SGF. V danom čase bolo v platnosti dočasné preventívne 
opatrenie, ktorým bol Subjektu výkon tejto funkcie pozastavený.  

➢ Subjekt bol tiež kontrolórom informovaný, že bude o záležitosti informovať VV SGF na jeho 
rokovaní dňa 9. 3. 2022 ako najvyšší výkonný orgán SGF, nehovoriac o skutočnosti, že sa 
kontrolná činnosť priamo dotýka členky tohto orgánu. Z týchto dôvodov Subjekt bol 
kontrolórom opakovane vyzvaný (email, telefón), aby pred alebo priamo na rokovaní VV 
SGF vysvetlil vzniknutú situáciu vrátane nespochybniteľného preukázania nejasností. 
Subjekt na zasadnutí VV SGF nepredložil žiadne skutočnosti preukazujúce zjednanie 
nápravy. Na základe tohto stavu veci následne kontrolór potvrdil platnosť dočasného 
obmedzenia výkonu funkcie členky VV SGF Subjektom a oznámil ostatným členom VV SGF, 
že v takom prípade sa môže Subjekt zúčastniť zasadnutia VV SGF len ako hosť bez práva 
hlasovať v prípade, že VV SGF prítomnosť Subjektu na zasadnutí VV SGF schváli hlasovaním. 
VV SGF toto hlasovaním schválil, napriek tomu Subjekt z vlastného rozhodnutia rokovanie 
VV SGF opustil. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia VV SGF zo dňa 9. 3. 2002 tvorí ako príloha 
č. 7 neoddeliteľnú súčasť tejto Správy. 

 
Na základe uvedených skutočností nesúhlasím s týmito námietkami Subjektu a trvám  
na pôvodných zisteniach uvedených vyššie. 
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XI. ZÁVER 

 
Kontrolovaný subjekt dostal opakovane dostatočný priestor na podniknutie príslušných krokov, 
ktoré by zistené nedostatky napravili a Subjekt tak mohol po splnení povinností naďalej využívať 
všetky práva člena SGF. Túto možnosť Subjekt nevyužil. 
 
Po vyhodnotení všetkých dostupných podkladov a informácií vrátane vysporiadania námietok 
kontrolovaného Subjektu k Návrhu Správy z kontrolnej činnosti trvám na záveroch, že v danom 
prípade došlo k porušeniu interných predpisov SGF a trvám na realizácii navrhnutých odporúčaní 
a opatrení smerujúcich k zjednaniu nápravy stavu veci aj do budúcna. 
 

Súčasne dávam do pozornosti skutočnosť, že po celý čas výkonu tejto kontrolnej činnosti bola 
moja osoba vystavená opakovane neprimeranému nátlaku, stalkingu, verejnej dehonestácii 
a vyhrážkam zjavne s cieľom ovplyvniť závery predmetnej kontroly. Tieto skutočnosti môžem 
preukázať. Z dôvodu ochrany svojich osobnostných práv budem záležitosť riešiť právnou cestou. 
   
Počet strán:   13 (bez príloh) 
Počet výtlačkov: 4 
Rozdeľovník: Hana Kiková (kontrolovaný Subjekt) 

Slovenská gymnastická federácia 

Ing. Mariana Dvorščíková, Hlavný kontrolór športu SR  

Jiří Jeřábek, MBA, kontrolór SGF 

Vypracoval: 

 

 
Jiří Jeřábek, MBA – kontrolór SGF 

 

Prílohy: 
 

➢ Príloha č. 1 – email kontrolóra SGF Subjektu zo dňa 25. 2. 2022 

➢ Príloha č. 2 – email Subjektu doručený kontrolórovi dňa 2. 3. 2022 vrátane príloh  

o zápisnica VR príloha členstvo 12.1.2022 

o  Hana Kiková – prihláška scan 

➢ Príloha č. 3 – email kontrolóra SGF Subjektu zo dňa 8. 3. 2022 

➢ Príloha č. 4 – odpoveď sekretariátu SGF a správcu interného informačného a 
registračného systému SGF zo dňa 8. 3. 2022 

➢ Príloha č. 5 – emailová komunikácia Subjektu s generálnou sekretárkou SGF 14.3.2022 – 
registrácia  

➢ Príloha č. 6 – email Subjektu generálnej sekretárke SGF zo dňa 10. 3. 2022 – žiadosť 
o podklady k VV SGF 

➢ Príloha č. 7 – výpis zo zápisnice zo zasadnutia z rokovania VV SGF zo dňa 9. 3. 2022 

➢ Príloha č. 8 – vyjadrenie Subjektu k Návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 21. 3. 2022 
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Príloha č. 1: 

 

 

Príloha č. 2: 
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Príloha č. 3: 
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Príloha č. 4: 
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Príloha č. 5: 
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Príloha č. 6: 
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Príloha č. 7: 
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Príloha č. 8: 
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