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Správa o kontrolnej činnosti 
 

(ďalej tiež len ako „Správa“) 
 
Spisová značka SGF: SGF-2022-004-Ko 

 
 

Kontrolovaný subjekt: 

 

Názov:  SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA (ďalej tiež len ako „Subjekt“    
alebo „SGF“) 

so sídlom: Junácka 2951/6, 832 80 Bratislava 

IČO:        00688321  

 

Predmet kontrolnej činnosti: 
 

➢ overenie prípravy, priebehu a výsledkov volieb do orgánov SGF v rámci riadneho 

zasadnutia Valného zhromaždenia SGF konaného dňa 30. 04. 2022 – dodržanie 

zákonných povinností a interných predpisov SGF  

 
 
 

Dátum zahájenia kontroly:        10. 05. 2022 
 

Dátum odoslania Návrhu Správy kontrolovanému subjektu:   14. 10. 2022 
 
Dátum doručenia Vyjadrenia Subjektu k Návrhu Správy o kontrolnej činnosti: 20. 10. 2022 
 
Dátum ukončenia kontrolnej činnosti:      30. 09. 2022 
 
Dátum vypracovania záverečnej Správy o kontrolnej činnosti:   23. 10. 2022 
  
Dátum prerokovania Správy:       24. 10. 2022 
     

 
 

Vypracoval: Jiří Jeřábek, MBA – kontrolór SGF 
 
 
 
 
 



Strana 2 z 55  

I. DÔVOD KONTROLY 
 

Kontrolná činnosť bola zahájená na základe podnetov podaných osobami s príslušenstvom 

k SGF priamo k rukám kontrolóra SGF (§ 14, ods. 1., písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe 

– ďalej tiež len „ZoŠ“) alebo k rukám Hlavnej kontrolórky športu SR (§ 14, ods. 1., písm. d) 

ZoŠ).  

Kontrolovaný subjekt bol so zahájením tejto kontroly písomne oboznámený kontrolórom  

dňa 10. 05. 2022. Kópia predmetného dokumentu tvorí ako príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť 

tejto Správy o kontrolnej činnosti. 

   
Termín dokončenia kontrolnej činnosti bol pôvodne predpokladaný do 9. 6. 2022,  

no s prihliadnutím na skutočnosť, že kontrolovaná oblasť je veľmi citlivá a pri kontrolnej 

činnosti bolo nutné analyzovať a overovať veľké množstvo podkladov a ďalších informácií, bol 

pôvodne predpokladaný termín dokončenia kontrolnej činnosti posunutý. Napriek tomuto 

posunutí termínu dokončenia kontrolnej činnosti bola  predmetnej kontrole pridelená 

maximálna priorita. 

 
 

II. PREDMET KONTROLY 
 

Podľa § 13 a § 14 ZoŠ č. 440/2015 Z.z. bola dňa 10. 05. 2022 zahájená predmetná kontrola  

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

prípravy, priebehu a výsledkov volieb do orgánov SGF v rámci riadneho zasadnutia Valného 

zhromaždenia SGF konaného dňa 30. 04. 2022. 

 
 

III. DORUČENÉ PODNETY  
 
Podnet č. 1 – podávateľ Klub Športového aerobiku Nitra: 
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Príloha č. 1: Správa mandátovej komisie z 30.4.2022, vykonaná pred voľbou prezidenta SGF 
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Podnet 2 – podávateľ Športový klub pri Športovom osemročnom Gymnáziu Nitra: 
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Podnet 3 – podávateľ Gymnastická akadémia Bratislava: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Strana 7 z 55  

Podnet 4 – podávateľ Gymnastická akadémia Bratislava: 
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Podnet 5 – podávateľ Klub športovej gymnastiky pri AŠK Inter Bratislava: 
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Príloha č. 2a: Kompletné znenie zaslaného emailu 

 

 
 
Príloha č. 2b: Kľuč delegátov z 25.4.2022 
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Podnet 6 – podávateľ Mgr. Adriana Krnáčová, PhD.: 
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Podnet 7 – podávateľ Hlavná kontrolórka športu SR Ing. Mariana Dvorščíková 
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Sprievodný list podávateľa podnetu k rukám HKŠ: 
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Príloha č. 1 podnetu HKŠ: identický podnet podaný k rukám kontrolóra SGF podávateľom 
Športový klub pri Športovom osemročnom gymnáziu Nitra 
 
Príloha č. 2 podnetu pre HKŠ: identický podnet podaný k rukám kontrolóra SGF podávateľom 
Klub športovej gymnastiky pri AŠK Inter Bratislava 
 
Príloha č. 3 podnetu pre HKŠ: identický podnet podaný k rukám kontrolóra SGF podávateľom 
Klub športového aerobiku Nitra 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že podnety podané k rukám HKŠ boli identické s niektorými 
podnetmi, ktoré boli podané k rukám kontrolóra SGF, neboli podnety podané k rukám HKŠ 
riešené samostatne a závery vzťahujúce sa k týmto podnetom sú identické so závermi 
kontrolóra SGF, ktoré vyplynuli z kontrolnej činnosti kontrolóra SGF vykonanej na základe 
podnetov doručených k rukám kontrolóra SGF. 
 
 

IV. VYŽIADANÉ PODKLADY KU KONTROLE 
 

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

 

i. pozvánku na VZ SGF 30.. 2022 

ii. zoznam delegátov VZ SGF 30. 04. 2022 

iii. návrh programu VZ SGF 30. 04. 2022 

iv. všetky podklady pre rokovanie VZ SGF, ktoré boli odoslané delegátom a zverejnené 
stanoveným spôsobom   

v. zápisnicu z VZ SGF konaného dňa 30. 04. 2022  

vi. kľúč delegátov VZ SGF konaného dňa 30. 04. 2022 

vii. prezenčnú listinu z VZ SGF konaného dňa 30. 04. 2022  

viii. splnomocnenia osôb oprávňujúcich k účasti na zasadnutí VZ SGF 

ix. správu Volebnej komisie z VZ SGF konaného dňa 30. 04. 2022 

x. podklady k príprave volieb do orgánov SGF konaných pri zasadnutí VZ SGF dňa  
30. 04. 2022 

xi. volebný poriadok VZ SGF konaného dňa 30. 04. 2022 

xii. rokovací poriadok VZ SGF konaného dňa 30. 04. 2022 

xiii. stanovy SGF v platnom znení 

xiv. správa nezávislej pozorovateľky MŠVVaŠ zo dňa 25. 05. 2022 
 

Ďalšie doplňujúce podklady súvisiace s predmetnou kontrolnou činnosťou si kontrolór SGF 
vyžiadal priebežne od SGF, od niektorých členov SGF a/alebo prostredníctvom sekretariátu SGF 
od členov SGF. Požadované podklady boli okrem jedného prípadu kontrolórovi priebežne 
predkladané v stanovených termínoch podľa požiadaviek kontrolóra SGF. 

 
i. stanovy členských organizácií SGF (právnické osoby), u ktorých nebolo dostatočne 

preukázané splnenie podmienok oprávňujúcich nimi delegované osoby k účasti na VZ 



Strana 17 z 55  

SGF dňa 30. 4. 2022 a právu hlasovať pri predmetných voľbách 
 

ii. informácie, kedy boli členovia SGF vyzývaní zo strany SGF na doplnenie svojich informácií 

v súvislosti so splnením zákonných povinností športových organizácií (zverejňovanie 

informácií) a v súlade s oprávnenými záujmami SGF 

 
 

V. ZISTENIA 
 
Kontrolou a vyhodnotením dostupných informácií boli zistené nasledujúce skutočnosti: 
 

 
SGF nepredložila kontrolórovi SGF originálnu prezenčnú listinu z VZ SGF konaného dňa  
30. 04. 2022. Dôvody boli podľa vyjadrenia SGF nasledujúce: 
 
V prípade prezenčnej listiny uvádzame, že dôvodom pre nezverejnenie prezenčnej listiny  
zo zasadnutia VZ SGF je jej odcudzenie z priestorov sídla SGF. Nakoľko a 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 pondelok 2. 5. 2022 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. 2022bola 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 V 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 
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opakovanú snahu všetkých pracovníkov sekretariátu SGF sa opakovane nepodarilo predmetnú 
listinu dohľadať, preto vedenie SGF odovzdalo prípad k riešeniu právnym zástupcom SGF.   
 
K podnetu č. 1 – podávateľ Klub Športového aerobiku Nitra: 
 
Podávateľ v svojom podnete uvádza: 
 

  
 
Vo vyjadrení SGF k predmetnej problematike je uvedené, že: 
 

➢ 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.  
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➢ 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. 

 
➢ 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. 

 
Kontrolór SGF overením uvedených informácií nezistil porušenie povinností SGF stanovených 
zákonom ani internými predpismi SGF. Kontrolór sa pri kontrolnej činnosti a pri svojom 
rozhodovaní opieral o.i. o správu nezávislej pozorovateľky MŠVVaŠ, ktorá bola na rokovaní VZ 
SGF fyzicky prítomná na základe žiadosti SGF. V dotknutej správe sa o.i. uvádza, že: 
 

 
Okrem Správy nezávislej pozorovateľky MŠVVaŠ vychádzal kontrolór pri kontrolnej činnosti aj 
z platných stanov SGF, platného Volebného poriadku SGF a platného Rokovacieho poriadku.  

 
V tejto súvislosti bolo zistené dôvodné podozrenie, že podávateľ podnetu mohol porušiť Rokovací 
poriadok SGF v platnom znení, nakoľko prílohou jeho podnetu je fotografia Správy Mandátovej 
komisie VZ SGF zo dňa 30. 4. 2022 o uznášaniaschopnosti VZ SGF, čím mohlo dôjsť k porušeniu 
bod 5 čl. „Rokovanie Valného zhromaždenia SGF“ schváleného Rokovacieho poriadku SGF, kde  
je uvedené, že – citácia: „Počas rokovania musia byť všetky telekomunikačné prostriedky 
delegátov vypnuté.“ Podozrenie je založené na skutočnosti, že podľa názoru kontrolóra SGF 
mohla byť  predmetná fotografia urobená s pomocou mobilného telekomunikačného zariadenia. 

 
Navyše aj v tomto prípade došlo k dodržaní interných predpisov SGF, kedy v súlade s ust.  

čl. 4., bod 17 platného Volebného poriadku, 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. 

 

Kontrolór SGF považuje tento podnet za bezdôvodný, nakoľko pri zasadnutí VZ SGF dňa  

30. 4. 2022 bola prítomnosť delegátov v sále počas konania zasadnutia VZ SGF opakovane 

overovaná. Skutočnosť, že pred vlastným aktov voľby prezidenta SGF táto skutočnosť priamo 

overená nebola (na čo upozornila aj nezávislá pozorovateľka MŠVVaŠ v svojej správe), 

nemohla mať podľa názoru kontrolóra SGF vplyv na výsledok voľby alebo kvórum hlasov. 

Podľa ústneho vyjadrenia štatutárneho zástupcu SGF bolo vizuálne overené pred začiatkom 

vlastného aktu voľby, že v sále je jednoznačne prítomná nadpolovičná väčšina delegátov 
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s právom hlasovať, čo následne potvrdil aj počet odovzdaných hlasov pri voľbe. Podľa tohto 

stavu v zmysle platných Stanov SGF sa počet prítomných delegátov s právom hlasovať 

primárne 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 počas rokovania VZ SGF overená, potom uznášaniaschopnosť 

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

zo zápisnice z VZ SGF vyplýva, že v priebehu rokovania bol počet prítomných delegátov  

s právom hlasovať opakovane niekoľkokrát overovaný. Uvedeným síce došlo k porušeniu 

vnútorných predpisov SGF a to Volebného poriadku, čl. 4, bod. 3, čo mohlo svojim spôsobom 

viesť k nedorozumeniam, ale kontrolór SGF súčasne konštatuje, že na základe uvedeného 

nemôže označiť výsledky jednotlivých hlasovaní za neplatné.  

 

 

K podnetu č. 2 – podávateľ Športový klub pri Športovom osemročnom Gymnáziu Nitra: 
 

V predmetnom podnetu podávateľ uvádza: 

 

 
 

Kontrolór SGF vyzval SGF k vyjadreniu k uvedenej problematike. SGF v svojom vyjadrení o.i. 

uvádza:  

 

➢ 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 neposlednom rade v súlade  

s 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. 
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➢ 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. Paní 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, že uvedené malo dopad na celkové kvórum hlasov 

delegátov predmetného zasadnutia VZ SGF, minimálne nemôže byť tento stav kladený 

za vinu SGF. 

 

Kontrolór overovaním všetkých dostupných informácií dospel k záveru, že v predmetný 

podnet je nedôvodný. Kontrolór SGF má za to, že SGF v danom prípade postupovala v súlade 

s platnými predpismi (vrátane všeobecne platných), kedy v rámci prevencie pred negatívnymi 

javmi v športe, z dôvodu jednoznačnosti a z dôvodu transparentnosti neumožnila hlasovať 

jednej osobe za dva rôzne kluby.  Navyše pri podrobnej kontrole interných predpisov 

dotknutých klubov bolo zistené, že štatutárny zástupca klubu ŠK JUVENTA Bratislava je 

oprávnený poveriť svojim zastupovaním počas svojej neprítomnosti len člena predsedníctva 

klubu – čl. 8, bod 1 stanov klubu ŠK JUVENTA. Ako vyplýva z verejne dostupných informácií, 
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ktoré má na internete zverejnené ŠK JUVENTA, paní Jana Iváková nie je členkou 

predsedníctva ŠK JUVENTA a v uvedenom klube pôsobí ako trénerka. Predmetné stanovy  

ŠK JUVENTA a dôkazy o pozícii Jany Ivákovej v klube ŠK JUVENTA tvoria ako príloha č. 2 

neoddeliteľnú súčasť tejto správy. 

 

Vyvstáva tak otázka, za ktorý klub pri hlasovaniach VZ SGF a voľbách do orgánov VZ SGF Jana 

Iváková hlasovala, nakoľko jej SGF umožnila hlasovať za jeden klub, ktorý si menovaná sama 

zvolila. Aktuálne nie je jasné, či bola účasť Jany Ivákovej na VZ SGF ako delegátky s právom 

hlasovať oprávnené a či sú hlasovania paní Jany Ivákovej pri VZ SGF konaného dňa 30. 4. 2022 

platné. V danom prípade došlo k porušeniu interných predpisov ŠK JUVENTA Bratislava 

a existuje tak dôvod (vo svetle zistených skutočností) sa domnievať, že hlasovania Jany 

Ivákovej pri VZ SGF konaného dňa 30. 4. 2022 platné nie sú. Ak by si totiž menovaná zvolila, 

že bude na VZ SGF dňa 30. 04. 2022 zastupovať klub ŠK JUVENTA Bratislava, podľa interných 

predpisov uvedeného klubu disponovala neplatným splnomocnením a jej hlasovania sú 

v takom prípade minimálne spochybniteľné. 

 

Táto skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok volieb do orgánov SGF  pri VZ SGF dňa 30. 04. 

2022  

 

 

K podnetu č. 3 – podávateľ Gymnastická akadémia Bratislava: 

 

V predmetnom podnetu podávateľ uvádza: 
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Kontrolou a overením dostupných informácií a podkladov bolo zistené, že pán Jozef Dučák sa 

zúčastnil predmetného VZ SGF ako splnomocnený delegát za klub AGRI ACADEMY s právom 

hlasovať. Uvedená skutočnosť je v súlade s Registračným a prestupovým poriadkom SGF, kde 

je v čl. 1 -Základné ustanovenia uvedené: 

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  
 

Ďalej bolo overené, že uvedená skutočnosť je v súlade so Stanovami SGF, kde je uvedené:  
 

➢ V čl. 3, ods. 2): 
2) SGF registruje a rozlišuje:  

- Členstvo právnickej osoby  
- Členstvo fyzickej osoby  

- Čestné členstvo fyzickej osoby  
 

➢ V čl. 8, ods. 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.  
 
SGF navyše na formulári pre splnomocnenie na účasť pri VZ SGF dňa 30. 04. 2022 uvádza 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. 

 

SGF má ďalej na svojom webovom sídle zverejnenú informáciu, že p. Jozef Dučák je čestným 

členom registrovaným v SGF od 30.4.2016. Túto skutočnosť je možné overiť na: 

 

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

 

Na základe horeuvedených skutočností považuje kontrolór SGF predmetný podnet  

za bezdôvodný a neopodstatnený. SGF v danom prípade neporušila žiaden svoj interný 

predpis ani všeobecne platnú legislatívu. 

 

 

K podnetu č. 4 – podávateľ Gymnastická akadémia Bratislava: 

 

V predmetnom podnetu podávateľ uvádza: 

https://www.sgf.sk/userfiles/file/Novinky/cestni_clenovia_web.pdf
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Kontrolou a overením dostupných informácií a podkladov bolo zistené, že pani Oľga 
Kyselovičová sa zúčastnila VZ SGF dňa 30. 04. 2022 ako splnomocnený delegát za klub VŠK FTVŠ 
UK LAFRANCONI s právom hlasovať.  
Uvedená skutočnosť je v súlade s Registračným a prestupovým poriadkom SGF, kde je v čl. 1 -
Základné ustanovenia uvedené: 
 
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  
 
Ďalej bolo overené, že uvedená skutočnosť je v súlade so Stanovami SGF, kde je uvedené:  
 

➢ V čl. 3, ods. 2): 
2) SGF registruje a rozlišuje:  

- Členstvo právnickej osoby  
- Členstvo fyzickej osoby  

- Čestné členstvo fyzickej osoby  
 

➢ V čl. 8, ods. 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  
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a zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová organizácia športových 
odborníkov.  

 
SGF navyše na formulári pre splnomocnenie na účasť pri VZ SGF dňa 30. 04. 2022 uvádza 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. 

 

Skutočnosť, že p. Oľga Kyselovičová je riadny člen SGF – fyzická osoba registrovaná 

s príslušnosťou k SGF je o.i. uvedená aj v Informačnom systéme športu. Túto skutočnosť je 

možné overiť na: 

 

https://sport.iedu.sk/Contact/Person/248443  

 

Na základe horeuvedených skutočností považuje kontrolór SGF predmetný podnet  

za bezdôvodný a neopodstatnený. SGF v danom prípade neporušila žiaden svoj interný 

predpis ani všeobecne platnú legislatívu. 

 

 

K podnetu č. 5 - podávateľ Klub športovej gymnastiky pri AŠK Inter Bratislava: 

 

V predmetnom podnetu podávateľ uvádza: 

 

 
 

Kontrolór SGF vyzval SGF, aby sa k uvedeným skutočnostiam vyjadrila. V predmetnom vyjadrení 

sa o.i. uvádza: 

 

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.  

https://sport.iedu.sk/Contact/Person/248443
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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 v čl. 4, bod 2 platných Stanov SGF je uvedené: 
 

➢ 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. 
 

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. Pre úplnosť uvádzame, že 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, že ŠKMGSB nemal 
ani k dátumu konania VZ SGF dňa 30. 4. 2022 (v deň volieb) 5 členov. 
 

Navyše rovnako pre úplnosť uvádzame, že štandardne sa členské príspevky členov SGF hradia 

v priebehu februára vždy po skončení termínu pre registráciu členov. Za registrácia 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 a prestupového poriadku SGF), následne sú dáta hromadne 

exportované do ISŠ.  

 

SGF preukázala pri kontrolnej činnosti kontrolórovi SGF evidenciu členov predmetného Klubu 

ŠK MG Slovan BRATISLAVA priamym nahliadnutím do vnútorného systému SGF. Pri kontrole 

nahliadnutím do interného informačného systému SGF bolo zistené, že evidencia členov klubov 

registrovaných v SGF 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 alebo športových odborníkov, čím bol jednoznačne preukázaný počet členov 

dotknutého klubu vyšší ako 5. Bola tak splnená podmienka priznania práva na hlasovanie  

pri VZ SGF podľa platných stanov SGF.  

 

Printscreeny obrazovky, ktoré priložila SGF k svojmu vyjadreniu k tomuto podnetu, tvoria ako 

príloha č. 3 neoddeliteľnú súčasť tejto Správy. 

 

Na základe overenia všetkých dostupných informácií a podkladov považuje kontrolór SGF 

predmetný podnet za bezdôvodný a neopodstatnený. V danej oblasti SGF neporušila žiadnym 

spôsobom svoje interné predpisy ani všeobecne platnú legislatívu.  

http://www.sgf.sk/
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K podnetu č. 6 – podávateľ Mgr. Adriana Krnáčová, PhD.: 

 

V predmetnom podnetu podávateľ uvádza: 

 

 
Nakoľko je oblasť predmetného podnetu identická s oblasťou, ktorá bola kontrolórom SGF už 

v súvislosti s podnetom č. 2 – podávateľ Športový klub pri Športovom osemročnom Gymnáziu 

Nitra, sú logicky identické aj závery z kontrolnej činnosti. 

 

Kontrolór SGF vyzval SGF k vyjadreniu k uvedenej problematike. SGF v svojom vyjadrení o.i. 

uvádza:  

 

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 neposlednom rade v súlade s 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. Paní 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 
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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: Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané,  

a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. 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 slobód iných. 

 

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

delegátov predmetného zasadnutia VZ SGF, minimálne nemôže byť tento stav kladený za vinu 

SGF. 

 

Kontrolór overovaním všetkých dostupných informácií dospel k záveru, že v predmetný 

podnet je nedôvodný. Kontrolór SGF má za to, že SGF v danom prípade postupovala v súlade 

s platnými predpismi (vrátane všeobecne platných), kedy v rámci prevencie pred negatívnymi 

javmi v športe, z dôvodu jednoznačnosti a z dôvodu transparentnosti neumožnila hlasovať 

jednej osobe za dva rôzne kluby.  Navyše pri podrobnej kontrole interných predpisov 

dotknutých klubov bolo zistené, že štatutárny zástupca klubu ŠK JUVENTA Bratislava je 

oprávnený poveriť svojim zastupovaním počas svojej neprítomnosti len člena predsedníctva 

klubu – čl. 8, bod 1 stanov klubu ŠK JUVENTA. Ako vyplýva z verejne dostupných informácií, 

ktoré má na internete zverejnené ŠK JUVENTA, paní Jana Iváková nie je členkou 

predsedníctva ŠK JUVENTA a v uvedenom klube pôsobí ako trénerka. Predmetné stanovy ŠK 

JUVENTA a dôkazy o pozícii Jany Ivákovej v klube ŠK JUVENTA tvoria ako príloha č. 2 

neoddeliteľnú súčasť tejto správy. 

 

Vyvstáva tak otázka, za ktorý klub pri hlasovaniach VZ SGF a voľbách do orgánov VZ SGF Jana 

Iváková hlasovala, nakoľko jej SGF umožnila hlasovať za jeden klub, ktorý si menovaná sama 

zvolila. Aktuálne nie je jasné, či bola účasť Jany Ivákovej na VZ SGF dňa 30. 4. 2022 ako 

delegátky s právom hlasovať oprávnená a či sú hlasovania paní Jany Ivákovej pri VZ SGF 

konaného dňa 30. 4. 2022 platné. V danom prípade došlo z pohľadu kontrolóra SGF 

k porušeniu interných predpisov ŠK JUVENTA Bratislava a existuje tak dôvod (vo svetle 

zistených skutočností) sa domnievať, že hlasovania Jany Ivákovej pri VZ SGF konaného dňa 

30. 4. 2022 nie sú platné. Ak by si totiž menovaná zvolila, že bude na VZ SGF dňa 30. 04. 2022 

zastupovať klub ŠK JUVENTA Bratislava, podľa interných predpisov uvedeného klubu 

disponovala neplatným splnomocnením a jej hlasovania sú v takom prípade minimálne 

spochybniteľné. 

 

Táto skutočnosť mohla mať vplyv na celkové kvórum hlasov pri VZ SGF dňa 30. 04. 2022.  
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VI. OSTATNÉ ZISTENIA 
 

V priebehu kontrolnej činnosti zistil kontrolór SGF niektoré ďalšie závažné nedostatky 

v súvislosti s VZ SGF, ktoré sa konalo dna 30. 04. 2022. Ide najmä o skutočnosti v súvislosti 

s overovaním platnosti predložených splnomocnení oprávňujúcich fyzické osoby k účasti na 

rokovaní VZ SGF dňa 30. 04. 2022 a k hlasovaniu na predmetnom rokovaní. 

 

Kontrolór pri kontrolnej činnosti zistil nejasnosti a pochybenia v týchto prípadoch: 

 

1. ŠK JUVENTA Bratislava, GYMNASTIKA BRATISLAVA – splnomocnená Jana Iváková. Tento 

konkrétny prípade je už vyššie opísaný vrátane stanoviska kontrolóra SGF. 

 

2. ŠPORTOVÝ KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY GY-TA Poprad – 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 podpísala štatutárka dotknutého subjektu p. Ivana Krivjanská, 

a to z dôvodu, že splnomocnená osoba p. Kristína Vaněčková je súčasne členkou Výboru 

ŠKŠG GY-TA Poprad. V danom prípade je tak nespochybniteľné, že splnomocnená osoba 

bola oprávnená zastupovať dotknutý subjekt na VZ SGF dňa 30. 04. 2022 vrátane práva 

hlasovať. Predmetné splnomocnenie podľa názoru kontrolóra SGF jednoznačne 

preukazuje, že splnomocnená osoba bola oprávnená zastupovať dotknutý subjekt, 

nakoľko je členkou Výboru klubu a konala na základe splnomocnenia podpísaného 

štatutárom subjektu. Splnomocnená osoba ako členka Výboru ŠKŠG GY-TA Poprad svojim 

podpisom na splnomocneniu vyjadrila vôľu a súhlas so zastupovaním dotknutého 

subjektu pri VZ SGF dňa 30. 04. 2022 vrátane práva hlasovať. Bola tak preukázateľne 

naplnená podmienka podpisu predsedu a jedného ďalšieho člena Výboru dotknutého 

subjektu v súlade so stanovami dotknutého subjektu. Uvedené skutočnosti boli overené 

predložením kópie Uznesenia z výborovej schôdze ŠKŠG GY-TA Poprad konanej dňa 29. 

10. 2020. Predmetný dokument tvorí ako príloha č. 4 neoddeliteľnú súčasť tejto Správy. 

 

V danom prípade je možné predmetné splnomocnenie považovať za platné. Účasť 

splnomocnenca na VZ SGF dňa 30. 04. 2022 tak bola oprávnená a hlasovanie tohto 

subjektu je tak možné považovať za platné. 

 

3. SOKOL Skalica – vo výpise z registra občianskych združení má o.z. SOKOL Skalica, IČO 

53460227 má štatutárny orgán oprávnený jediný zastupovať navonok „Starostu“ Danu 

Chalupkovú s účinnosťou od 11. 12. 2020. Na webovom sídle: 

https://sokolskalica.webnode.sk/nas-tim/  je ako starostka TJ SOKOL Skalica uvedená 

Viera Miklášová. Splnomocnenie podpísala Viera Miklášová. Uvedené je mätúce a je 

nevyhnutné, aby predmetné o.z. dalo do súladu všetky zverejňované informácie so 

skutočnosťou. V danom prípade bude nutné, aby o.z. SOKOL Skalica predložil 

bezodkladne písomné dôkazy o tom, že splnomocnenie oprávňujúce splnomocnenca 

k účasti na VZ SGF dňa 30. 04. 2022 s právom hlasovať je v súlade s internými predpismi 

https://sokolskalica.webnode.sk/nas-tim/
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o.z. napr. notársky overenou kópiou uznesenia najvyššieho orgánu o.z. o osobe 

štatutárneho zástupcu s dátumom platnosti takého uznesenia alebo notársky overenou 

kópiou preukázateľne podanej žiadosti o opravu údajov v registri občianskych združení. 

V opačnom prípade bude možné hlasovanie tohto subjektu považovať za neplatné.  

 

4. AŠK INTER BRATISLAVA – vo výpise z registra občianskych združení má o.z. Asociácia 

športových klubov Inter Bratislava, IČO 00678457 uvedený spôsob konania: spoločne  

s prezidentom / spoločne s riaditeľom. Splnomocnenie však podpísala len 1 osoba Ing. 

Želiezka. V danom prípade je možné predmetné splnomocnenie považovať za neplatné. 

Účasť splnomocnenca na VZ SGF dňa 30. 04. 2022 tak bola neoprávnená a hlasovanie 

tohto subjektu je tak možné považovať za neplatné. 

 

V súvislosti so skutočnosťou, že AŠK Inter Bratislava je jedným z podávateľov niektorého 

z podnetov na overenie platnosti priebehu a volieb do orgánov SGF pri VZ SGF dňa 30. 04. 2022, 

požiadal kontrolór SGF sekretariát SGF o predloženie platných stanov AŠK INTER BRATISLAVA 

a súčasne o predloženie platných stanov klubu GYMNASTICKÁ AKADÉMIA BRATISLAVA, a to 

z dôvodu, že subjekt AŠK INTER BRATISLAVA (ďalej tiež len „INTER“") splnomocnil na svoje 

zastupovanie Ing. Ingrid Potiskovú, ktorá je súčasne štatutárnym zástupcom subjektu 

GYMNASTICKÁ AKADÉMIA BRATISLAVA. Nie je tak zrejmé, prečo menovaná nezastupovala, 

ako je bežné, svoj vlastný klub, ale sama splnomocnila týmto zastupovaním tretiu osobu, kedy 

následne sa VZ SGF dňa 30. 04. 2022 zúčastnila ako splnomocnenec INTERu. V obidvoch 

prípadoch sekretariát SGF oznámil kontrolórovi SGF, že požadovanými stanovami dotknutých 

subjektov nedisponuje. Kontrolór tak overil dostupnosť predmetných základných dokumentov 

na internete a v ISŠ – ani v jednom prípade neboli stanovy ako základné dokumenty nájdené. 

Upozorňujem na skutočnosť, že v tomto prípade ide o porušenie povinnosti športovej 

organizácie stanovenej v § 82, ods. (2), písm. a), kde je uvedené, že: „Na športovom portáli sa 

okrem údajov podľa odseku 1 zverejňuje aj zakladajúci dokument.“ Za zverejnenie je 

zodpovedná príslušná športová organizácia.     

 

Nakoľko ide z pohľadu kontrolóra SGF o závažné pochybenie, požiadal kontrolór SGF emailom 

dňa 05. 08. 2022 Ing. Ingrid Potiskovú o zaslanie platných stanov subjektu GYMNASTICKÁ 

AKADÉMIA BRATISLAVA, ktorého je menovaná štatutárnym zástupcom. Nakoľko sa Ing. Ingrid 

Potisková domáhala v priebehu kontroly prístupu k informáciám, ktoré úzko súviseli 

s výkonom predmetnej kontrolnej činnosti, koncipoval kontrolór SGF svoju predmetnú žiadosť 

nasledovne: 

 
Vážená pani Potisková, 

 

V prvom rade Vás musím upozorniť na skutočnosť, že ani ja ani Slovenská 

gymnastická federácia nie sme povinnými osobami v zmysle zákona č. 211/200 

Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

V druhom rade Vám opakovane oznamujem, že audiozáznam zo zasadnutia 

Valného zhromaždenia SGF zo dňa 30. 4. 2022 Vám bude sprístupnený po 

ukončení kontroly. Žiadny zákon neukladá lehotu na ukončenie kontrolnej 

činnosti, mnou stanovený termín bol predpokladaný. Nakoľko vystali zásadné 

okolnosti, ktoré termín ukončenia kontrolnej činnosti v zmysle všetkých 

procesných úkonov definovaných príslušnými ustanoveniami zákona č. 
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440/2015 Z.z. o športe posunuli, je mojou povinnosťou overiť všetky 

dostupné informácie podrobne a nespochybniteľne, navyše v tak citlivej 

záležitosti, ktorá je predmetom tejto kontrolnej činnosti. O ukončení 

kontroly v zmysle platnej legislatívy budete informovaná. 

 

V tejto súvislosti žiadam ja Vás ako štatutárneho zástupcu športovej 

organizácie GYMNASTICKÁ AKADÉMIA BRATISLAVA, IČO: 51 00 09 54, so sídlom 

Trnavská cesta 33, 832 84 Bratislava o zaslanie platných stanov tohto 

klubu. Stanovy mi zašlite najneskôr do 8. 8. 2022 prostredníctvom emailu. 

 

S pozdravom 

 

--- 

Jiří Jeřábek, MBA 

kontrolór SGF 

 

Dotknutý subjekt sám je podávateľom 3 podnetov na priebeh a výsledky volieb do orgánov SGF  

pri zasadnutí VZ SGF konanom dňa 30. 04. 2022. Ing. Ingrid Potisková ako štatutárny zástupca 

subjektu GYMNASTICKÁ AKADÉMIA BRATISLAVA emailom na túto výzvu kontrolóra 

odpovedala dňa 08. 08. 2022 nasledovne: 
Dobrý deň, 
 
reagujem na Vašu žiadosť o doručenie stanov Gymnastickej Akadémie Bratislava nasledovne: 
 
1. Neuviedli ste konkrétny dôvod, pre ktorý ste si stanovy vyžiadali. " V súvislosti s prebiehajúcou 
kontrolnou činnosťou na SGF " nie je konkrétny dôvod. Nemám vedomosť o tom, že iné subjekty 
registrované na SGF by boli tiež vyzvané na predloženie stanov.  
2. Stanovy kontroluje a schvaľuje MV SR 
3. Stanovy Gymnastickej Akadémie Bratislava, schválené a registrované MV SR dňa 7.7.2017 sú bez 
zmien a ich kópiu treba hľadať na SGF. Bez nich by naše o.z. nebolo na SGF zaregistrované 
 
Zaujíma ma dôvod, pre ktorý ste si stanovy Gymnastickej Akadémie Bratislava vyžiadali. Ak neuvediete 
relevantný dôvod, budem Vášu žiadosť považovať za šikanovanie mojej osoby. 
 
S pozdravom ! 
Ing. Potisková Ingrid PhD. 

 

V medzičase si kontrolór SGF súčasne vyžiadal zo sekretariátu SGF korešpondenciu s Ing. Ingrid 

Potiskovou v predmetnej záležitosti, ktorá by preukazovala, že zo strany SGF bola odoslaná 

žiadosť o zaslanie stanov – predmetná korešpondencia tvorí ako príloha č. 6 neoddeliteľnú 

súčasť tejto Správy. Pre úplnosť uvádzam, že prvý kontakt v tejto veci zo strany SGF bol 

zrealizovaný v apríli 2021 – predmetná komunikácia tvorí ako príloha č. 5 neoddeliteľnú súčasť 

tejto Správy.  

 

Ako vyplýva z predložených podkladov, je možné postup zo strany subjektu GYMNASTICKÁ 

AKADÉMIA BRATISLAVA považovať za opakované odmietnutie súčinnosti športovej organizácie 

kontrolórovi, čo je porušením povinností stanovených zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe, 

v platnom znení v zmysle ust. § 14, ods. 4 ZoŠ. Kontrolór požadoval dotknuté informácie 

v súlade s ust. § 13, ods. 5 ZoŠ. Predmetná komunikácia kontrolóra SGF so štatutárnym 

zástupcom subjektu GYMNASTICKÁ AKADÉMIA BRATISLAVA na danú tému tvorí ako príloha  

č. 6 neoddeliteľnú súčasť tejto správy. 
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Kontrolór SGF tak odovzdá závery svojej kontrolnej činnosti k rukám Hlavnej kontrolórky 

športu SR na preskúmanie a rozhodnutie vo veciach, ktoré jej podľa príslušnej platnej 

legislatívy prislúchajú. 

 

 

VII. VYHODNOTENIE A ZÁVERY KONTROLNEJ ČINNOSTI 
 
Z dostupných informácií a podkladov vyplýva, že v niektorých prípadoch došlo k pochybeniam 

na strane SGF. Kontrolór SGF má ale za to, že tieto pochybenia sú v prevažnej väčšine formálne 

alebo administratívneho charakteru. Žiadne z týchto pochybení nemohlo mať a ani nemalo 

vplyv na výsledok volieb do orgánov SGF konaných pri VZ SGF dňa 30. 04. 2022. 

 

Z pohľadu kontrolóra SGF sú oveľa závažnejšie pochybenia niektorých delegátov a/alebo 

splnomocnencov, ktorí sa zúčastnili zasadnutia VZ SGF dňa 30. 4. 2022. Jednotlivé pochybenia 

sú podrobne opísané vyššie v zmysle jednotlivých kontrolovaných oblastí na zistení.  

 

Kontrolór SGF upozorňuje na skutočnosť, že o platnosti rozhodnutia občianskeho združenia 

môže rozhodnúť iba príslušný súd. Z tohto dôvodu odporúča kontrolór SGF zúčastneným 

stranám, aby v prípade pretrvávajúcich pochybností o priebehu a výsledku volieb do organov 

SGF konaných pri zasadnutí VZ SGF dňa 30. 04. 2022 podali žalobu na vecne a miestne príslušný 

súd.  

 

Skutočnosti zistené pri kontrolnej činnosti 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 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.“ 

 

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. 

 

 

VIII. ZÁVERY KONTROLÓRA SGF ZO ZISTENÍ PRI KONTROLNEJ 
ČINNOSTI K JEDNOTLIVÝM PODNETOM 

 

➢ Podnet č. 1:   

 

Kontrolór SGF považuje tento podnet za bezdôvodný a neopodstatnený, nakoľko  
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pri zasadnutí VZ SGF dňa 30. 4. 2022 bola prítomnosť delegátov v sále počas konania 

zasadnutia VZ SGF opakovane overovaná. Skutočnosť, že pred vlastným aktov voľby 

prezidenta SGF táto skutočnosť priamo overená nebola (na čo upozornila aj nezávislá 

pozorovateľka MŠVVaŠ v svojej správe), nemohla mať podľa názoru kontrolóra SGF vplyv  

na výsledok voľby alebo kvórum hlasov. Podľa ústneho vyjadrenia štatutárneho zástupcu SGF 

bolo vizuálne overené pred začiatkom vlastného aktu voľby, že v sále je jednoznačne 

prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať, čo následne potvrdil aj počet 

odovzdaných hlasov pri voľbe. Podľa tohto stavu v zmysle platných Stanov SGF sa počet 

prítomných delegátov s právom hlasovať primárne 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 počas rokovania VZ 

SGF overená, potom uznášaniaschopnosť pretrváva po celý čas jeho konania a VZ SGF je 

schopné prijímať rozhodnutia. Navyše zo zápisnice z VZ SGF vyplýva, že v priebehu rokovania 

bol počet prítomných delegátov s právom hlasovať opakovane niekoľkokrát overovaný. 

Uvedeným síce došlo k porušeniu vnútorných predpisov SGF a to Volebného poriadku, čl. 4, 

bod. 3, čo mohlo svojim spôsobom viesť k nedorozumeniam, ale kontrolór SGF súčasne 

konštatuje, že na základe uvedeného nie je možné označiť výsledky jednotlivých hlasovaní za 

neplatné.  

 

➢ Podnet č. 2: overenie oprávnenosti zabránenia Jane Ivákovej v zastupovaní  

2 subjektov pri zasadnutí VZ SGF dňa 30. 04. 2022 – podávateľ ŠK pri ŠOG Nitra 

 

Kontrolór overovaním všetkých dostupných informácií dospel k záveru, že predmetný podnet 

je bezdôvodný a neopodstatnený. Kontrolór SGF má za to, že SGF v danom prípade 

postupovala v súlade s platnými predpismi (vrátane všeobecne platných), kedy v rámci 

prevencie pred negatívnymi javmi v športe, z dôvodu jednoznačnosti a z dôvodu 

transparentnosti neumožnila hlasovať jednej osobe za dva rôzne kluby.   

 

Navyše pri podrobnej kontrole interných predpisov dotknutých klubov bolo zistené,  

že štatutárny zástupca klubu ŠK JUVENTA Bratislava je oprávnený poveriť svojim 

zastupovaním počas svojej neprítomnosti len člena predsedníctva klubu – čl. 8, bod 1 stanov 

klubu ŠK JUVENTA. Ako vyplýva z verejne dostupných informácií, ktoré má na internete 

zverejnené ŠK JUVENTA, paní Jana Iváková nie je členkou predsedníctva ŠK JUVENTA  

a v uvedenom klube pôsobí ako trénerka. 

 

Táto skutočnosť mohla mať negatívny vplyv na výsledky volieb pri VZ SGF dňa 30. 04. 2022.  

 

➢ Podnet č. 3: overenie oprávnenosti hlasovať pri VZ SGF dňa 30. 04. 2022 pána Jozefa 

Dučáka – podávateľ Gymnastická akadémia Bratislava 

 

Na základe horeuvedených skutočností považuje kontrolór SGF predmetný podnet  

za bezdôvodný a neopodstatnený. SGF v danom prípade neporušila žiadnym spôsobom svoje 

interné predpisy ani všeobecne platnú legislatívu.  
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Táto skutočnosť nemala negatívny vplyv na výsledok volieb do orgánov SGF pri VZ SGF dňa 

30. 04. 2022. 

 

➢ Podnet č. 4: overenie oprávnenosti hlasovať pri VZ SGF dňa 30. 04. 2022 pani Oľgy 

Kyselovičovej – podávateľ Gymnastická akadémia Bratislava 

 

Na základe horeuvedených skutočností považuje kontrolór SGF predmetný podnet  

za bezdôvodný a neopodstatnený. SGF v danom prípade neporušila žiadnym spôsobom svoje 

interné predpisy ani všeobecne platnú legislatívu.  

 

Táto skutočnosť nemala negatívny vplyv na výsledok volieb do orgánov SGF pri VZ SGF dňa 

30. 04. 2022. 

 

➢ Podnet č. 5: overenie oprávnenia hlasovať klubu ŠK MG Slovan Bratislava pri VZ SGF 

dňa 30. 04. 2022 – podávateľ KŠG pri AŠK Inter Bratislava 

 

Na základe overenia všetkých dostupných informácií a podkladov považuje kontrolór SGF 

predmetný podnet za bezdôvodný a neopodstatnený. V danej oblasti SGF neporušila žiadnym 

spôsobom svoje interné predpisy ani všeobecne platnú legislatívu.  

 

Táto skutočnosť nemala negatívny vplyv na výsledok volieb do orgánov SGF pri VZ SGF dňa 

30. 04. 2022. 

 

➢ Podnet č. 6: overenie oprávnenosti zabránenia Jane Ivákovej v zastupovaní  

2 subjektov pri zasadnutí VZ SGF dňa 30. 04. 2022 – podávateľ Mgr. Adriana Krnáčová, 

PhD. 

 

Kontrolór overovaním všetkých dostupných informácií dospel k záveru, že predmetný podnet 

je bezdôvodný a neopodstatnený. Kontrolór SGF má za to, že SGF v danom prípade 

postupovala v súlade s platnými predpismi (vrátane všeobecne platných), kedy v rámci 

prevencie pred negatívnymi javmi v športe, z dôvodu jednoznačnosti a z dôvodu 

transparentnosti neumožnila hlasovať jednej osobe za dva rôzne kluby.   

 

Navyše pri podrobnej kontrole interných predpisov dotknutých klubov bolo zistené,  

že štatutárny zástupca klubu ŠK JUVENTA Bratislava je oprávnený poveriť svojim 

zastupovaním počas svojej neprítomnosti len člena predsedníctva klubu – čl. 8, bod 1 stanov 

klubu ŠK JUVENTA. Ako vyplýva z verejne dostupných informácií, ktoré má na internete 

zverejnené ŠK JUVENTA, paní Jana Iváková nie je členkou predsedníctva ŠK JUVENTA  

a v uvedenom klube pôsobí ako trénerka. 

 

Táto skutočnosť mohla mať negatívny vplyv na celkové kvórum hlasov pri VZ SGF dňa 30. 04. 

2022.  

➢ Ostatné zistenia a závery z nich: 
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• V prípade ŠK JUVENTA Bratislava, GYMNASTIKA BRATISLAVA je záver vyššie podrobne 

opísaný – v danom prípade došlo k porušeniu interných predpisov ŠK JUVENTA 

Bratislava a existuje tak dôvod (vo svetle zistených skutočností) sa domnievať, že 

hlasovania Jany Ivákovej pri VZ SGF konaného dňa 30. 4. 2022 nie sú platné. Ak by si 

totiž menovaná zvolila, že bude na VZ SGF dňa 30. 04. 2022 zastupovať klub ŠK 

JUVENTA Bratislava, podľa interných predpisov uvedeného klubu disponovala 

neplatným splnomocnením a jej hlasovania sú v takom prípade minimálne 

spochybniteľné.  

 

Táto skutočnosť mohla negatívny mať vplyv na výsledky volieb do orgánov SGF. 

 

• V prípade ŠPORTOVÝ KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY GY-TA Poprad je možné 

predmetné splnomocnenie k zastupovaní klubu pri VZ SGF dňa 30. 04. 2022 považovať 

za platné. Predmetné splnomocnenie podľa názoru kontrolóra SGF jednoznačne 

preukazuje, že splnomocnená osoba bola oprávnená zastupovať dotknutý subjekt, 

nakoľko je členkou Výboru klubu a konala na základe splnomocnenia podpísaného 

štatutárom subjektu. Splnomocnená osoba ako členka Výboru ŠKŠG GY-TA Poprad 

svojim podpisom na splnomocneniu vyjadrila vôľu a súhlas so zastupovaním 

dotknutého subjektu pri VZ SGF dňa 30. 04. 2022 vrátane práva hlasovať. Účasť 

splnomocnenca na VZ SGF dňa 30. 04. 2022 bola oprávnená a hlasovanie tohto 

subjektu je tak možné považovať za platné. 

 

Táto skutočnosť nemala negatívny vplyv na výsledky volieb do orgánov SGF. 

 

• V prípade o.z. SOKOL Skalica je nutné, aby o.z. predložilo bezodkladne písomné 

dôkazy o tom, že splnomocnenie oprávňujúce splnomocnenca k účasti na VZ SGF dňa 

30. 04. 2022 s právom hlasovať je v súlade s internými predpismi o.z. napr. notársky 

overenou kópiou uznesenia najvyššieho orgánu o.z. o osobe štatutárneho zástupcu 

s dátumom platnosti takého uznesenia alebo notársky overenou kópiou 

preukázateľne podanej žiadosti o opravu údajov v registri občianskych združení. 

V opačnom prípade bude možné hlasovanie tohto subjektu považovať za neplatné. 

 

Táto skutočnosť (za predpokladu preukázania oprávnenosti a platnosti dotknutého 

splnomocnenia) nemohla mať negatívny vplyv na výsledky volieb do orgánov SGF. 

 

• V prípade AŠK INTER BRATISLAVA je možné predmetné splnomocnenie považovať  

za neplatné. Účasť splnomocnenca subjektu AŠK INTER BRATISLAVA na VZ SGF dňa  

30. 04. 2022 bola neoprávnená a hlasovanie tohto subjektu je tak možné považovať  

za neplatné. 

 

Táto skutočnosť mohla mať negatívny vplyv na výsledky volieb do orgánov SGF. 
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IX. PREHĽAD NAVRHOVANÝCH OPATRENÍ V SÚVISLOSTI SO ZISTENIAMI 
KONTROLNEJ ČINNOSTI  

 
➢ zosúladiť Stanovy SGF s § 19 až 23 zákona o športe 
➢ zosúladiť všetky interné predpisy  SGF so znením Stanov SGF, aby nedochádzalo 

k vzniku pochybností o ich vzájomnému rozporu, alebo k vzniku pochybností 
o súlade interných predpisov SGF s všeobecne platnou legislatívou 

➢ zabezpečiť, aby bolo dodržané právo zúčastniť sa na zasadnutí výlučne riadne 
oprávneným osobám v súlade so všeobecne platnou legislatívou a v súlade 
s internými predpismi SGF, 

➢ vzhľadom na zistené formálne pochybenia a porušenia zákonných povinností 
a interných predpisov SGF najmä na strane členov SGF zabezpečiť dodržiavanie 
všeobecne platnej legislatívy a interných predpisov SGF zo strany všetkých členov 
(fyzické aj právnické osoby) a zamestnancov SGF – opatrenie navrhujem 
s termínom vykonania bezodkladne s trvalou platnosťou a s priebežnou kontrolou 
plnenia. 
 
 

X. PREHĽAD NAVRHOVANÝCH ODPORÚČANÍ V  SÚVISLOSTI  
SO ZISTENIAMI KONTROLNEJ ČINNOSTI 

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

Z tohto dôvodu odporúča kontrolór SGF zúčastneným stranám, aby v prípade 

pretrvávajúcich pochybností o priebehu a výsledku volieb do organov SGF konaných 

pri zasadnutí VZ SGF dňa 30. 04. 2022 podali žalobu na vecne a miestne príslušný súd.  
 

 

➢ overenie aktuálnosti ďalších interných predpisov SGF, ktoré neboli predmetom 

tejto kontrolnej činnosti, a overenie ich dodržiavania zo strany členov SGF. 

 

 

XI. 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 

- Volebný poriadok SGF 

- Rokovací poriadok VZ SGF 
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XII. LEHOTA NA VYJADRENIE 
 

Návrh Správy o kontrolnej činnosti bol SGF kontrolórom SGF predložený dňa 14. 10. 2022. Lehota 
na písomné vyjadrenie SGF k predmetnému Návrhu Správy o kontrolnej činnosti bola kontrolórom 
stanovená najneskôr do 21. 10. 2022. S pripomienkami alebo s námietkami kontrolovaného 
subjektu doručenými písomne kontrolórovi SGF v stanovenej lehote sa kontrolór SGF 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 
v listinnej podobe v stanovenej lehote dňa 20. 10. 2022. Kópia predmetného vyjadrenia tvorí ako 
príloha č. 7 neoddeliteľnú súčasť tejto Správy.  

 
 

XIII. STANOVISKO KONTROLÓRA SGF K SKUTOČNOSŤAM UVEDENÝM  
VO VYJADRENÍ SGF K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI  
ZO DŇA 20. 10. 2022 

 
V svojom Vyjadrení k Návrhu Správy o kontrolnej činnosti zo dňa 20. 10. 2022 (ďalej len 
„Vyjadrenie“) SGF oznámila kontrolórovi SGF, že sa stotožňuje so všetkými skutočnosťami 
uvedenými v Návrhu Správy o kontrolnej činnosti v predmetnej záležitosti a nedisponuje žiadnymi 
ďalšími informáciami, ktoré by mohli mať vplyv na zistenia a závery z predmetnej kontrolnej 
činnosti.  
 
Z uvedeného dôvodu berie kontrolór SGF túto informáciu na vedomie a nevyjadruje sa 
k stanovisku kontrolovaného subjektu. 

 
 

Počet strán:   38 (bez príloh) 
Počet výtlačkov: 8 
Rozdeľovník: Slovenská gymnastická federácia (kontrolovaný subjekt) 

Ing. Mariana Dvorščíková, Hlavný kontrolór športu SR  

Klub športového aerobiku Nitra (podávateľ podnetu) 

ŠK pri športovom osemročnom gymnáziu Nitra (podávateľ podnetu) 

Gymnastická akadémia Bratislava (podávateľ podnetu) 

Klub športovej gymnastiky pri AŠK Inter Bratislava (podávateľ podnetu) 

Mgr. Adriana Krnáčová, PhD. (podávateľ podnetu) 

Jiří Jeřábek, MBA, kontrolór SGF 

Vypracoval: 

 

 
Jiří Jeřábek, MBA – kontrolór SGF 



Strana 38 z 55  

Prílohy: 
 

➢ Príloha č. 1 – oznámenie o zahájení kontroly zo dňa 09. 05. 2022 

➢ Príloha č. 2 – ŠK JUVENTA Bratislava – stanovy, printscreeny   

➢ Príloha č. 3 – ŠKMG Slovan Bratislava – printscreeny  

➢ Príloha č. 4 – uznesenie  z výborovej schôdze ŠKŠG GY-TA Poprad zo dňa 29. 10. 2022 

➢ Príloha č. 5 – žiadosť SGF na GABA o zaslanie stanov klubu zo dňa 08. 04. 2021 a odpoveď 
GABA zo dňa 14. 04. 2021 

➢ Príloha č. 6 – žiadosť kontrolóra SGF na GABA o zaslanie stanov GABA zo dňa 05. 08. 2022 
a odpoveď GABA zo dňa 08. 08. 2022 

➢ Príloha č. 7 – vyjadrenie SGF k Návrhu Správy o kontrolnej činnosti zo dňa 20. 10. 2022 

➢ Príloha č. 8 – protokol o prerokovaní záverečnej Správy o kontrolnej činnosti zo dňa  
24. 10. 2022 
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Príloha č. 1 – oznámenie o zahájení kontroly zo dňa 09. 05. 2022 
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Príloha č. 2 – ŠK JUVENTA Bratislava – stanovy, printscreeny 
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Príloha č. 3 – ŠKMG Slovan Bratislava – printscreeny 
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Príloha č. 4 – uznesenie  z výborovej schôdze ŠKŠG GY-TA Poprad zo dňa 29. 10. 2022 
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Príloha č. 5 – žiadosť SGF na GABA o zaslanie stanov klubu zo dňa 08. 04. 2021 a odpoveď GABA zo dňa  
14. 04. 2021 
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Príloha č. 6 – žiadosť kontrolóra SGF na GABA o zaslanie stanov GABA zo dňa 05. 08. 2022 a odpoveď GABA  
zo dňa 08. 08. 2022 
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Príloha č. 7 – vyjadrenie SGF k Návrhu Správy o kontrolnej činnosti zo dňa 20. 10. 2022 
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Príloha č. 8 – záznam z prerokovania záverečnej Správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24. 10. 2022 
 
 
 

 
 



Strana 53 z 55  

 



Strana 54 z 55  

 
 



Strana 55 z 55  

 


