
 

1 

Správa kontrolóra k dokumentácii o priebehu hlasovania VZ SGF 

„Per rollam“ 

konanom v termíne 20. – 25. 10. 2022 vrátane. 
 

Hlasovanie VZ SGF „Per rollam“ prebiehalo elektronickou formou (email) v termíne  

od 20. do 25. 10. 2022 vrátane.  

 

VZ SGF v danom termíne hlasovalo formou per rollam o 3 bodoch: 
 

➢ Hlasovanie č. 1 – návrh presunu finančných prostriedkov  v rámci rozpočtu SGF na rok 

2022 – presun finančných prostriedkov v celkovej výške 60.564,- €, poskytnutých 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu na športu SR na základe uzavretého Dodatku č. 1 

k Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu na rok 2022 do rozpočtovej rezervy 

SGF na rok 2022. Podmienkou ich ďalšieho použitia je dodržanie podmienok stanovených 

príslušnými zmluvami s poskytovateľmi verejných financií (definícia oprávnených výdavkov  

a definícia spôsobu a účelu ich použitia), dodržanie interných predpisov SGF ako aj dodržanie 

súvisiacej všeobecne platnej legislatívy. O použití rozpočtovej rezervy SGF rozhoduje výlučne 

VV SGF – v súlade s ust. čl. 6 Zásad finančnej politiky SGF pre rok 2022 schválených na VZ 

SGF dňa 30.4. 2022. 
 

➢ Hlasovanie č. 2 – návrh presunu finančných prostriedkov  v rámci rozpočtu SGF na rok 

2022 – presun všetkých finančných prostriedkov, ktoré nebudú vyčerpané v súlade  

so schváleným rozpočtom SGF na rok 2022, do rozpočtovej rezervy SGF na rok 2022. 

Podmienkou ich ďalšieho použitia je dodržanie podmienok stanovených príslušnými zmluvami 

s poskytovateľmi verejných financií (definícia oprávnených výdavkov a definícia spôsobu  

a účelu ich použitia), dodržanie interných predpisov SGF ako aj dodržanie súvisiacej všeobecne 

platnej legislatívy. VZ SGF súčasne ukladá predsedom sekcií SGF vypracovať prehľad 

všetkých finančných prostriedkov nevyčerpaných v súlade so schváleným rozpočtom SGF  

na rok 2022 a predložiť tento prehľad za jednotlivé sekcie SGF Výkonnému výboru SGF 

najneskôr do 30. 11. 2022. O použití rozpočtovej rezervy SGF rozhoduje výlučne VV SGF –  

v súlade s ust. čl. 6 Zásad finančnej politiky SGF pre rok 2022 schválených na VZ SGF dňa 

30.4. 2022. 
 

➢ Hlasovanie č. 3 – návrh na zmenu priority výstavby Národného gymnastického centra  

z Trnavskej 33 v Bratislave na výstavbu Národného gymnastického centra v B. Bystrici. 
 

K hlasovaní boli vyzvaní delegáti podľa priloženého Kľúča delegátov.  
 

Predmetný Kľúč delegátov tvorí ako príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto správy.  
 

Informácie o hlasovaní VZ SGF per rollam, ktoré sa uskutočnilo v termíne do 20. do 25. 10. 2022 

vrátane, boli odoslané delegátom emailom zo sekretariátu SGF dňa 14. 10. 2022. 
 

Celkom bolo vyzvaných k hlasovaní 73 subjektov s celkovým počtom 96 hlasov. Platnosť predmetného 

hlasovania bola posúdená podľa čl. 5, ods. 1 b) platnej Smernice o elektronickom hlasovaní per rollam, 

kde je uvedené– citácia: 
 

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

všetkých členov orgánu zaslaním jednoznačnej odpovede obsahujúcej jednu z ponúkaných možností  

bez pripomienok, podmienok a výhrad.“ 
 

Koniec citácie. 
 

Vlastného hlasovania sa zúčastnilo 58 delegátov z celkového počtu 73, čo predstavuje celkom 78 

hlasov – podmienka stanovená horeuvedeným interným predpisom SGF bola dodržaná. 

Hlasovania sa nezúčastnilo 15 delegátov.  
 

VZ SGF per rollam v termíne od 20. do 25. 10. 2022 je uznášaniaschopné.  
 

Hlasovanie VZ SGF „Per rollam“  realizované v termíne od 20. do 25. 10. 2022 vrátane je platné. 
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Prehľad účasti jednotlivých delegátov tvorí ako príloha č. 2 neoddeliteľnú súčasť tejto správy. 
 

V jednom prípade (ŠIKOVNÁ SOVA, Dunajská Streda, IČO: 45794146) bol v stanovenej lehote 

doručený neplatný hlas z dôvodu podpisu hlasovania inou osobu, ako je štatutárny zástupca uvedený  

v registri mimovládnych neziskových organizácií vedeným Ministerstvom vnútra SR – viď: 

https://ives.minv.sk/rmno/detail?id=OO9x6Y9dURt9eNtggkCW8uoEha6uXx45wOARvzXVKFkCrm

dG7NtwhGkXr0NoZE60 . 
 

Kópia predmetného záznamu z registra mimovládnych neziskových organizácií vedeného 

Ministerstvom vnútra SR tvorí ako príloha č. 3 neoddeliteľnú súčasť tejto správy. 
 

Hlasovanie subjektu ŠIKOVNÁ SOVA, IČO: 45794146 je tak neplatné, ale hlas bol zarátaný do 

celkového počtu delegátov, ktorí sa hlasovania zúčastnili / akt hlasovania vykonali, za účelom 

stanovenia uznášaniaschopnosti VZ per rollam v termíne 20. – 25. 10. 2022. Hlas dotknutého 

subjektu ŠIKOVNÁ SOVA, IČO: 45794146 nebol zarátaný do výsledkov jednotlivých hlasovaní. 
 

Podrobný prehľad hlasovaní jednotlivých delegátov tvorí ako príloha č. 4 neoddeliteľnú súčasť tejto 

správy. Hlasovanie prebiehalo v neverejnom režime – z tohto dôvodu sa dokument nezverejňuje, je ale 

spolu so všetkými ostatnými dokumentami súvisiacimi s hlasovaním VZ SGF per rollam v termíne  

20.-25.10.2022 uložený v sekretariáte SGF a je v prípade oprávneného záujmu k nahliadnutiu. 
 

 

Výsledky jednotlivých hlasovaní: 
 

➢ Hlasovanie č. 1 – návrh bol schválený počtom 75 hlasov, nikto nebol proti, 3 hlasy sa zdržali, 

hlasovanie je platné, návrh bol schválený. 

➢ Hlasovanie č. 2 – návrh bol schválený počtom 75 hlasov, nikto nebol proti, 3 hlasy sa zdržali, 

hlasovanie je platné, návrh bol schválený. 

➢ Hlasovanie č. 3 – návrh bol schválený počtom 67 hlasov, 3 hlasy boli proti, 8 hlasov sa zdržalo, 

hlasovanie je platné, návrh bol schválený. 
 

Prehľad konečných výsledkov hlasovania tvorí ako príloha č. 5 neoddeliteľnú súčasť tejto správy. 
 

 

Záver: 
 

Hlasovanie VZ SGF „Per rollam“ vykonané elektronickou formou (email) v termíne od 20. do 25. 

10. 2022 vrátane prebehlo v súlade s všeobecne platnou legislatívou a v súlade so súvisiacimi 

internými predpismi SGF. Jednotlivé hlasovania sú platné, predložené návrhy boli schválené 

a výsledky jednotlivých hlasovaní sú platné a záväzné pre SGF.  
 

Všetky originálne dokumenty súvisiace s hlasovaním VZ SGF „Per rollam“ konaným v termíne  

od 20. 10. do 25. 10. 2022 vrátane sú založené na sekretariáte SGF a sú v prípade oprávneného 

záujmu k nahliadnutiu.  

 

V Bratislave, dňa 28. 10. 2022 
 

Vypracoval: 

 

 
 

Jiří Jeřábek, MBA 

kontrolór SGF 

https://ives.minv.sk/rmno/detail?id=OO9x6Y9dURt9eNtggkCW8uoEha6uXx45wOARvzXVKFkCrmdG7NtwhGkXr0NoZE60
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