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Správa o kontrole  

kontrolóra 

Slovenskej jazdeckej federácie  

 

Kontrolór Slovenskej jazdeckej federácie (ďalej len „SJF)  vykonal kontrolu v zmysle §14 

ods.1a. zákona o športe. Kontrola sa týkala priebehu Valného zhromaždenia SJF(ďalej len „VZ SJF“), 

ktoré sa uskutočnilo 21. mája 2018 vo Vígľaši – Pstruša. Kontrolór sa rozhodol pre  výkon kontroly, 

nakoľko bol osobne prítomný na VZ SJF a z jeho priebehu vyplynulo niekoľko podozrení o porušení  

právnych predpisov. 

 

Predmetná kontrola a závery z nej vychádzajúce sú založené na nasledujúcich podkladoch: 

• Stanovy SJF 

• Zápisnica z VZ SJF konaného 21. mája 2018 

• Zákon o športe 

 

Na základe doložených podkladov kontrolór SJF došiel k nasledujúcim zisteniam: 

 

Ad 1) Kontrolór zistil porušenie povinnosti zo strany predsedníctva SJF a to Čl. VIII ods.6 pism. d. 

 Stanovy SJF v čl. VIII ods. 6 obsahujú zoznam právomocí predsedníctva SJF, jedným z týchto práv je 

právo navrhovať rokovací a volebný poriadok VZ a predkladá ho VZ na schválenie. Toto ustanovenie si je 

potrebné vykladať nielen ako právo, ale aj ako povinnosť aby bol zabezpečený riadny priebeh, ktorým by sa 

riadilo VZ SJF, nakoľko stanovy SJF v čl. VII ods. 16 určujú, že VZ sa riadi rokovacím a volebným poriadkom. 

Nakoľko predsedníctvo SJF si túto povinnosť nesplnilo vystavilo riziku zmarenia konania VZ, čo by malo za 

následok stratu nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu.  

Ad 2) Zistenia k uzneseniu č. 9 VZ SJF 

Stanovy SJF v ustanovení čl. VII. ods. 16  stanovujú, že VZ sa riadi rokovacím a volebným poriadkom. 

Nakoľko predsedníctvo SJF si nesplnilo túto povinnosť delegáti VZ SJF prijali uznesenie evidované pod číslom 

9, aby nedošlo k zmareniu VZ a k ekonomickým škodám, ktoré by spôsobilo neschválenie účtovnej závierky. 

Týmto rozhodnutím delegáti využili svoju kreačnú právomoc a nadradenosť najvyššieho orgánu SJF za účelom 

zabezpečenia priebehu VZ, aby boli ochránené ekonomické záujmy a fungovanie orgánov SJF. 

Zároveň poukazujem na skutočnosť, že stanovy SJF neriešia jednoznačne otázku ako postupovať, keď 

VZ SJF nemá rokovací a volebný poriadok. 

 

 

 

 



Ad 3)   Zistenia k uzneseniu č. 22 VZ SJF a ustanoveniu čl. VIII stanov SJF  

 Uznesenie č. 22 je v rozpore so stanovami SJF z nasledujúceho dôvodu: „Voľba orgánov SJF a to tak, 

že najskôr budú tajne voliť oblasti svojich zástupcov a následné ich bude voliť celé VZ SJF.“ Stanovy v čl. VIII 

ods. 2 druhý odstavec uvádzajú: „Voľba štyroch členov Predsedníctva SJF reprezentujúcich príslušnú jazdeckú 

oblasť SJF bude prebiehať na VZ SJF na základe územného princípu tak, že najskôr delegáti klubov 

registrovaní v príslušnej jazdeckej oblasti SJF si z nominovaných kandidátov na príslušného člena 

Predsedníctva SJF, v súlade s Volebným a Rokovacím poriadkom, zvolia za príslušnú jazdeckú oblasť jedného 

kandidáta. Takto zvolení kandidáti budú kandidátmi na členov Predsedníctva SJF, o ktorých zvolení bude 

následne rozhodovať VZ SJF.“  V zmysle horeuvedeného ustanovenia by mala prebehnúť primárna voľba 

kandidátov na členov predsedníctva za oblasti, nejakým spôsobom delegátmi klubov z danej oblasti, ktorých 

neskôr bude potvrdzovať VZ SJF. Takáto skupina delegátov nespĺňa charakteristiky orgánu SJF a teda to, aby 

vykonávala akúkoľvek primárnu voľbu nie je možné a prípustné v demokratickej spoločnosti. Jediným orgánom, 

ktorý by mohol vykonať takúto primárnu voľbu je VZ oblasti, ktorého konanie je upravené v čl. XV a nasl.  

 Ďalej poukazujem na rozpor s ustanovením zákona o športe §19 ods. 4, ktorý určuje že: „Voľby do 

orgánov národného športového zväzu sa vykonávajú na zasadnutí najvyššieho orgánu alebo elektronickou 

formou prostredníctvom informačného systému športu v súlade s predpismi národného športového zväzu.“ 

 Na základe tohto ustanovenia je zrejmé, že voľba orgánov SJF sa môže vykonávať len na zasadnutí 

najvyššieho orgánu. Z toho vyplýva, že nie je možné aby stanovy určili, že akúkoľvek voľbu členov do 

najvyššieho orgánu vykonal iný orgán ako VZ SJF a teda  je to  v rozpore so zákonom o športe. 

 

Záver z kontroly: 

 Kontrolór SJF zistil, že na valnom zhromaždení konanom 21. mája 2018 došlo k porušeniu ustanovení 

stanov SJF no poukazuje na skutočnosť, že každý takýto postup bol schválený delegátmi VZ SJF za účelom, aby 

boli chránené hospodárske záujmy SJF. 

 

Navrhované opatrenia:   

 

Ad 1 a 2)  Navrhujem, aby bola vypracovaná zmena stanov a to tak, aby spôsob 

rokovania VZ SJF bol súčasťou stanov SJF. Obdobne navrhujem, aby stanovy SJF 

upravovali aj priebeh voľby orgánov, čím by nebolo potrebné schvaľovať tieto 

dokumenty na každom VZ.  

 

Ad 3) Navrhujem, aby bola pripravená a najbližšiemu VZ SJF predložená zmena stanov SJF, 

ktorá by zabezpečila, aby voľby orgánov, respektíve výber kandidátov do najvyšších 

orgánov SJF boli vykonané riadnymi orgánmi SJF tak, aby bolo zabezpečené, že 

nikomu nebude odopreté právo byť volený. 

                                                     

                                                                                                                        Ing. Zuzana Gánovská v. r. 

V Bratislave  20.06.2018                                                                                             kontrolór  S J F   

 

Uvedené odporúčania boli predložené predsedníctvu SJF na vyjadrenie. 

 Vyjadrenie predsedníctva SJF: 


