
Slovenská Jazdecká Federácia

                                 Kontrolór SJF   Ing. Ivana Dedinská-Maderová                      

Správa o kontrolnej činnosti 4/2020

Kontrolovaný subjekt : Predsedníctvo SJF

Dátum začatia kontroly : 14.10.2020

Dôvod začatia kontrolnej činnosti : podnet podaný za JO TJ Slávia UVLF

MVDr. Mariánom Pavľakom

       doručený na sekretariát SJF dňa 17.6.2020 pod ev.č.1086

Predmet kontroly : 

Na základe podnetu na prešetrenie postupu Predsedníctva SJF podaného za JO TJ Slávia 
UVLF MVDr. Mariánom Pavľakom, ktoré bolo doručené na sekretariát SJF dňa 17.6.2020 
pod ev. č. 1086, zahájila kontrolórka SJF kontrolnú činnosť v zmysle zákona o športe 
440/2015 Z.z.

Použité podklady :

- Podnet MVDr. M. Pavľaka zo dňa 17.6.2020

- Mailová komunikácia – vyjadrenie Voltiland o.z. k požiadavke TJ Slávia

                     zaslané PhDr. Z. Bačiak Masaryková 18.3.2020 (Príloha 1)

- Správa o kontrolnej činnosti SOŠV p. Mižúr zo dňa 7.7.2020 (Priloha2)

- Stanovy SJF

- Disciplinárny poriadok SJF

- Smernica SJF 14/2018 – výchovné v disciplíne voltíž

- Vyjadrenie Kontrolóra TJ Slávia UVLF – Správa z 16.3.2020 (Príloha3)

- Evidencia členských poplatkov TJ Slávia UVLF – Voltíž (Príloha4)
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Zistenia : 

Zákon 83/1990 o Združovaní občanov uvádza:

§ 1 odstavec (1):   Občania majú právo slobodne sa združovať.

§ 3 odstavec (1):    Nikto nesmie byť nútený k združovaniu, k členstvu v združeniach ani

                             k účasti na ich činnosti. Zo združenia môže každý slobodne vystúpiť.

V tomto prípade došlo k  ukončeniu členstva Z. Majsniarovej v TJ Slávia UVLF oznámením 
MVDr. M. Pavľakovi v septembri 2018, odovzdaním skrinky a neuhradením členského 
príspevku za ďalšie obdobie (teda za 10/2018), čo je dostatočným a jasným prejavom 
rozhodnutia nebyť členom občianskeho združenia.

Stanovy SJF článok III 

odsek 1.:

Členom SJF sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s týmito stanovami a je 
organizovaná v športovom klube registrovanom v SJF, pričom fyzická osoba môže byť 
organizovaná len v jednom športovom klube, ktorý je členom SJF.

Odsek 4.:

Členstvo v SJF je dobrovoľné. Každý člen SJF môže slobodne so SJF vystúpiť.

Stanovy SJF článok IV 

odsek 2 písmeno f:

hodnoverne viesť evidenciu svojich členov (vzťahuje sa na kluby);

odsek 2 písmeno f:

bezodkladne oznamovať SJF zmeny údajov svojich členov, ktoré sú predmetom evidencie 
registrovaných členov

Nesplnenie si povinnosti člena SJF – oznámenie o ukončení členstva Z. Majsniarovej 
v klube JO TJ Slávia UVLF v Košiciach nemôže mať za následok trvanie jej členstva v SJF. 
Stanovy SJF a Registračný poriadok SJF uvádzajú, že členstvo trvá do konce februára tak 
ako uvádza MVDr. M. Pavľak. Toto sa však vzťahuje na členstvo v prípade, ak člen 
neprejaví vôľu členstvo ukončiť alebo mu nie je ukončené. Zároveň člen musí spĺňať 
podmienku uvedenú v odseku 1 a to – byť organizovaný v klube registrovanom v SJF. 
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Predsedníctvo SJF riešilo tento spor dňa 3.6.2020 na základe Smernice o výchovnom 
v disciplíne voltíž

Bod 5.2:

Ak vznikne spor o výchovnom, príslušným orgánom na riešenia sporov medzi športovými 
klubmi, v súvislosti s výchovným, je Predsedníctvo SJF. 

Bod 5.4:

Smernica o výchovnom bola schválená Predsedníctvom SJF dňa 12.12.2018 a nadobúda 
účinnosť dňom 12.12.2018 

Počas zasadnutia Predsedníctva SJF 3.6.2020 a riešenia daného sporu o výchovné boli 
zúčastnené obe strany, teda Z. Majsniarová a jej zákonný zástupca a navrhovateľ MVDr. 
M. Pavľak.

Obe strany potvrdili, že k stretnutiu v septembri 2018 došlo a tiež došlo k odovzdaniu vecí.
Obe strany teda prejavili a aj akceptovali vôľu na ukončenie členstva Z. Majsniarovej v JO 
TJ Slávia UVLF.

Z. Majsniarová prestala od septembra 2020 platiť mesačné členské poplatky a prestala sa 
podieľať na aktivitách JO TJ Slávia UVLF. 

V zmysle Stanov TJ Slávia UVLF a ich doplnení, členstvo v TJ je možné ukončiť oznámením
alebo zaniká automaticky nezaplatením členského poplatku (mesačne). Toto nastalo a 
preto Z. Majsniarová prestala byť členkou TJ Slávia UVLF. Bez existencie členstva v klube 
registrovanom v SJF zaniklo aj členstvo Z. Majsniarovej v SJF.

V čase nadobudnutia platnosti smernice o výchovnom, teda 12.12.2018, už Z. Majsniarová
nebola členkou TJ Slávia UVLF a ani členkou SJF.
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Vyhodnotenie :

- Na základe vyhodnotenia všetkých podkladov konštatujem, že Predsedníctvo SJF 
rozhodlo v danej veci hlasovaním a prijatím uznesenia uvedeným v bode 7 zápisnice zo
zasadnutia Predsedníctva SJF zo dňa 3.6.2020 v súlade so Stanovami SJF a internými 
predpismi SJF.

Navrhnuté opatrenia :  žiadne

V Bratislave 20.01.2021

        Ing.Ivana Dedinská-Maderová, v.r.

Na vedomie : 

Predsedníctvo SJF

TJ Slávia UVLF Košice

Voltiland o.z.
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