Slovenská Jazdecká Federácia
Kontrolór SJF Ing. Ivana Dedinská-Maderová

Správa o kontrolnej činnosti 1/2020

Kontrolovaný subjekt : sekretariát SJF
Dátum začatia kontroly : 12.8.2020
Dôvod začatia kontrolnej činnosti : podnet zaslaný členom SJF
Ing. Marek Horváth č.lic: 04041

Predmet kontroly :
Dňa 8.8.2020 bol kontrolórovi SJF doručený podnet na vykonanie kontroly vo veci
dodržiavania a napĺňania uznesení Predsedníctva SJF ako najvyššieho výkonného orgánu
občianskeho združenia.
Z podnetu citujem :
„Dňa 22.7.2020 som sa ako Predseda Vzdelávacej komisie SJF zúčastnil zasadania
Predsedníctva SJF. Na tomto zasadaní oznámil Ing. Malík ako organizátor vzdelávacích
aktivít v poverenej organizácii SOŠ Ivanka pri Dunaji zámer organizovať kurz trénerov II.
kvalifikačného stupňa. Nakoľko mám informáciu, že SOŠ Ivanka pri Dunaji bola
Predsedníctvom SJF poverená organizovať v mene SJF ako národného športového zväzu
len kurzy trénerov I. stupňa obrátil som sa e-mailom na riaditeľku SOŠ p. Katarínu Kubišovú
so žiadosťou o zaslanie podkladov ku kurzom trénerov II. stupňa aby tieto Vzdelávacia
komisia skontrolovala, schválila a prípadne odporučila Predsedníctvu SJF.
1. Uznesenie Vzdelávacej komisie zo dňa 17.3. 2017
https://www.sjf.sk/subory/Dokumenty-Zapisnice/zapisnice-vzdelavaciakomisia/2017//Zasadnutie%20VZK%2017.3.2017%20Bratislava.pdf
a.)–žiadosť Spojená škola Ivanka pri Dunaji –
Bola predložená žiadosť o súhlas s vykonávaním kurzov trénerov I. kvalifikačného
stupňa. Nakoľko podklady k žiadosti už členovia komisie dlhodobo pripravovali a sú
v zhode s podkladmi, ktoré používa pre školenia trénerov TJ Slávia UVLF v
Košiciach, VzK odporúča P-SJF schváliť poverenie na vykonávanie predmetných
školení pre Spojenú školu v Ivanke pri Dunaji. Táto má zabezpečiť potrebný súhlas
a zmluvu o spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu v Bratislave, ktorú
predloží P-SJF.
Za : Horváth, Kubišová, Proti : -, Zdržal sa : -.
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2. Uznesenie Predsedníctva SJF zo dňa 17.3.2017
https://www.sjf.sk/subory/Dokumenty-Zapisnice/zapisnicepredsednictvo/2017//05.%20zasadnutie%20P-SJF%2017.3.2017%20v
%20Bratislave.pdf
pod bodom 7
P-SJF schvaľuje na základe uznesenia Vzdelávacej komisie SJF žiadosť Spojenej
školy Ivanka pri Dunaji o súhlas na poverenie vzdelávania trénerov I. Kvalifikačného
stupňa v jazdeckom športe.
Ako člen Predsedníctva SJF / do 28.6.2020/ nemám vedomosť o tom, že by Predsedníctvo
SJF schválilo iné poverenie pre SOŠ IpD a ako predseda VzK SJF môžem s istotou vylúčiť,
že by sa VzK SJF zaoberala inými podkladmi, ako tými na kurz trénerov I. stupňa z roku
2017.
Domnievam sa, že ak má p. Kubišová iné poverenie, ako to, čo bolo schválené
Predsedníctvom SJF, ide o administratívnu chybu. Bohužiaľ táto chyba môže mať pre SJF
ďalekosiahlé následky, pretože len SJF môže ako národný športový zväz organizovať
vzdelávanie trénerov I. až III. stupňa a SOŠ Ivanka pri Dunaji tak môže konať len
z poverenia SJF. Vzhľadom na to že SJF nemá k dispozícii podklady o zamýšľanom kurze
trénerov II. stupňa, nevieme dnes ani povedať, či takýto kurz bude v súlade s platnou
legislatívou, ani po obsahovej ani formálnej stránke.
Žiadam Vás preto o skoré riešenie môjho podnetu aby sme nevystavovali členov SJF, ktorí
sa takého kurzu zúčastnia, riziku, že ich nadobudnutý doklad bude spochybnený.“
Zistenia :
Pri kontrolnej činnosti boli použité nasledovné materiály.
Zápisnica Vzdelávacej komisie SJF zo dňa 17.3.2017
Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SJF zo dňa 17.3.2017
Stanovy SJF
Zmluva - Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi SJF a FTVŠ UK zo dňa 24.7.2017
(za SJF poverená Spojená škola Ivanka pri Dunaji)
Zmluva – Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi SJF a Prešovská univerzita fakulta športu
(za SJF poverená TJ Slávia UVLF v Košiciach)
Poverenie vydané Predsedníctvom SJF pre TJ Slávia UVLF v Košiciach na organizáciu
vzdelávania trénerov I. až III. stupňa , vydané 30.3.2016
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Vyhodnotenie :
-

V súlade s paragrafom 83 odstavec 3 písmeno c, zákona o športe je SJF ako národný
športový zväz v spolupráci s Fakultou športu oprávnená organizovať vzdelávanie
športových odborníkov.

-

SJF poverila organizáciou vzdelávania dva subjekty, konkrétne

a) TJ Slávia UVLF v Košiciach a
b)Spojenú školu Ivanka pri Dunaji,
a to
a.)Poverením vydaným 30.3.2016 na vzdelávanie trénerov 1. – 3. Kvalifikačný stupeň
b.)Uznesením P-SJF zo dňa 17.3.2017 na vzdelávanie trénerov 1. Kvalifikačný stupeň

-

Za účelom splnenia podmienok uvedených v zákone o športe SJF uzavrela dohodu
s Prešovskou univerzitou v Prešove a FTVŠ UK v Bratislave

-

Z dohody medzi SJF a FTVŠ UK je zrejmé, že poverenou organizáciou za SJF je
Spojená škola Ivanka pri Dunaji a zároveň táto dohoda obsahuje dohodnutý rozsah
1. – 3. kvalifikačný stupeň.
Dohoda tak ako bola uzavretá je len rámcovovou dohodou o spolupráci a na jej
základe nevzniká poverenie na iný rozsah vzdelávania ako ten, ktorý bol schválený
prijatým uznesením P-SJF.
Tomuto zodpovedá aj zmluvná povinnosť SJF
a) spracovať zoznam a doklady o odbornej spôsobilosti lektorov
b) spracovať učebné plány špecializovanej časti
c) poskytnúť priestory a iné
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-

Sekretariát SJF prostredníctvom GS potvrdil, že pre Spojenú školu Ivanka pri Dunaji
nebolo vydané písomné poverenie, tak ako v prípade TJ Slávia UVLF v Košiciach,
a teda neexistuje iný doklad o poverení Spojenej školy Ivanka pri Dunaji ako zápisnica
P-SJF s prijatým uznesením.

-

Podľa informácií podávateľa podnetu a zároveň predsedu VzK SJF, Spojená škola
Ivanka pri Dunaji predložila na schválenie Vzdelávacej komisii len podklady ku kurzu
Tréner I. kv. stupňa.

-

Bez predloženia a schválenia podkladov pre ďalšie kvalifikačné stupne zo strany
Spojenej školy Ivanka pri Dunaji nemá SJF možnosť splniť zmluvné podmienky
dohodnuté s FTVŠ UK a nemá ani možnosť kontroly dodržiavania platných predpisov
pri vzdelávaní členov SJF.

Navrhnuté opatrenia :
Sekretariátu SJF :
-

Vydať písomné poverenie na vzdelávanie trénerov pre Spojenú školu Ivanka pri
Dunaji v rozsahu schválenom Predsedníctvom SJF

-

Doručiť toto Poverenie Spojenej škole Ivanka pri Dunaji

Predsedníctvu SJF :
-

Nariadiť VzK SJF úpravu smernice o vzdelávaní trénerov v nasledovnom zmysle:
Poverene subjekty sú povinne dodať SJF všetky podklady, aby bolo preukázateľné
dodržiavanie dohôd so zazmluvnenými fakultami športu, a to:
Zoznam školiteľov a ich kvalifikáciu, garanta vzdelávania, učebne plány a ich
autora, zoznam absolventov kurzu, a pod.
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Termín na splnenie navrhnutých opatrení : ihneď na zasadaní Predsedníctva SJF
Lehota na vyjadrenie k zisteniam : do 14 dní

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: viď Zápisnica zo zasadnutia P-SJF z 8.9.2020

V Bratislave 18.9.2020

Ing.Ivana Dedinská-Maderová, v.r.
Na vedomie :
Predsedníctvo SJF
Sekretariát SJF
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