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Reakcia na Stanovisko predsedkyne KK Zuzany Gánovskej zo dňa 28.3.2018 k Zápisnici z rokovania KK  
 
 
Vážení členovia SJF 
 

S údivom som si prečítal Stanovisko Zuzany Gánovskej (zo dňa 28.3.2018), ktoré podala k Zápisnici z rokovania KK 
(konanej dňa 11.3.2018 vo Vígľaši). Dovoľte mi, aby som v krátkosti reagoval, nakoľko je v ňom spomínané aj moje meno v 
súvislostiach, ktoré sú klamstvá a ktoré kategoricky odmietam.  

 
Na úvod chcem poznamenať, že na rokovanie KK som sa dostavil na základe Pozvánky, ktorou predsedkyňa KK Z. 

Gánovská zvolávala zasadnutie KK. Keďže uvedená Pozvánka bola zverejnená na oficiálnej internetovej stránke SJF 
(určenej pre všetkých členov SJF), neobsahovala adresáta (predpokladal som, že je určená všetkým členom SJF), v 
programe bolo uvedené aj prerokovanie podnetu, ktorý sme podali spoločne s Marekom Horváthom a rokovanie sa konalo 
v mojej blízkosti, preto som privítal túto možnosť. Na moje prekvapenie, sme pred začiatkom rokovania boli predsedkyňou 
vykázaní (spolu so mnou Marek Horváth a Janka Rindošová) z rokovacej miestnosti. Na rokovaní (mimo členov KK) "bol 
ponechaný" len Vladimír Chovan, ktorého osobne (mailom) pozvala Z.Gánovská. Následne sme po odsúhlasení členmi KK, 
boli prizvaní na rokovanie. V tejto časti Zuzana Gánovská klame, ak tvrdí, že sme - cit.: "sa zúčastnili a pritom neboli vôbec 
pozvaní".  

 
V texte Stanoviska Z.Gánovskej sa viackrát opakuje terminológia o "ovplyvňovaní kontrolórov", "vkladaní 

klamstiev do úst kontrolórom" a pod. Kategoricky odmietam tieto tvrdenia. Tu pripomínam, že na rokovaní som sa 
zúčastnil s cieľom vysvetliť svoj podnet, odpovedal som na otázky, na ktoré som bol vyzvaný. A dokonca v dvoch prípadoch, 
keď som sa chcel vyjadriť, mi to nebolo schválené. Na rokovaní KK boli riadne zvolení zapisovateľ a overovatelia, prebiehalo 
hlasovanie a členovia mali k dispozícii všetky relevatné dokumenty k podnetom. 

O zasadnutí KK je vyhotovený zvukový záznam. Žiadam Zuzanu Gánovskú, aby dokázala svoje tvrdenia (napríklad 
aj zvukovým záznamom), inak podávam na ňu trestné oznámenie za ohováranie. Zuzana Gánovská nemôže 
spochybňovať všetko a každého! 

 
V ďalšej časti vyslovila Z.Gánovská, tak závažnú skutočnosť, a to, že Veronika Kelemenová (prítomná členka KK) - 

cit.: "nemá mandát na výkon funkcie kontrolóra za Bratislavskú oblasť. To znamená, že nie je kompetentná, aby písala 
zápisnicu zo zasadnutia komisie, vyjadrovala sa k predloženým podnetom a hlasovala za prijaté uznesenia" 

Za prvé: "za prijaté" uznesenia sa nehlasuje, tie sú už prijaté – teda sa už o nich hlasovalo. Ale to neriešim! 
Za druhé práve Z. Gánovská v nasledujúcom odstavci cituje časť bodu 1 – článku IX., ktorý predsa Veronika 

Kelemenová do bodky spĺňa. Bola na Valnom zhromaždení navrhnutá a zvolená členmi Bratislavskej oblasti (nie je teda 
kontrolórkou za Západoslovenskú oblasť – ako píše Z. Gánovská. To, že v tomto roku zmenila členstvo do klubu z inej oblasti 
nič nemení na predchádzajúcej vete. Uvedené ustanovenie sa zmieňuje o voľbe členmi danej oblasti, nie o podmienke 
príslušnosti voleného člena k danej oblasti. 

Zuzana Gánovská sama seba "nachytáva na hruškách" a týmto ukazuje evidentne nízku úroveň logického a 
právneho myslenia, keď si dovoľuje takouto škandalóznou úvahou niekoho zbaviť mandátu. 

 
Na záver poznamenávam, že počas rokovania (v čase, keď som tam bol prítomný) pôsobila na mňa predsedkyňa KK 

Z. Gánovská flustrovane, nepripravene a dezorientovane. Nedokázala odpovedať ani na jasne položené otázky od členov 
KK, ani reagovať na prerokované podnety. Dokonca nebola ani schopná viesť samotné rokovanie zasadnutia. Z tohto 
usudzujem, že asi preto jej unikol jej vlastný výrok o nerešpektovaní/nedodržiavaní Stanov ani Zákona o športe. 
Poznámka: Spomínam si, že sa viackrát vyjadrila aj na zasadnutiach Predsedníctva SJF – že nebude dodržiavať platné 
stanovy, cit.: "lebo sú zlé". 

 
A toto je, Vážení členovia SJF, náš predseda kontrolnej komisie a kontrolór SJF. Dovoľte, aby som sa Vám touto 

cestou zároveň ospravedlnil za to, že som to bol práve ja, kto Zuzanu Gánovskú do tejto funkcia na Valnom zhromaždení v 
Nitre v júni 2016, navrhol. 

 
 
S pozdravom.     

                                 Jaroslav Ivan 


