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Vec : Reakcia k zaslanému a zverejnenému STANOVISKU p. Zuzany Gánovskej k zápisnici zo 

zasadnutia KK konaného dňa 11.3.2018 vo Vígľaši. 

 

 

Vážení členovia predsedníctva, členovia Odborných komisií, členovia Kontrolnej komisie , členovia 

SJF. 

  Nedá mi nereagovať na Stanovisko p. Zuzany Gánovskej , ktoré mi  bolo zaslané dňa 28.3.2018 spolu so 

zápisnicou zo zasadnutia KK . 

  Dňa 11.3.2018 sa konalo zasadnutie Kontrolnej komisie vo Vígľaši, kde jedným z bodov programu bolo aj 

prerokovanie mnou podaného podnetu. Pozvánka na zasadnutie KK bola verejne adresovaná a zverejnená na 

oficiálnom portáli SJF, tak som sa domnievala , že moja prítomnosť na zasadnutí nebude nikomu prekážať. 

Okrem toho ma na zasadnutie KK osobne pozval aj člen KK p. Tibor Nagy (pre objasnenie mnou podaného 

podnetu).  

  KK vo svojej zápisnici uvádza , že moju prítomnosť členovia KK jednohlasne odhlasovali (vrátane p. Zuzany 

Gánovskej). Z toho vyplýva , že aj p. Zuzana Gánovská súhlasila s mojou prítomnosťou na rokovaní. Nechápem 

preto, prečo vo svojom stanovisku túto vec spochybňuje. 

 Tvrdenia že som, respektíve sme ,aj s ďalšími členmi predsedníctva ovplyvňovali "svojich" oblastných 

kontrolórov cez ktorých sme si presadzovali vlastné názory na predložené podnety považujem za nehorázne 

klamstvo. V zápisnici sa uvádza nasledovné: "KK považuje podnet p. Janky Rindošovej za opodstatnený. 

Hlasovanie  za 3, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2." Pri tomto uznesení nehlasovali p. Gánovská (podnet bol 

podaný voči jej osobe, teda išlo by o konflikt záujmov) a p. Hura . Nakoľko práve p. Hura bol do funkcie člena KK 

volený za VSO (teda tej oblasti, kde som ja predsedníčka), asi som "svojho" oblastného kontrolóra ovplyvňovala 

nedostatočne. 

  Vyjadrenia p. Zuzany Gánovskej v Stanovisku jasne svedčia o neznalosti Stanov SJF a platnom Zákone o športe, 

o ktorých sa vyjadrila, že ich odmieta dodržiavať a riadiť sa nimi.  Zo zasadnutia KK je vyhotovený aj zvukový 

záznam, zápis je riadne zapísaný a potvrdený oboma zvolenými overovateľmi, preto jej vyjadrenia sú viac ako 

opovážlivé, ba pokladám ich priam za bláznivé. Alebo len jednoducho na to zabudla? Do budúcna by bolo 

vhodné pouvažovať nad usmernením, podľa ktorého by bolo povinnosťou doložiť potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti pre členov  riadiacich orgánov SJF. Asi by sme sa tým vyhli podobným nezrovnalostiam a 

nepríjemnostiam. 

 

 

Vo Fulianke dňa 29.3.2018                                                                           Janka Rindošová vr 


