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Vec: Podnet na prešetrenie postupu Zuzany Gánovskej, kontrolóra SJF
Týmto podávam podnet Kontrolnej komisii SJF a žiadam o prešetrenie postupu Zuzany Gánovskej – kontrolórky
SJF. Menovaná ako kontrolórka SJF vykonáva kontroly na základe vlastnej iniciatívy prípadne na základe podnetov od členov
SJF. Zároveň o týchto kontrolách vydáva Správy o kontrole, prípadne informácie o činnosti. V zmysle platného zákona
o športe 440/2015 v znení neskorších zmien podľa §14 Postup pri kontrole sa v bode 9 uvádza citujem :
„ O výsledku kontrolnej činnosti vypracuje kontrolór správu o kontrolnej činnosti v lehote do desiatich dní odo dňa
ukončenia kontrolnej činnosti. Pri vykonávaní kontrolnej činnosti bez podnetu sa správa vyhotovuje, ak bol zistený závažný
nedostatok. Správu o kontrolnej činnosti vykonanej na základe podnetu po jej prerokovaní s osobou, ktorej činnosť bola
predmetom kontroly, kontrolór bezodkladne zašle orgánu alebo osobe, ktorá dala podnet na vykonanie odbornej kontroly.
Správa o kontrolnej činnosti obsahuje:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby uvedenej v správe o kontrolnej činnosti,
pôvod podnetu,
predmet kontroly,
zistenia,
vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia,
lehotu na vyjadrenie k zisteným nedostatkom,
lehotu na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov,
deň začatia a skončenia kontrolnej činnosti.„

Zo zápisníc, správ a iných dokumentov podpísaných p. Gánovskou, ktoré sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke
SJF je zrejmé, že uvedené dokumenty neobsahujú zákonom stanovené náležitosti.
Jeden príklad:
V prípade Správy o kontrole zo dňa 10.1.2018 nebola dodržaná lehota vypracovania Správy do desiatich dní od
ukončenia kontroly, naviac uvedená správa neobsahuje ani zákonom stanovené body uvedené v písmene a až g. Ako sa
uvádza v úvode správy kontrola bola zameraná na dodržiavanie STANOV a VNÚTORNÝCH PREDPISOV SJF v zmysle bodu 5
článku IX. K tomuto predmetu kontroly však Správa neuvádza jednotlivé zistenia, neobsahuje vyhodnotenie kontroly,
zistené nedostatky ani lehoty na ich odstránenie a návrh opatrení potrebných na ich odstránenie.
Naopak kontrola uvádza výšku pohľadávok, záväzkov a prepočítanie mincí a bankoviek v pokladni čo zjavne nebolo
predmetom kontroly. Správa konštatuje, že bolo zistené nedodržiavanie schválenej smernice oblasťami avšak neuvádza
ktorými oblasťami konkrétne a v čom, obmedzuje sa na citáciu smernice. Ďalej uvádza nesúlad v pomocnej evidencie SSO
a účtovníctve SJF, kde zjavne boli kontrolované nesúladné účtovné obdobia.
Týmto sa správa končí a to bez možnosti na vyjadrenie predstaviteľom oblasti, bez vyžiadania prípadnej ďalšej
dokumentácie, bez vyznačenia lehoty na vyjadrenie k zisteným nedostatkom a bez jednoznačného návrhu alebo požiadavky
na nápravné opatrenia.
Mám za to, že týmto postupom p. Gánovská ako kontrolór SJF porušila zákonom daný postup pri priebehu kontroly
a tiež Stanovy SJF, ktoré v článku IX, bod 5, na ktorý sa p. Gánovská v úvode Správy odvoláva. Tento bod hovorí
o právomociach Kontrolnej komisie, nie kontrolóra SJF.
Podľa dostupných zápisníc kontrolnej komisie nebola táto Správa prerokovaná Kontrolnou komisiou SJF, ani nijako
nebolo možné členom Kontrolnej komisie SJF sa k nej vyjadriť, resp. ju odsúhlasiť.

S pozdravom
V Prešove dňa 19.02.2018
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