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Slovenská jazdecká federácia

 Sekretariát SJF 
          Predsedníctvo SJF 
          Klubom SSO 

 
 
 
V Lučenci dňa 5.2.2018   
 
 
     

Vyjadrenie k Správe z kontroly zo dňa 10.1.2018 

 
 
 
Vážená pani generálna sekretárka, Vážení členovia Predsedníctva SJF, štatutári a členovia klubov SSO 
 
 
 
 Pozorne som si prečítal správu o výsledku kontroly zo dňa 10.1.2018. Dovoľte, aby som reagoval na niektoré 
skutočnosti v nej uvedené, ktoré sa dotýkajú našej oblasti – SSO. Jedná sa o bod 5, štvrtá a piata odrážka. 
 
 Kontrolórka SJF uvádza, že bol zistený nesúlad na účte 211 100 - čo je pokladňa SSO. Myslím, že kontrolórka si 
len nevšimla, že evidencia, ktorá jej bola predložená zo strany sekretariátu bola síce vytlačená ku dňu 30.11.2017, avšak 
zaúčtované fyzicky boli len doklady do 31.10.2017 (teda bez novembra, nakoľko sekretariát mal v tom čase účtovné 
doklady z našej oblasti len do októbra). No stav, ktorý sme mali v tom čase zverejnený na internetovej stránke SSO bol  
ku dňu 30.11.2017 (už aj s dokladmi za november). Podľa evidencie SJF ku 30.11.2017 je už stav pokladne totožný s 
kontrolovanou evidenciou SSO. Teda, ak by kontrolórka kontrolovala relevantné dokumenty a tie porovnávala, tak by 
jej nemohol vyjsť "nesúlad", ale maximálny 100% súlad. 
 
 Druhý problém sa týka dátumového zaúčtovania príjmu z banky do pokladne. V pomocnej evidencii SSO bola 
suma 1000 euro zaúčtovaná 17.1.2017, no v pokladni je prijatá už 14.1.2017. Príjem do pokladne má na bločku dátum 
17.1.2017, t.j. v pomocnej evidencii (je to len excelovská tabuľka) bol preklep - má byť správne 17.1.2017. Účtovné 
doklady sú vypísané správne a na SJF je táto operácia zaúčtovaná tiež správne. V decembrovej pomocnej evidencii SSO 
je to už opravené. Teda opäť, ak by kontrolórka kontrolovala relevantné dokumenty – teda evidenciu SJF s účtovnými 
dokladmi, a tie porovnávala, tak by jej "vyšiel" maximálny 100% súlad. 
 Podstatné je, že na stránke uvedená evidencia SSO, je len pomocnou evidenciou, a nie je možné podľa nej 
kontrolovať oficiálnu evidenciu SJF. Na internetovej stránke SSO je táto evidencia uverejnená, len pre potrebu členov 
SSO, ktorí sa takto môžu dozvedieť aký je finančný tok peňazí SSO (aké mala oblasť príjmy a na čo boli použité) a nie pre 
potreby kontrolórky. 
 
 Kontrolórka mala kontrolovať skutočnú evidenciu SJF a skutočne odoslané doklady. V tomto prípade by 
musela konštatovať 100% súlad. Miesto toho sa sústredila na pomocnú evidenciu SSO, čo je profesionálne 
neprípustné !!!! 
 Miesto vypisovania týchto malicherností priamo do predmetnej oficiálnej Správy z kontroly, ktorá je 
mimochodom zverejnená aj na internetovej stránke SJF, sa mala kontrolórka radšej opýtať na sekretariáte do akého 



 

 

dátumu sú doklady zaúčtované, resp. stačilo mi napísať mail - "Oprav dátum v pomocnej evidencii - je tam preklep". 
Všetko mohlo byť jasné a bezproblémové.  
 
 Z uvedenej kontroly mi vyplýva len jediné. Neodovzdávať doklady, nerobiť pomocnú evidenciu, nič 
nezverejňovať. Vtedy totiž nebude čo kontrolovať a správa z kontroly bude len suchým konštatovaním faktov - a 
všetci budú spokojní!!! 
 
 
Na záver: 

 
Neviem sa ubrániť pocitu, že kontrolórka SJF už od zvolenia do svojej funkcie koná na vlastnú päsť, aj napriek 

tomu, že je Valným zhromaždením SJF riadne zvolená kontrolná komisia ako kolektívny orgán. Vyjadrenia ktoré 
adresuje nielen Sekretariátu SJF a Predsedníctvu SJF, ale aj priamo na Ministerstvo ŠVVaŠ sú jej vlastnými názormi, 
často nepodloženými, neúplnými a zaujatými voči osobám a skutočnostiam podľa jej osobného uváženia. A to bez 
toho, aby členovia "jej" komisie o tom vedeli. Touto činnosťou kontrolórka vážne ohrozuje legitímne fungovanie 
Slovenskej jazdeckej federácie ako občianskeho združenia a tým aj pridelenie finančných prostriedkov pre SJF. 

 
Kontrolórka v minulosti zavádzala členov SJF, že je nevyhnutné zvoliť členov oblastných predsedníctiev, lebo 

ako tvrdila: "predseda oblasti nemôže rozhodovať sám, lebo predsedníctvo je kolektívny orgán". Jej tvrdenia sa 
nakoniec ukázali ako nepravdivé, nekompetentné a vykazujúce známky neznalosti Stanov SJF a Zákona o športe.  
Predseda oblasti je plnohodnotný člen predsedníctva oblasti a aj sám tvorí predsedníctvo oblasti. Toto je potvrdené 
stanoviskom nezávislej právnej kancelárie a aj samotným Predsedníctvom SJF – formou uznesenia. Takto (len s osobou 
predsedu oblasti) napríklad momentálne "funguje" Bratislavská, Západoslovenská aj Východoslovenská oblasť. 
Nepravdivosť jej tvrdení dokazuje nepriamo aj ona sama, tým, že teraz je to už v poriadku a uvedený stav už nenamieta. 
V poriadku to totiž nebolo len vtedy, keď tak "fungovala" Stredoslovenská oblasť. 

Situácia sa ale otočila. Teraz skutočne podľa Stanov SJF a Zákona o športe plní úlohu kontrolóra, ak je zvolená 
kontrolná komisia, práve táto kontrolná komisia ako kolektívny orgán. Jej predsedkyňa síce je v úlohe "hlavného" 
kontrolóra organizácie, to ju však neoprávňuje rozhodovať individuálne, konať na vlastnú päsť a ignorovať členov 
"svojej" komisie.  
 
 
 
 
 
 
 

   Jaroslav Ivan 
predseda SJF - SSO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


