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Správa č. 3/2018 

Kontrolnej  komisie pri Slovenskom krasokorčuliarskom zväze Bratislava 
(ďalej len KK pri SKrZ) z 11.8.2018 

  
Zameranie kontroly: 1. Kontrola rozhodnutia Komisie na riešenie sporov  SKrZ  

č. 01/2018 z 19.7.2018. zverejnené na webovej stránke 

SKrZ 24.7.2018 

  

2. Rozhodnutie predsedu SKrZ v zmysle Rozhodnutia 

Komisie pre riešenie sporov č.1/2018 z 8.8.2018 

zverejnené na webovej stránke SKrZ 9.8.2018. 

 

Kontrolované obdobie: 24.7. – 11.8.2018 

Zodpovedné osoby:  Komisia pre riešenie sporov 

Predseda SKrZ  

Členovia kontrolnej komisie: 
 

Ing. Jaroslav Burian, kontrolór SKrZ 

Kažimírová Helena, členka kontrolnej komisie  

Poljaková Marta, členka kontrolnej komisie – ospravedlnená z 

dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti 

Miesto a dátum konania kontroly: Bratislava, 11.8.2018 

 
Obsah  a výsledky kontroly: 
 
1. Kontrola rozhodnutia Komisie na riešenie sporov SKrZ č. 01/2018 z 19.7.2018 zverejnené 24.7.2018 
 Kontrola bola vykonaná na základe písomného odporu Krasokorčuliarskeho klubu – Kraso Prešov, o.z. 
Prostejovská 109, 080 01 Prešov a žiadosti o preskúmanie oprávnenosti KRS trestať TK od členky VV SKrZ pre 
vnútrozväzovú problematiku pani Stankovianskej. Napriek tomu, že SKrZ nepozná inštitút “odporu” KK SKrZ 
vykonala kontrolu na základe vlastnej iniciatívy. 
 
Na základe telefonického rozhovoru a mailovej komunikácie s predsedom Jozefom Beständigom KK SKrZ dostala k 
dispizícii 76 oskenovaných listov, kde bola dokumentácia  “sporu” s Kraso Prešov.Túto dokumentáciu bola na SKrZ 
zaslaná poštou ako súčasť mailovej žiadosti zaslanej VV SKrZ 11.5.2018, kde pani Jana Bogdáňová žiadala o 
“doriešenie neukončeného prípadu” medzi KK Kraso Prešov a jej dcérou Luciou Bogdaňovou. Predseda SKrZ 
požiadal o “doriešenie neukončeného prípadu”  Komisiu pre riešenie sporov SKrZ. 
KK SKrZ konštatuje, že KRS pri “doriešení neukončeného prípadu” nepostupovala správne. Nebolo dodržaných 
niekoľko všeobecne právnych zásad.  KRS vychádzala len z podkladov jednej strany – žalobcu, sťažovateľ. 
Dotknutá strana – žalovaná  o procese  nebola vôbec informovaná, nebolo jej umožnené oboznámiť sa s tým čo jej 
bolo vytíkané, nemala právo vyjadriť svoje stanovisko. KRS neprejavila o názor dotknutej strany žiadny záujem. Je 
evidentné, že KK Prešov bolo uprené právo na  spravodlivý proces čím KRS porušila zásadu, ktorú jej ukladajú aj 
Stanovy SKrZ v článku 11, v bode 9. 
KRS taktiež neuviedla dôvody svojich rozhodnutí a absolútne negovala jednu z hlavných svojich úloh a poslaní 
vyjadrených v Organizačnom poriadku v bode 8.4.3, kde je uvedené, že cieľom KRS je dosiahnuť zmier  a dohodu 
medzi účastníkmi sporov. 
KK SKrZ zastáva stanovisko, že neprávnym rozhodnutím nemôže nastať právny stav. 
KK SKrZ považuje rozhodnutie Komisie pre riešenie sporov SKrZ č.01/2018 za neplatné a doporučuje vykonať nové 
zasadnutie s uplatnením všetkých zásad, na ktorých nedodržanie bolo upozornené. 
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2. Kontrola rozhodnutia predsedu SKrZ zverejnené na webobej stránke SKrZ 9.8.2018 
Kontrola bola vykonaná na základe vlastnej iniciatívy členov KK SKrZ. 
KK SKrZ konštatuje, že SKrZ nepozná inštitút “rozhodnutie predsedu SKrZ”. V stanovách ani ostatných poriadkoch 
a smerniciach SKrZ sa predsedovi zväzu neumožňuje  vydávať rozhodnutia predsedu. Činnosť zväzu jeho orgánov, 
komisií, členov sa  uskutočňuje na základe stanov, vnútorných predpisov, rozhodnutí  a uznesení orgánov SKrZ a 
komisií SKrZ. Na základe uvedeného KK SKrZ rozhodla, že Rozhodnutie predsedu SKrZ v zmysle 
Rozhodnutia Komisie na riešenie sporov č. 01/2018 zverejnené na webovej stránke SKrZ je neplatné.   
 
V prípade, že KRS SKrZ alebo VV SKrZ či predseda SKrZ nesúhlasia s rozhodnutím KK SKrZ, upozorňujem na 
povinnosť vyplývajúcu zo Stanov SKrZ  článku 5, bodom 4.  
 
 
Odporúčania:   
KK SKrZ doporučuje, aby  VV SKrZ  v spolupráci s Komisiou pre riešenie sporov  vypracovali  Poriadok na riešenie 
sporov, kde by bol štatút komisie,  stanovené pravidlá a pávomoci pre všetkých členov sporového konania a 
samotný postup komisie pri riešení sporov. V prvej fáze ho môže schváliť VV a na najbližšom zasadnutí aj VZ SKrZ.   
 
 
V Bratislave, 11.8.2018 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                         ............................................................                                                                                                            
                                                                                                                                          Ing. Jaroslav Burian, kontrolór SKrZ                  


