Správa o kontrolnej činnosti
A/ Podnet na kontrolu podal - predseda Disciplinárnej komisie SKrZ Ivan Jakubovič
B/ Predmet kontroly. Pán Jakubovič žiada prekontrolovať porušenie zásad Stanov SKrZ,
Rokovacieho poriadku a zásad vedenia VV SKrZ konaného 05.09.2020
Podnet spolu s prílohami, ktoré priložil pán Jakubovič sú k správe s kontrolnej činnosti
priložené.
C/ Zistenia:
1. Predseda DK SKrZ Ivan Jakubovič podal 22.8.2020 písomne návrh stiahnuť návrh
nového Disciplinárneho poriadku SKrZ z programu VZ SKrZ, konaného 5.9.2020.
2. V tom istom maily 22.8.2020 pán Jakubovič doporučoval riešiť otázku potvrdenia len
jedného orgánu na riešenie previnení, priestupkov a sporov v SKrZ /DK SKrZ alebo
KRS SKrZ/
3. Návrh bol mailom zaslaný na sekretariát SKrZ a taktiež na adresu gs@kraso.sk
4. K návrhom predsedu DK pána Jakuboviča sa písomne vyjadril 28.8.2020 predseda
SKrZ pán Beständig, v ktorom potvrdil, že nový Disciplinárny poriadok SKrZ bude
zaradený do programu VZ SKrZ.
5. Na základe vyžiadania mi sekretariát SKrZ poskytol zvukovú nahrávku VZ SKrZ
z 5.9.2020
6. V priebehu kontroly som pána Jakuboviča požiadal o opätovné zaslanie návrhu, ktorý
písomne zaslal pred VZ SKrZ oddielom. O tomto návrhu hovoril pán Jakubovič aj
počas zasadnutia VZ SKrZ. Pani Hrachovcová to počas VZ SKrZ 5.9.2020 potvrdila
slovami „ áno Ivan ja som to čítala“.
7. Pána Jakuboviča som požiadal, aby mi predmetný mail opäť poslal. Zatiaľ som ho
nedostal.
8. Pán Jakubovič počas zasadnutia VZ SKrZ niekoľko krát vystúpil so žiadosťou
o prerokovanie a hlasovanie o návrhoch DK SKrZ.
- Zvukový záznam 00582 , kde pán Jakubovič informoval o činnosti DK SKrZ
- Zvukový záznam 00584, kde pán Jakubovič vysvetľuje prečo navrhol stiahnuť
Disciplinárny poriadok SKrZ
- Zvukový záznam 00590, kde pán Jakubovič vysvetľuje prečo DK SKrZ navrhla
stiahnuť Disdiplinárny poriadok SKrZ z programu rokovania VZ SKrZ
9. Predsedníctvo VZ SKrZ NÁVRH na stiahnutie Disciplinárneho poriadku z rokovania VZ
SKrZ 5.9.2020 nepredložilo, čím neumožnilo hlasovať o návrhu DK SKrZ
10. Predsedníctvo nepredložilo na hlasovanie ani doporučenie DOPORUČENIE pána
Jakuboviča riešiť otázku potvrdenia len jedného orgánu na riešenie previnení,
priestupkov a sporov v SKrZ /DK SKrZ alebo KRS SAKrZ/

D/ Vyhodnotenie kontroly a návrhy na opatrenia
1. Konštatujem, že pán Jakubovič zaslal svoj návrh v súlade so Stanovami SKrZ aj Zákona
440/2015 o športe zaslal v čase určenom ma podávanie „návrhov“ k programu VZ
SKrZ. Navrhoval stiahnuť nový Disciplinárny poriadok SKrZ s programu VZ SKrZ
5.9.2020.
2. Konštatujem, že sekretariát mal zverejniť návrh pána Jakuboviča na webovom sídle
SKrZ pred zasadnutím.
3. Konštatujem, že predsedníctvo malo návrh pána Jakuboviča predložiť na hlasovanie
VZ SKrZ.
4. Podľa môjho názoru v tejto časti podnetu boli porušené zásady Stanov, Rokovacieho
poriadku a zásad vedenia VZ SKrZ konaného 5.9.2020.
5. Podľa môjho názoru v časti podnetu, ktorý sa týkal DOPORUČENIA rokovať o potrebe
len jedného orgánu na riešenie previnení, priestupkov a sporov v podmienkach
neboli porušené zásady Stanov SKrZ, rokovacieho poriadku VZ SKrZ ani zásad vedenia
VZ SKrZ.
D.1/ Návrhy na opatrenia
1. V období prípravy VZ SKrZ navrhujem, aby sekretariát pred VZ SKrZ spracoval
zoznam všetkých návrhov, ktoré členovia SKrz, orgány SKrZ predložili na rokovanie VZ
SKrZ takto:
2. KTO, KEDY predložil návrh a samotné znenie NÁVRHU
Tento zoznam návrhov by bol prílohou bodu Schvaľovanie navrhovaných zmien
v dokumentoch SKrZ /Stanovy, Rokovací poriadok, Organizačný poriadok, Volebný
poriadok, Smernice SKrZ ....
3. Do Stanov SKrZ, Rokovacieho poriadku VZ SKrZ či Uznesenia VZ SKrZ dostať asi
nasledovný text. Návrhy predkladané VZ SKrZ na hlasovanie musia byť predkladané
v paragrafovom znení. Predkladateľ musí písomne zdôvodniť, čo tento návrh sleduje
a aký bude mať prínos pre SKrZ.
Ak návrhy nie sú predložené tak ako sa navrhuje v predchádzajúcom bode nebudú
na rokovanie predložené. Lehoty na splnenie uvedených návrhov vyplývajú
z možností, ktoré určujú Stanovy SKrZ, Zákona 440/2015,
E/ Lehota na vyjadrenie k zisteným skutočnostiam
Termín na predloženie pripomienok stanovujem do 31.12.2020
F/ Lehota na splnenie opatrení .
Podľa môjho názoru pre SKrZ bude užitočné realizovať navrhované oparenia
v príprave najbližších valných zhromaždení alebo Porád predsedov, ktoré budú
poverené VZ SKrZ robiť legislatívne zmeny.

G/ Deň začatia a deň ukončenia kontroly.

Kontrola bola začatá 8.9.2020 a ukončená 17.11.2020

Bratislava 17.11.2020

Ing. Jaroslav Burian
Predseda KK SKrZ

