
Upozornenie kontrolóra z 19.9.2021 
 
Dňa 5.4.2018 bolo prezídiom prijaté nasledujúce uznesenie: 
Uznesenie č. 4 4/2018: Prezídium SKGA schvaľuje návrh kontrolóra Slavomíra Brudňáka posielať 
pozvánky na zasadnutie komisií SKGA generálnemu sekretárovi, členom prezídia a kontrolórovi 
najmenej 7 dní pred zasadnutím a zápisnicu zo zasadnutí komisií generálnemu sekretárovi, členom 
prezídia a kontrolórovi najneskôr 14 dní po zasadnutí komisie. 
  
V zmysle čl. 14 platných stanov SKGA Prezídium pre potreby svojej činnosti môže zriaďovať pracovné 
komisie. Pracovné komisie sú poradným orgánom prezídia bez priamej rozhodovacej právomoci, 
pokiaľ takúto právomoc na ne prezídium neprenesie. 
V zmysle čl. 13, bod 9 g) platných stanov SKGA sa kontrolór zúčastňuje zasadnutia konferencie, 
prezídia, revíznej komisií, a ak to považuje za potrebné, aj na zasadnutí iných orgánov SKGA. 
  
Uznesenie Prezídia č. 4 4/2018 malo za úlohu ošetriť informovanosť jednak členov prezídia, tak aj 
kontrolóra o zasadnutí pracovných komisií tak, aby ak zvážia, mohli sa tohto zasadnutie zúčastniť, 
poprípade preštudovaním zápisu byť aspoň informovaní o prerokovávaných bodoch na komisiách. Aj 
pri neexistencii tohto uznesenia, tak ako vyplýva z platných Stanov SKGA  sa kontrolór môže 
zúčastňovať zasadnutí aj  iných orgánov SKGA (teda aj všetkých odborných komisií)  ak to považuje za 
potrebné. Teda v prípade prípravy zasadania takejto komisie je potrebné o tom informovať 
kontrolóra. 
  
Pri kontrole zverejňovania Zápisníc  z odborných komisií  boli zverejnené posledné zápisnice 
z Trénersko-metodickej komisie zo dňa 27.10.2020 a z Komisie  pre reprezentáciu zo dňa 13.4.2021. 
  
Po týchto termínoch som nedostal žiadnu pozvánku na stretnutie týchto komisií a taktiež sa na 
Sekretariáte nenachádzajú žiadne zápisnice zo zasadnutia týchto komisií.  
  
Z vyššie uvedeného môžem konštatovať, že TMK  a Komisia pre reprezentáciu po týchto termínoch 
nezasadala a informácie z prezídií, ktoré sa odvolávajú na zasadnutie týchto komisií sú zavádzajúce. 
V opačnom prípade ich zasadnutie je možné považovať za porušenie jednak platných Stanov SKGA 
(neumožnenie zúčastniť sa kontrolorovi na zasadnutí týchto komisií)  ako aj Uznesenia prezídia č. 4 
4/2018. 
  
Týmto žiadam Prezídium SKGA o bezodkladné zabezpečenie nápravy a zabezpečenie činností komisií 
v súlade s platnými Stanovami SKGA a uzneseniami Prezídia. 
 


