Otázky na spoločné stretnutie KK SBF s VV SBF, GS SBF a účtovníkom SBF
Otázky vyplývajúce z legislatívy
1. stav riešenia zistených nedostatkov z predchádzajúcej Správy KK SBF pre VZ SBF
Odpoveď VV SBF:
Zistenie nedostatkov z predchádzajúcej správy KK SBF realizovanej pre VZ SBF konané dňa
28.5.2016 (t.j. obdobie predchádzajúceho vedenia) – riešenie nedostatkov z danej správy je
súčasťou realizácie auditu SBF, nakoľko dané nedostatky pochádzajú ešte z obdobia rokov 2011 –
2012, je náročné sa „dopátrať“ k chýbajúcim účtovným dokladom, dotknutým osobám a pod.
2. nová webstránka www.sbf.sk mala byť plne funkčná najneskôr do 20.5.2017 vrátane, ani
v súčasnosti nie je plne funkčná, čo spôsobuje sklz a kedy bude plne funkčná, sú tam zásadné
nedostatky, okrem iného tam chýbajú niektoré komisie (minimálne KK SBF), informácie o ich
zložení atď.,
Odpoveď VV SBF, vyjadrenie pána Brandejsa:
Stránku som začal spravovať koncom júna 2017 a 30.6. som zaslal mail všetkým členom SBF
so žiadosťou o súčinnosť pri doplnení a úprave webovej stránky SBF. Okrem Mgr. Pavla Hlavačku a
Mgr. Smoláka som neobdržal jediný dotaz ani pripomienku.
V súčasnosti sú doplnené aj komisie, kluby, dokumenty a všetky dokumenty. V prípade, že má
stránka ďalšie obsahové nedostatky, prosím o info mailom, alebo telefonicky.
3. zdokladovanie protokolárneho odovzdania účtovnej agendy p. Andreou Mosnákovou p. Ing.
Petrovi Bernátovi,
Odpoveď VV SBF: P. Mosnáková odovzdala účtovnú agendu p. Bernátovi, konkrétne všetky šanóny,
ktoré prevzala od pôvodného vedenia SBF až po rok 2016. Bol podpísaný protokol o prevzatí
dokladov p. Bernátom.
4. scan podpísanej Zmluvy o vedení účtovníctva medzi SBF a p. Ing. Petrom Bernátom
Odpoveď VV SBF: Nachádza sa na webovej
content/uploads/2017/05/Zmluva-B-TAX-s.r.o..pdf

stránke

SBF,

https://sbf.sk/wp-

5. informácia o uzavretých zmluvách medzi SBF a jej zamestnancami, respektívne medzi SBF a
tretími stranami,
Odpoveď VV SBF: Nachádzajú sa na webovej stránke SBF, https://sbf.sk/dokumenty-sbf/
6. plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rok
2016 najmä v zmysle Článku 4. Povinnosti a záväzky prijímateľa,
Odpoveď VV SBF: Vyúčtovanie dotácie, ktoré bolo odovzdané Ministerstvu zasielame v prílohe
prostredníctvom wetransfer

7. plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí príspevku športovcom top tímu zo
štátneho rozpočtu na rok 2017 najmä v zmysle Článku 6. Povinnosti a záväzky prijímateľa
Odpoveď VV SBF: vzhľadom na termín (t.j. koniec novembra bude vyúčtovanie realizované na konci
roku 2017, tak ako to bolo aj v predošlom roku, od roku 2018 je v našom záujme vyúčtovávať
poskytnuté príspevky podľa Zmluvy o poskytnutí príspevku športovcom top tímu zo štátneho
rozpočtu na rok 2018
8. plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu zo
štátneho rozpočtu na rok 2017 najmä v zmysle Článku 6. Povinnosti a záväzky prijímateľa,
Odpoveď VV SBF: Vzhľadom na požiadavku overenia účtovnej závierky roka 2016 audítorom je
súčasťou správy o audite o.i. aj overenie konečných stavov na jednotlivých účtoch v účtovníctve
SBF. Účtovníctvo v roku 2017, ktoré by nadväzovalo na možné nesprávne počiatočné stavy k
1.1.2017 by tak už počiatku bolo skreslené, bez riadnej výpovednej hodnoty priebežných
mesačných účt. závierok.
9. účtovná závierka a výročná správa za rok 2016 vrátane správy a výroku auditora (stav
plnenia),
Odpoveď VV SBF: Overenie účtovnej závierky 2016 audítorom prebiehalo podľa zmluvného vzťahu.
Dnešným dňom, t.j. 30.11.2017 bol audit uzatvorený, rovnako revízia účtovníctva, účtovné doklady
za rok 2016 boli vrátené naspäť pánovi účtovníkovi, aktuálne očakávame oficiálny výrok audítora.
10. informácia, či boli doteraz uskutočnené nejaké plnenia vyplývajúce zo Zmluvy o spoločnej
realizácii úloh projektu podpory športových reprezentantov a športových talentov, uzavretej
medzi SBF a Národným športovým centrom (ďalej len „NŠC“), ak áno, tak kedy, ktorou
zmluvnou stranou, v akej výške a koho sa týkali, ak je niekto zaradený v NŠC, tak na základe
akých kritérií a kto a kedy o zaradení rozhodol, kto je v rámci NŠC stanovený ako zodpovedný
tréner,
Odpoveď VV SBF: Športoví reprezentanti a športové talenty sú zaradení na základe zmluvy NŠC
a SBF, boli rozpočtovaní podľa pravidiel NŠC, financie môžu čerpať priebežne na svoje športové
prípravy. Všetky informácie sú uverejnené na webovom sídle NŠC.
11. na webstránke SBF je ako partner uvedený aj Športový Klub Polície (ďalej len „ŠKP“), je to
podložené aj nejakou zmluvou, alebo na základe čoho,
Odpoveď VV SBF: Na stránke nie je logo ŠKP. Na web stránke je umiestnené logo ŠCP (Športové
centrum polície), ktoré je rezortné vrcholové športové stredisko, rovnako ako Národné športové
centrum, ale riadiace sa inými internými predpismi, keďže spadá pod iné ministerstvo. ŠCP má
rovnako ako NŠC vo svojom programe box, kde profesionálne zabezpečuje reprezentanta SBF
Matúša Strniska. Tak ako má aj väčšina iných športových zväzov na svojej web stránke logá stredísk,
ktoré pomáhajú s prípravou a zabezpečením reprezentantov, tak rovnako má tieto logá zverejnené
aj SBF.
12. zdokladovanie obstarania 9 miestneho automobilu, tj. podpísaný scan kúpnej zmluvy, scan
dokladu o úhrade kúpnej ceny, scan dokladu o zaradení automobilu do účtovníctva SBF, riadne

vedená Kniha jázd s preukázateľným zdokladovaním doterajších jázd, začínajúc od
začiatočného stavu tachometra, končiac aktuálnym stavom tachometra, vyúčtovanie
pohonných hmôt, zoznam osôb oprávnených viesť vozidlo SBF, existencia Smernice na
používanie vozidla SBF, scany preukazov vodičov referentského vozidla,
Odpoveď VV SBF: V prílohe prostredníctvom wetransfer zasielame doklady súvisiace s kúpou 9
miestneho automobilu.
Na VV dňa 6.4. 2017 schválil VV spôsob používania reprezentačného automobilu:
„9 miestny automobil SBF bude využívaný výhradne na reprezentačné výjazdy, schválené v pláne
reprezentácie a rozpočte SBF, prípadne na iné akcie SBF v ekonomický prospech SBF (napr.
hromadná preprava rozhodcov na podujatie SBF, alebo školenie). Nebude sa požičiavať klubom na
klubové výjazdy. Parkovanie ako aj knihu jázd a servis si berie na zodpovednosť prezident Kovács“
- každý vodič, ktorý šoféroval na niektorú akciu toto vozidlo, má vystavené zväzové povolenie
na vedenie tohto automobilu
- kniha jázd je v automobile, je vypĺňaná po každej jazde a je v súlade s plánom reprezentačných
akcií, na ktoré bol tento automobil použitý
- na odporúčanie KK bude pre rok 2018 vypracovaná smernica, ktorá bude zahŕňať pravidlá
používania automobilu a pod.
13. zdokladovanie čerpania dotácie zo zmluvy na rok 2017, tj. kedy a koľko prostriedkov bolo
pripísaných poskytovateľom dotácie na účet SBF,
Odpoveď VV SBF: V prílohe prostredníctvom wetransfer zasielame scany oficiálnych listov
z MŠVVaŠ (avíza) o každom Poskytnutí príspevku v roku 2017
14. zdokladovanie doterajšieho použitia prostriedkov dotácie za rok 2017,
Odpoveď VV SBF: Vzhľadom na požiadavku overenia účtovnej závierky roka 2016 audítorom je
súčasťou správy o audite o.i. aj overenie konečných stavov na jednotlivých účtoch v účtovníctve
SBF. Účtovníctvo v roku 2017, ktoré by nadväzovalo na možné nesprávne počiatočné stavy k
1.1.2017 by tak už počiatku bolo skreslené, bez riadnej výpovednej hodnoty priebežných
mesačných účt. závierok.
15. informácia, prečo nie je pravidelne zverejňované čerpanie prostriedkov dotácie zo štátneho
rozpočtu najneskôr do 25. dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac za
predpokladu, že prijímateľ dotácie nepoužíva tzv. „transparentný účet“,
Odpoveď VV SBF: Vzhľadom na množstvo povinností vyplývajúcich z nového Zákona o športe,
zmenu vedenia SBF, riešenie predošlých záväzkov a zároveň overovanie účtovnej závierky to
nebolo možné zrealizovať, no VV SBF pracuje s pánom účtovníkom na tom, aby od roku 2018 bolo
možné čerpania pravidelne zverejňovať
16. informácia o výške poskytnutých príspevkov vybraným členom SBF na základe tzv. „Smernice
pre rozhodcov“,

Odpoveď VV SBF: Rozhodca a delegovaný člen ŠTaMK má preplatené náklady na stravné (podľa
zákona), ubytovanie a cestovné podľa smernice (podľa cestovného poriadku SR) a príspevok
(bývalé „ošatné“). Smernica nenesie názov smernica pre rozhodcov ale Smernica poskytovania
príspevkov vybraným členom SBF 2017, ktorá je schválená VV SBF a zverejnená na webe. Ak
potrebuje niekto presné číslo konkrétneho rozhodcu za rok 2017 s príspevkom a preplatenými
nákladmi, pán Brandejs disponuje aj takýmito informáciami
17. informácia o rozhodcovskom bodovacom systéme, či je funkčný, a či sa používa, ak nie, prečo,
odkedy a kto o tom rozhodol,
Odpoveď VV SBF, vyjadrenie pána Brandejsa a slečny Brandejsovej: Bodovací systém je
momentálne nefunkčný! Bohužiaľ notebook s operačným systémom Windows 7, ktorý používa
ŠTaMK od roku 2011 program bodovania nedokáže spustiť. Stroj dokáže žrebovať a podobne, nedá
sa však spustiť bodovanie samotné.
Členka ŠTaMK Jaroslava Brandejsová v súčasnosti komunikuje s firmou Swiss timing, ktorá pre AIBA
dodáva bodovacie systémy a ich príslušenstvo. Požiadali sme firmu o nový USB kľúč, ktorý spúšťa
program bodovania pre operačný systém Windows 10. V týchto dňoch využíva komisia notebook,
ktorý bol zakúpený v roku 2016 a využíval som ho ako GS. V tom je ale iný operačný systém, ale
program sa nedá spustiť, pretože kľúč, ktorý v súčasnosti máme je použiteľný pre Windows 7. Po
obdržaní USB klúča by mal systém fungovať.
Čo sa týka využívania tohto programu k bodovaniu, tak si dovolím upozorniť, že v iných krajinách
ovláda počítač a program nie ŠTaMK, ale supervisor. Od počítača sa celý deň nedokážete pohnúť
nakoľko manuálne spúšťate a ukončujete každé kolo...
O tom, čo predchádza každému podujatiu, kde je tento systém využívaný:
- príprava – po príchode na turnaj musím vybaliť celý bodovací systém, zapojiť (ťahanie 5. káblov
popod ring, aby neprišlo k zakopnutiu a vytiahnutiu počas zápasu), spustiť a vyskúšať funkčnosť,
trvanie cca 0.5 hod
- manuálne nahadzovanie - všetky vekové, rodové a váhové kategórie (napr. MŽ38 - Mladší žiaci,
MŽ38 - Mladšie žiačky...), pretože AIBA nemá rozdelené vekové, rodové a váhové kategórie ako
máme my ... uložené v pamäti sú len kategórie Žien a Mužov – trvanie cca 1.0 hodiny (pripravujem
si to doma)
- manuálne nahadzovanie – všetky prítomné kluby na turnaji (napr. UFC – Unique Fight Club Nitra,
SNV – TJ Spilipo Spišská Nová Ves, BCSBA – Boxing Club Slovakia Bratislava, BCTRI – Box Club
Triebeľ...) – pripravujem si to doma, podľa odhadu, kto navštevuje turnaje I. SLB SBF – trvanie cca
0.5 hodiny
- manuálne nahadzovanie – všetkých zúčastnených boxerov a boxeriek (napr. M81, Pavol Švec,
UFC; MŽ38, Alexander Poliačik, BCHOL...) – pripravujem si to počas lekárskej prehliadky a váženia,
každý Záznam o stretnutí mi Supervisor podujatia ukladá na kôpku, takže trvanie je od začiatku
váženia po jeho ukončenie, samozrejme podľa účasti borcov... napr. na 5. turnaj I. SLB, ktorý sa
konal v Leviciach bolo do bodovacieho systému vložených 69 borcov, z toho 19 bolo bez boja,
trvanie cca od 11:00 – 13:10... ak bude viac borcov, budem potrebovať viac času

- manuálne nahadzovanie – všetkých rozhodcov, zástupcov Jury – ŠTaMK, TMK, lekár (napr.
referee – Jaroslav Jakubík – SVK)... trvanie cca 15 min.
- pred žrebovaním – supervisor prejde všetkých borcov, ktorí sú vo váhe sami a po dohode trénera
sa presúva o váhu vyššie (už v čase žrebovania), alebo ostáva bez boja... toto všetko musím ešte
pred žrebovaním upraviť v bodovacom systéme
- žrebovanie – buď automatické alebo manuálne – manuálne žrebovanie sa používa iba v prípade,
ak sú vo váhe dvaja borci z toho istého klubu, pretože bodovací systém nezohľadňuje príslušnosť
klubu... čiže manuálne vyžrebujem týchto dvoch borcov a potom automaticky žrebuje počítač a
doplní im súpera
- po žrebovaní – musím bodovému systému vložiť počet zápasov v semifinále a počet zápasov vo
finále, v každej vekovej, rodovej a hmotnostnej kategórii... A tu nastáva problém, pre ŠTaMK SBF,
pretože napr. pri piatich borcoch systém vygeneruje jedného „pavúka“, ale v našej súťaži sa boxuje
aj o tretie miesto, čo tento systém nepozná, tzn. naša súťaž má mať vo finále dva zápasy (o 1.
miesto a o 3. miesto), ale podľa systému iba jeden... a tu sme skončili, pretože zápas o 3. miesto
mi systém nevygeneruje, tzn. zápas nie je do programu zaradený
- dá sa to manuálne upraviť tak, že celé už automatické žrebovanie si vytlačím, vymažem ho a
manuálne vyžrebujem podľa automatického žrebovania, iba semifinále... napr. 5 borcov vo váhe,
potrebujem 2 „pavúky“, čiže 1 bude mať 3 borcov a 2. 2 borcov, čím vzniknú dve skupiny napr.
M69A, M69B
- ak mám toto hotové môžem automaticky žrebovať rozhodcov k daným zápasom
- teraz máme bodovací systém pripravený na bodovanie – každé začínajúce kolo a ukončenie kola
musím manuálne spúšťať, každé napomínanie rozhodcom, každé počítanie či je na hlavu či „na
spodok“ sa musí systému zadať
- a máme tu koniec turnaja a začiatok práce pre ŠTaMK SBF – príprava na finále – vymazanie
borcov, ktorý už zápas vo finále nemajú, manuálne žrebovanie borcov podľa výsledkov
semifinálových zápasov, znovu zadávam systému koľko zápasov je v danej vekovej, rodovej a
hmotnostnej kategórii, žrebujú sa rozhodcovia a až potom mám hotový rozpis na finále zápasy –
všetko robím počas voľna na izbe
Kvôli tomuto sme mali nahlasovanie emailom na I. SLB, aby si ŠTaMK SBF mohla všetky potrebné
náležitosti pripraviť ešte pred turnajom, to bolo ale zrušené...
Ukážka tohto systému je možná na VV SBF, vizuálne bude vidieť ako sa pracuje s týmto systémom...
Ani v technických a ani v súťažných pravidlách AIBA sa nikto nedočíta o používaní bodovacieho
systému. Všade sa píše, že musí byť použitý princíp bodovania 10:9 a to neporušujeme. Dokonca
na rozdiel od susedných krajín pre zabezpečenie korektnosti sú lístky zbierané na konci každého
kola.
Návrh ŠTaMK SBF, ktorý predložilo VV SBF pre rok 2018:

Využívať ho iba na medzinárodných podujatiach, MSR a nie na I. SLB. Systém totiž nepozná naše
pavúky a rozlosovanie ako ho máme nastavené na dvojdňovú I. SLB.
18. informácia o tom, ako je zabezpečená agenda registratúry a archívu v zmysle Zákona
o archívoch a registratúrach v platnom znení,
Odpoveď VV SBF: zodpovedná osoba podľa zákona o archívoch a registratúre v najbližšom možnom
termíne absolvuje školenie, následne bude zabezpečené riadne plnenie registratúrnych a
archivačných povinností, prípadne aj vypracovanie registratúrneho plánu resp. poriadku.
19. informácia o vzniknutých nákladoch vo výške 6.005,-€/152.415,-CZK, vyplývajúcich z tzv.
„reciprocity“ nákladov medzi SBF a Českou boxerskou asociací (ďalej len „ČBA“), táto čiastka
sa nahromadila za roky 2013 až 2016, stanovisko VV SBF, či na tzv. „reciprocitu“ nákladov
existuje zmluva medzi SBF a ČBA, ďalej kto je za tieto náklady zodpovedný, prečo doteraz
neboli uhradené a z akých prostriedkov majú byť uhradené, zároveň informácia, či boli/sú tieto
čiastky zaúčtované v účtovníctve SBF aj za predchádzajúce obdobia (podľa zápisnice sa týmto
už VV SBF síce zaoberal, žiadame však vyriešiť formou zmluvy, SBF hospodári v rozhodujúcej
miere so štátnymi prostriedkami a „ústna dohoda“ je neprípustná).
Odpoveď VV SBF: Nejedná sa o žiadnu oficiálnu (zmluvnú) reciprocitu. Kedysi bolo bežné, že
medzinárodné turnaje hradil organizátor, no niekedy okolo roku 2013 sa to zmenilo a takmer
všetky európske federácie prešli na spôsob organizovania turnajov na náklady zúčastnených krajín.
SBF a ČBA však naďalej pokračovala v priateľskej spolupráci (tzv. „reciprocita“) a náš zväz na
českých turnajoch nemusel platiť ubytovanie a stravu, financovala to ČBA. Rovnako to platilo a platí
aj naopak. Keďže však ČBA každoročne organizuje viacej turnajov ako SBF, tak GS ČBA poslal nášmu
zväzu informáciu, že aké finančné prostriedky ČBA boli od roku 2013 použité na účasť našich
boxerov na akciách ČBA (6005 Eur). SBF poslala k ČBA spätnú informáciu o výške prostriedkov SBF
použitých na boxerov ČBA na akciách SBF od roku 2016 a zistilo sa, že rozdiel činí 1676 Eur v
prospech ČBA. SBF o tom informovala GS a prezidenta ČBA, oba zväzy plánujú v priateľskej
reciprocite pokračovať aj naďalej. V roku 2018 preto bude pre reprezentáciu SR plánovaných viac
takých akcií (napr. sparingové kempy), na ktoré budú prizvaní aj boxeri ČBA na náklady SBF, aby sa
rozdiel postupne znižoval. ČBA s týmto súhlasilo
Ohlasy z klubov
1. zdôvodnenie zrušenia MS starší dorast,
Odpoveď VV SBF: MSR zrušené neboli, ale boli presunuté na spoločný termín s MSR mužov a žien,
nakoľko na pôvodný termín MSR SD bolo prihlásených málo účastníkov. VV rozhodol, že počet
prihlásených SD sa dá organizačne zvládnuť spolu s MSR mužov a žien, čím sa ušetria financie. VV
SBF by rád poukázal na to, že na tento bod poukazovali predovšetkým kluby, ktoré ani nemali
prihlásených boxerov na tieto MSR SD a práve slabá aktivita takýchto klubov viedla k takémuto
rozhodnutiu. Konkrétne klub BC 821 Ružinov, ktorý za posledné 3 sezóny I.SLB mal v kategórii SD
2 boxerov, oboch ešte v roku 2015 a klub TJ Spilipo Spišská Nová Ves, ktorý za posledné 3 roky
zapojil do súťaže SD na I.SLB 4 boxerov. Ani jeden z týchto klubov na MSR SD žiadneho boxera
neprihlásil a práve tieto kluby verejne poukazovali na nízky počet nahlásených boxerov a
preloženie MSR.

2. doteraz nebolo zverejnené vyúčtovanie dotácie klubom, ktoré bolo uskutočnené až v januári
2017 namiesto decembra 2016 (najneskôr) a zverejnenie kľúča, na základe ktorého boli
vypočítané príspevky, zároveň zamyslenie sa nad kľúčom, pokiaľ ide o príspevok v roku 2017,
Odpoveď VV SBF: Vyúčtovanie dotácie klubom je súčasťou vyúčtovania dotácie za rok 2016, ktoré
bolo odovzdané Ministerstvu, kľúč na prerozdelenie príspevkov bol schválený VV, zápis zo
zasadnutia výkonného výboru z termínu 5.4.2016, kde na strane 6 v časti Úprava rozpočtu v bode
1 je uvedený spôsob rozdelenia spomínaných 10% a na strane 7 je uvedené uznesenie so
schválením uvoľnenia sumy 8 320 € z rozpočtu SBF pre rok 2016, ktoré budú určené pre kluby SBF
(zápis súčasťou príloh posielanej prostredníctvom wetransfer)
Kľúč na rok 2017 bol spracovaný podľa požiadaviek MŠVVaŠ SR. V prílohe cez wetransfer Vám
posielame printscreen z prezentácie od pani Hlavnej kontrolórky športu Ing. Fisterovej, podľa
ktorej je daný kľúč definovaný, tzn. každý klub, ktorý disponuje aktívnymi športovcami do 23 rokov
a ktorí splnia uvedené podmienky, majú nárok na finančný príspevok.
3. zdôvodnenie, prečo SBF v rámci „2. ligy“ angažuje až 5 rozhodcov, v súčasnej situácii je to
„nadštandard“, respektívne „luxus“,
Odpoveď VV SBF: 5 rozhodcov sa člení na troch bodových, jedného ringového a jedného
supervísora. V prípade ubratia rozhodcu nám budú vznikať kontroverzné výsledky a remízy, ktoré
AIBA nepovoľuje.
4. zdôvodnenie, prečo nie sú pravidelne rozosielané zápisnice z ŠTKaMK,
Odpoveď VV SBF: Sú zverejnené na webe v sekcii ŠTaMK
5. kluby sa sťažujú na nedostatočnú informovanosť s tým, že situácia je výrazne horšia ako
predtým,
Odpoveď VV SBF: VV SBF registruje sťažnosť na neinformovanosť od klubov, ktoré sa len minimálne
zúčastňujú súťaží SBF, VZ, či Aktívov oddielov. Zápisy z VV SBF sú pravidelne posielané všetkým
klubom SBF, ale problém je v tom, že ich mnohí nečítajú, rovnako ako mnohé emaily, ktoré posiela
sekretariát SBF, čo sa odzrkadľuje aj na často neplnení si povinností klubov voči SBF.
6. existencia konfliktu záujmov vo VV SBF pri hlasovaní,
Odpoveď VV SBF: Nakoľko sú členmi VV aj reprezentační tréneri, bolo poukazované na to, že sa
nemali zúčastňovať na hlasovaní o nomináciách, voľbe TMK a hlavne že reprezentačný tréner sa
nesmie zúčastňovať na svojej voľbe reprezentačného trénera.
- Z hľadiska schvaľovania nominácií: v zákone o športe sa o zákaze schvaľovania nominácií
konkrétne nepíše nič. Keď reprezentačný tréner niečo predkladá, tak je logické, že s tým aj súhlasí,
preto bolo v zápisoch uvedené, že „všetci členovia hlasovali za“. Napriek tomu, že zákon nedefinuje
presne, či aj nominácia je vecou konfliktu záujmov, tak VV do budúcna pristúpi k tomu, že
reprezentační tréneri sa tohto hlasovania zdržia. Každopádne však žiadne hlasovanie takýmto
prípadným konfliktom záujmov nebolo ovplyvnené, nakoľko vždy bolo jednohlasne schválené a tak
prípadný hlas reprezentačného trénera nebol rozhodujúci.

- Voľba TMK: keď VV SBF volil členov TMK, tak išlo o schválenie konečného zloženia TMK vrátane
dvoch členov mimo reprezentácie – pána Tibora Hlavačku a Rafaela Horvátha. O voľbe
reprezentačných trénerov ako členov TMK nebolo potrebné pojednávať, tí sú členmi TMK
automaticky čo vyplýva zo štatútu TMK, čiže reprezentační tréneri samých sebe nevolili, schvaľovali
sa dodatoční členovia a s nimi konečné zloženie vrátane repre trénerov, ktorých nebolo potrebné
voliť.
- Voľba reprezentačných trénerov: - pri voľbe reprezentačných trénerov sa tréneri takéhoto
hlasovania zdržali:
VV 6.4. 2017:
UZNESENÍM č. 12/2017
Mgr. Pavla Hlavačku, PhD. vo funkcii hlavného reprezentačného trénera
(Všetci členovia hlasovali ZA, Mgr. Hlavačka sa ZDRŽAL)

VV 19.5.
UZNESENÍM č. 17/2017
Výkonný výbor SBF schvaľuje: Gabriela Kišša a zároveň
Martina Gajdoša vo funkcii reprezentačného trénera mladšieho dorastu a žiakov (spolu hlasovalo
6 členov, 4 členovia hlasovalo ZA, Mgr. Hlavačka a Gabriel Kišš
sa hlasovania ZDRŽALI)
7. aká je organizačná štruktúra VV SBF a kto je menovite za akú oblasť zodpovedný,
Odpoveď VV SBF: Taká akú stanovujú Stanovy SBF – prezident, dvaja viceprezidenti, členovia a
zástupcovia športovcov. VV je kolektívny orgán a rozhoduje o veciach kolektívne, nie sú určené
podrobné „zodpovednosti“ mimo tých, ktoré vyplývajú zo stanov SBF.
8. Jessica Triebeľová.
Odpoveď VV SBF: Nie je bližšie definované čo bolo v tomto bode myslené, no VV SBF by rád
informoval, že na Jessicu Triebeľovú boli v roku 2017 použité tieto financie:
1 064,01 € - Golden Girl Švédsko – účasť Jessicy + osobného trénera
411,04 € - Cestovné náklady turnaj Ukrajina – mali byť preplatené aj ostatné náklady, ale neboli
dodané účtovné doklady
1 328,90 € - ME ženy Bulharsko – účasť Jessicy + otec/tréner
408,99 – turnaj Poľsko – účasť Jessicy + osobného trénera
SPOLU: 3212,94 EUR

Ďalej SBF poslalo k SOV žiadosť pre Jessicu Triebeľovú na zaradenie do Juniorského Top tímu. Táto
žiadosť o Grand bola schválená a na jej základe bude Jessica každý mesiac v roku 2018 poberať 200
eur z SOV na svoju prípravu.
Na žiadneho iného športovca nebolo v roku 2017 použitých toľko financií ako na Jessicu
Triebeľovú. Napriek tomu takmer po každej akcii prichádzajú verejné útoky Petra Triebeľa na SBF.
Ďalej porušovanie smernice o používaní štátnych symbolov a športového zákona SR, keď samotná
boxerka na ME nevystupovala v oficiálnej výstroji SBF, ktorá jej bola pred ME doručená – ani v
ringu, ani na stupni víťazov (to isté Alex Triebeľ na stupni víťazov na ME). Taktiež bolo v jednom z
mnohých verejných útokov Petra Triebeľa uvedené, že Jessica nedostala na ME vreckové, čo je
klamstvo, pretože tzv. „vreckové“ (finančné ceny) vo výške 90 eur dostala nie len ona, ale aj Peter
Triebeľ, čo je riadne vydokladované.
VV SBF aj v roku 2018 má v pláne podporovať Jessicu Triebeľovú v rámci reprezentácie SR, avšak
za prísnejšieho dodržiavania pravidiel, ktoré vyplývajú z reprezentácie SBF za financie SBF.
Komunikácia VV SBF smerom ku KK SBF
1. komunikácia v mene SBF (navonok, ako aj v rámci „širšej odbornej verejnosti SBF“),
respektívne rozosielanie rôznych stanovísk voči VV SBF, respektívne jeho jednotlivým členom,
respektívne vo všeobecnosti voči funkcionárom SBF.

