Zápisnica zo spoločného stretnutia KK SBF s VV SBF a GS SBF,
konaného dňa 8.6.2018 v Bratislave
Prítomní za VV SBF: p. Tomáš Kovács–Prezident SBF a člen VV SBF, Mgr. Pavol
Hlavačka, PhD.–člen VV SBF, Mgr. Patrik Hrbek–člen VV SBF, ostatní členovia VV
SBF ospravedlnení.
Prítomní za KK SBF: Ing. Peter Vlkolinský, PhD.–predseda KK SBF, ostatní
členovia KK SBF ospravedlnení.
Na spoločnom stretnutí sa zúčastnila aj p. GS SBF Ing. Mária Rapčanová.
Stretnutie sa uskutočnilo vo veľkej zasadacej miestnosti v sídle Slovenského
Olympijského Výboru (ďalej len „SOV“) v Bratislave.
Jednalo sa o v poradí druhé spoločné stretnutie KK SBF s VV SBF, ktoré
nadviazalo na prvé stretnutie konané dňa 27.10.2017 v Galante. Aj toto spoločné
stretnutie malo konzultačný charakter.

1. KK SBF zaslala s dostatočným časovým predstihom VV SBF scan Zákona
o športe č. 440/2015 Z. z. v platnom znení (ďalej len „ZoŠ“), v ktorom boli
farebne zvýraznené vybrané povinnosti SBF ako Národného športového
zväzu (ďalej len „NŠZ“).
Cieľom spoločného stretnutia bolo postupne prebrať jednotlivé povinnosti
SBF, vyplývajúce zo ZoŠ a overiť si ich správny výklad jednak zo strany KK
SBF, ako aj zo strany VV SBF. Pri postupnom preberaní jednotlivých povinností bol
použitý projektor.
KK SBF vysvetlila VV SBF, čo by sa v krajnom prípade neplnenia jednotlivých
povinností mohlo stať vrátane možného vyrubenia sankcií s uvedením
možného rozpätia sankcií atď. s dôrazom na skutočnosť, že za riadenie SBF
a teda aj za plnenie, respektívne neplnenie povinností zo strany SBF je
zospovedný VV SBF.
Pani GS SBF informovala KK SBF, že bol SBF doručený v poradí už druhý list,
týkajúci sa vykonania tzv. „základnej finančnej kontroly“ so žiadosťou
o predloženie podkladov, keďže boli podklady predložené zo strany SBF
v poriadku, poskytovateľ dotácie povolil jej ďalšie čerpanie.
KK SBF o existencii tohto druhého listu nemala vedomosť a preto požiadala p.
GS SBF Ing. Máriu Rapčanovú, aby KK SBF v prípade doručenia ďalších
podobných listov o tomto bezodkladne informovala.

*) slovo „údajne“ je v texte správy použité z titulu, že sa jedná o reprodukciu tvrdení
zástupcov VV SBF
**) bývalý prezident SBF Peter Bodoki s cieľom šetrenia finančných prostriedkov požiadal
predsedu KK SBF o preklad návrhu tejto zmluvy z Angličtiny do Slovenčiny, konflikt záujmov
neexistuje

V tejto súvislosti KK SBF upozornila VV SBF v tom zmysle, že je s veľkou
pravdepodobnosťou na pravidelnej báze sledované plnenie povinností zo
strany všetkých NŠZ a keďže bola a je vykonávaná „základná finančná
kontrola“, s veľkou pravdepodobnosťou bude o nejaký čas v každom jednom
NŠZ uskutočnená aj tzv. „hĺbková kontrola“, na ktorú je potrebné sa pripraviť,
ak SBF nechce riskovať prípadné sankcie.
KK SBF uznáva, že sa súčasnému VV SBF nahromadilo značné množstvo
povinností, ktoré musí riešiť a ktoré predchádzajúce VV SBF jednoducho
neriešili. S prihliadnutím na skutočnosť, že SBF je právnou nástupkyňou
predchádzajúcej SABA („Slovenská Asociácia Boxérov Amatérov“) za všetko
vypovedá neplnenie povinností vyplývajúcich zo Zákona o archívoch
a registratúrach č. 395/2002 Z. z. v platnom znení, ktorý je platný od roku 2002.
Táto záležitosť bola prejednaná s VV SBF na prvom spoločnom stretnutí dňa
27.10.2017 v Galante.
Ešte pred zaslaním scanu ZoŠ požiadala KK SBF VV SBF o vypracovanie
tabuľkového prehľadu plnenia povinností SBF s vyplnením nasledovných stĺpcov:
- poradové číslo povinnosti,
- názov povinnosti,
- splnené (ÁNO/NIE),
- nesplnené (ÁNO/NIE),
- v plnení (ÁNO/NIE),
- zodpovedná osoba za VV SBF,
- predpokladaný termín splnenia,
- poznámka,
s tým, že si jednotliví členovia VV SBF rozdelia zodpovednosť za plnenie
jednotlivých povinností.
Na spoločnom stretnutí p. GS SBF Ing. Mária Rapčanová prezentovala
vypracovanú tabuľku, ktorá síce nezodpovedala pôvodne zaslaným
požiadavkam, ale vzájomne bolo konštatované, že keďže plní sledovaný účel,
bude postačovať v prezentovanej verzii s tým, že:
- keďže značné množstvo povinností je uvedené priamo v Zmluvách
o poskytnutí dotácie, ako zdroj sa uvedú Zmluvy o poskytnutí dotácie,
- povinnosti zo ZoŠ, ktoré nie sú uvedené v Zmluvách o poskytnutí
dotácie, budú uvedené samostatne s uvedením ZoŠ ako zdroja,
- tabuľka bude rozšírená aj o povinnosti vyplývajúce z predchádzajúceho
spoločného stretnutia zo dňa 27.10.2017, respektívne zo Správy KK SBF
pre VZ SBF z predchádzajúcich období,
- tabuľka bude odprezentovaná na najbližšom VZ SBF dňa 30.6.2018
a bude pravidelne aktualizovaná.
V podstate boli vzájomne vyjasnené a odsúhlasené všetky povinnosti
vyplývajúce zo ZoŠ, predovšetkým s dôrazom na:
- včasné uverejňovanie informácií na webovom sídle SBF, kým nefunguje
Informačný systém športu,
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-

včasné uverejňovanie informácií na webovom sídle SBF, ako je napríklad
čerpanie dotácie, priebežná účtovná závierka atď., keďže SBF nemá
zriadený tzv. „transparentný“ účet,
- dodržiavanie lehôt pri zasielaní informácií o konaní stretnutí orgánov
SBF, zápisníc z rokovania orgánov SBF atď. s tým,
že sa KK SBF s VV SBF zhodli na tom, že pomerne veľa pripomienok z členskej
základne SBF sa týkalo a týka práve zverejňovania informácií.
KK SBF informovala VV SBF, že Správy kontrolóra za roky 2017 aj 2016
(dodatočne) budú predložené na schválenie VZ SBF, ktoré sa bude konať dňa
30.6.2018.
KK SBF zároveň opätovne upozornila VV SBF na povinnosť predloženia
Výročnej správy a Účtovnej závierky za rok 2017 overenej audítorom na
schválenie VZ SBF a na ich následné zverejnenie, aby sa neopakovala situácia
z minulého roka, lebo by hrozila „strata spôsobilosti prijímateľa verejných
prostriedkov“, tj. minimálne pozastavenie ďalšieho čerpania dotácie. Keďže
príslušný paragraf ZoŠ nie je celkom jednoznačný, člen VV SBF Mgr. Patrik
Hrbek prisľúbil ešte vyjasnenie tohto paragrafu ZoŠ.
2. Na záver stretnutia VV SBF požiadal KK SBF o súčinnosť pri komunikácii
s klubmi, pokiaľ ide o zasielanie informácií zo strany klubov pre potreby
Informačného systému športu, ktoré spracováva p. Ján Brandejs,
nakoľko kluby tejto povinnosti údajne* nevenujú patričnú pozornosť.
Bolo dohodnuté, že budú kluby vyzvané na splnenie tejto povinnosti
prostredníctvom e–mailu, ku ktorému sa pripojí aj KK SBF s dôrazom na:
o skutočnosť, že nesplnenie tejto povinnosti môže mať dopad na
výšku príspevku uznanému športu na nasledujúci rok,
o zámer VV SBF aktualizovať Disciplinárny poriadok SBF okrem
iného v tom zmysle, že za trvalé neplnenie aj tejto povinnosti budú
môcť byť klubom udelené sankcie.
3. KK SBF upozornila VV SBF na dodržiavanie príslušných predpisov pri
obstarávaní tovarov, prác a služieb, aby sa neopakovala situácia, aká
vznikla pri obstaraní osobného služobného automobilu SBF koncom
roka 2016, keď bol automobil obstaraný po termíne 15.12.2016 s tým, že
medzi pôvodne plánovanou a skutočnou obstarávacou cenou existuje, aj
keď nepatrný rozdiel, ale čo je závažnejšie, že osobný automobil bol
obstaraný za čiastku v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie
a účelovo vyčlenenou čiastkou, ale v rozpore so zákonom obmedzenou
možnosťou uskutočňovania hotovostných transakcií na maximálne
5.000,-€/transakciu.
4. KK SBF sa zároveň informovala, prečo nie je doteraz plnená sponzorská
zmluva so spoločnosťou ATHLETE PERFORMANCE SOLUTIONS, LLC.
(„NIKE“), keď bola riadne zaevidovaná a aj uverejnená na webovom sídle
SBF**. Podľa vyjadrenia VV SBF je táto zmluva údajne* pre SBF
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nevýhodná a neplatná, nakoľko doteraz údajne* nemá k dispozícii
podpísaný originál, len scan podpísaného originálu. VV SBF údajne*
nechal túto zmluvu stiahnuť z webového sídla SBF.
KK SBF odporučila VV SBF, aby predtým, ako by rozhodol o prípadnom
zrušení tejto zmluvy, predložil na rokovanie VV SBF materiál, v ktorom
zdôvodní, prečo považuje túto zmluvu pre SBF za nevýhodnú vrátane
porovnania s podmienkami súčasného obstarávania športových potrieb pre
SBF.
5. V tejto súvislosti sa KK SBF informovala aj ohľadom obstarania
športových potrieb pre SBF od spoločnosti KATSUDO koncom roka 2017
s tým, čo konkrétne bolo obstarané, v akej hodnote, komu boli dané
športové potreby odovzdané, či bol dodržaný limit obstarávania atď..
K tejto záležitosti si ešte KK SBF vyžiadala od VV SBF ďalšie podklady,
ktoré vyhodnotí a vyvodí záver.
K bodom 5. (Nike) a 6. (Katsudo) zašle GS SBF ku KK SBF informácie
a dokumenty po stretnutí.
Ihneď po ukončení spoločného stretnutia boli o jeho priebehu a prerokovaných
bodoch predsedom KK SBF telefonicky informovaní členovia KK SBF p. Pavol Švec–
podpredseda KK SBF a p. Jozef Blažo–člen KK SBF. Bolo dohodnuté, že im bude
rovnako ako aj VV SBF zaslaný návrh zápisnice zo spoločného stretnutia, akonáhle
bude k dispozícii.
V Bratislave dňa 8.6.2018

KK SBF
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