Zápisnica zo spoločného stretnutia KK SBF, VV SBF, GS SBF a účtovníka SBF
dňa 27.10.2017
Prítomní za KK SBF: Ing. Peter Vlkolinský, PhD., Pavol Švec, Jozef Blažo
Prítomní za VV SBF: Tomáš Kovács, Mgr. Pavol Hlavačka, PhD., MUDr. Pavol Varga, Gabriel
Kišš, Radoslav Kotlár, Mgr. Zuzana Krajčírová (neskorší príchod)
Ospravedlnení: Michal Franek ml., Mgr. Boris Čavajda, Mgr. Peter Seriš
Sekretariát SBF: Ing. Mária Rapčanová
Prizvaní hostia: JUDr. Radoslav Šimon, Ján Brandejs, Jaroslava Brandejsová
Na stretnutí sa zúčastnil aj účtovník SBF p. Ing. Peter Bernát.
Miesto rokovania: Café Central, Galanta
Čas rokovania: od 10:00
Spoločné stretnutie bolo plánované už niekoľko mesiacov, po konaní mimoriadneho VZ SBF, jednak
s cieľom dohodnutia pravidel spolupráce a komunikácie VV SBF s KK SBF ako konzultačné stretnutie,
nakoľko v zmysle Zákona o športe v platnom znení môže Kontrolór/Kontrolná Komisia poskytovať
Výkonnému Výboru konzultačnú činnosť, na druhej strane KK SBF zahrnula do spoločného stretnutia
aj požiadavky na informácie/vysvetlenie zo strany klubov, obsiahnuté v e–mailovej komunikácii
z posledného obdobia.
Spoločné stretnutie trvalo približne 3 hodiny, následne členovia KK SBF odišli a pokračovalo
rokovanie VV SBF.
KK SBF pred spoločným stretnutím naformulovala 3 okruhy otázok, ktoré mala záujem prediskutovať
na spoločnom stretnutí. Keďže funkciu kontrolóra vykonáva formálne predseda KK SBF, ale KK SBF je
kolektívny orgán, zoznam otázok bol vzájomne odsúhlasený členmi KK SBF až dňa 24.10.2017 a bol
následne odoslaný p. GS SBF, ktorá ho distribuovala jednotlivým členom VV SBF.
Na spoločnom stretnutí boli jednotlivo prediskutované všetky otázky.KK SBF upozornila VV SBF
predovšetkým na nevyhnutnosť trvalého plnenia povinností vyplývajúcich z prvého okruhu otázok
„Otázky vyplývajúce z legislatívy“ a zároveň upozornila VV SBF aj na skutočnosť, že v rámci SBF
prevláda nepriaznivá atmosféra a nespokojnosťklubov, ktoré sa okrem iného sťažujú aj na
nedostatočnú informovanosť.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o rozsiahlu agendu a otázky zo strany KK SBF boli VV SBF
doručené až dňa 24.10.2017 a spoločné stretnutie sa konalo dňa 27.10.2017, zúčastnení sa dohodli
na zdokladovaní jednotlivých bodov a poskytnutí vyčerpávajúcich odpovedí na otázky najneskôr do
dňa 30.11.2017.
Zoznam prediskutovaných otázok je uvedený nižšie.

Otázky vyplývajúce z legislatívy
1. stav riešenia zistených nedostatkov z predchádzajúcej Správy KK SBF pre VZ SBF,
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.,
3. zdokladovanie protokolárneho odovzdania účtovnej agendy p. Andreou Mosnákovou p. Ing.
Petrovi Bernátovi,
4. scan podpísanej Zmluvy o vedení účtovníctva medzi SBF a p. Ing. Petrom Bernátom,
5. informácia o uzavretých zmluvách medzi SBF a jej zamestnancami, respektívne medzi SBF a
tretími stranami,
6. plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rok
2016najmä v zmysle Článku 4. Povinnosti a záväzky prijímateľa,
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,
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,
9. účtovná závierka a výročná správa za rok 2016 vrátane správy a výroku auditora (stav
plnenia),
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,
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,
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,
13. zdokladovanie čerpania dotácie zo zmluvy na rok 2017, tj. kedy a koľko prostriedkov bolo
pripísaných poskytovateľom dotácie na účet SBF,
14. zdokladovanie doterajšieho použitia prostriedkov dotácie za rok 2017,
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“,
16. informácia o výške poskytnutých príspevkov vybraným členom SBF na základe tzv. „Smernice
pre rozhodcov“,
17. informácia o rozhodcovskom bodovacom systéme, či je funkčný, a či sa používa, ak nie,
prečo, odkedy a kto o tom rozhodol,

18. informácia o tom, ako je zabezpečená agenda registratúry a archívu v zmysle Zákona
o archívoch a registratúrach v platnom znení,
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 zápisnicesa
týmto už VV SBF síce zaoberal, žiadame však vyriešiť formou zmluvy, SBF hospodári
v rozhodujúcej miere so štátnymi prostriedkami a „ústna dohoda“je neprípustná).
Ohlasy z klubov
1. zdôvodnenie zrušenia MS starší dorast,
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,
3. zdôvodnenie, prečo SBF v rámci „2. ligy“ angažuje až 5 rozhodcov, v súčasnej situácii je to
„nadštandard“, respektívne „luxus“,
4. zdôvodnenie, prečo nie sú pravidelne rozosielané zápisnice z ŠTKaMK,
5. kluby sa sťažujú na nedostatočnú informovanosť s tým, že situácia je výrazne horšia ako
predtým,
6. existencia konfliktu záujmov vo VV SBF pri hlasovaní,
7. aká je organizačná štruktúra VV SBF a kto je menovite za akú oblasť zodpovedný,
8. Jessica Triebeľová.
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.

V Bratislave dňa 31.10.2017

KK SBF

