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Kontrolná Komisia Slovenskej Boxerskej Federácie (ďalej len „KK SBF“) predkladá 

Valnému Zhromaždeniu Slovenskej Boxerskej Federácie (ďalej len „VZ SBF“) Výročnú 

správu o činnosti kontrolóra v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. v platnom znení 

(ďalej len „ZoŠ“). 

 

V podmienkach Slovenskej Boxerskej Federácie (ďalej len „SBF“) vykonáva funkciu 

kontrolóra Ing. Peter Vlkolinský, PhD., SBF má však v súlade s § 12, odsekom 2) ZoŠ 

zriadený aj kolektívny kontrolný orgán–KK SBF, v ktorom okrem Ing. Petra Vlkolinského, 

PhD., ktorý pôsobí v KK SBF ako predseda KK SBF, pôsobia aj p. Pavol Švec, ktorý pôsobí 

v KK SBF ako jej podpredseda a p. Jozef Blažo, ktorý v KK SBF pôsobí ako jej člen. 

 

KK SBF pôsobí v nezmenenom zložení od jej zvolenia na VZ SBF dňa 12.9.2015 

v Bratislave. 

 

Napriek skutočnosti, že je predseda KK SBF zároveň kontrolórom SBF, členovia KK SBF 

medzi sebou pravidelne vzájomne komunikujú s cieľom zaujatia jednotného stanoviska 

k prerokovávaným záležitostiam. 

 

Výročná správa o činnosti kontrolóra pre VZ SBF za rok 2016 je na schválenie VZ SBF 

predkladaná v zmysle § 13, odseku 3), písmena e) ZoŠ dodatočne. 

 

KK SBF sa v roku 2016 zamerala ako na kontrolnú činnosť, tak aj na konzultačnú činnosť, 

ktorú v zmysle § 13, odseku 1) ZoŠ môže Výkonnému Výboru Slovenskej Boxerskej 

Federácie (ďalej len „VV SBF“) poskytovať. 

 

Jednalo sa teda najmä o nasledovnú činnosť. 

 

1. KK SBF po svojom zvolení v roku 2015 prejavila záujem sa stretnúť s vtedajšou p. 

účtovníčkou SBF Andreou Mosnákovou (Harvánkovou) a z toho titulu si vyžiadala 

nasledovné dokumenty: 

a. Účtovné závierky SBF za roky 2013 a 2014, 

b. zoznam uzavretých zmlúv na dodávku tovarov, prác a služieb vrátane zmlúv 

poskytovaných spriaznenými osobami, 

c. Hlavnú knihu za rok 2015, 

d. aj keď boli nové orgány SBF zvolené v roku 2015, poskytnutie informácie, či 

boli aj za predchádzajúce obdobia splnené podmienky vyplývajúce zo Zmlúv 

o poskytnutí dotácie. 

 

Ešte pred osobným stretnutím KK SBF analýzou výpisov z bežných účtov SBF vedených 

vo VÚB, a.s. zistila, že jednotlivé transakcie nie sú identifikovateľné, nakoľko 

neobsahovali žiadny popis, preto požiadala o okamžitú nápravu. 

 

2. v januári 2016 KK SBF participovala na príprave žiadosti o poskytnutie dotácie zo 

Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Rady Vlády SR pre 

prevenciu kriminality, ktorú následne VV SBF aj oficiálne podal, žiaľ, SBF nakoniec 

so žiadosťou úspešná nebola. 

3. Dňa 9.2.2016 sa KK SBF v plnom zložení zúčastnila osobného stretnutia s p. 

účtovníčkou SBF v sídle SBF v Bratislave, na stretnutí bol prítomný aj 

Generálny Sekretár Slovenskej Boxerskej Federácie (ďalej len „GS SBF“) p. Ján 

Brandejs. 
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4. Dňa 11.2.2016 zaslala KK SBF VV SBF informáciu o stretnutí s p. účtovníčkou 

SBF spolu so Správou o stretnutí KK SBF s p. účtovníčkou SBF vrátane návrhu 

opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. 

5. Dňa 3.3.2016 poslala pani účtovníčka SBF KK SBF informáciu o kontrole zo 

Sociálnej Poisťovne, KK SBF asistovala p. účtovníčke SBF pri formulácii 

odpovedí pre Sociálnu Poisťovňu. 

6. KK SBF pokračovala v komunikácii s p. účtovníčkou SBF ohľadom odpovedí na 

otázky zo spoločného stretnutia. 

7. KK SBF preverovala u p. GS SBF, či bolo načas a v poriadku predložené vyúčtovanie 

dotácie za rok 2015. 

8. KK SBF doplnila do Správy o stretnutí KK SBF s p. účtovníčkou SBF informáciu 

o kontrole zo Sociálnej Poisťovne a jej výsledkoch. 

9. KK SBF na základe doterajšej činnosti pripravila pre VZ SBF konané dňa 28.5.2016 

v sídle SBF Správu KK SBF pre VZ SBF, ako aj prezentáciu z údajov z účtovníctva 

SBF, ktoré KK SBF odprezentovala na VZ SBF dňa 28.5.2016 v sídle SBF 

v Bratislave. 

10. na požiadanie p. Prezidenta SBF Petra Bodokiho a s cieľom úspory nákladov predseda 

KK SBF preložil návrh sponzorskej zmluvy s APS (NIKE) z AJ do SJ. 

11. Dňa 15.6.2016 KK SBF informovala VV SBF o získani scanu Zmluvy 

o prevádzke služieb na internete, podpísanej medzi SBF a p. Radekom Illichom – 

SOFT DESIGN 2000, Bratislava a na základe analýzy jej podmienok odporučila 

VV SBF s cieľom úspory nákladov prehodnotiť, respektívne zrušiť túto zmluvu. 

12. Dňa 5.9.2016 KK SBF obdržala od p. GS SBF informáciu o Výzve zo strany 

Daňového úradu na odstránenie pochybností v podanom hlásení, bolo dohodnuté, 

že danú zaležitosť môže vybaviť p. účtovníčka SBF, KK SBF poskytla p. 

účtovníčke SBF v tejto veci asistenciu. 

13. Dňa 7.9.2016 si KK SBF od p. GS SBF vyžiadala scan Zmluvy podpísanej medzi 

SBF a Národným Športovým Centrom (ďalej len „NŠC“), o ktorej existencii 

nemala vedomosť, KK SBF následne analyzovala podmienky tejto zmluvy, 

následne o jej existencii dňa 22.9.2016 informovala VV SBF a upozornila ho na 

podmienky zmluvy a na skutočnosť, že prípadné záväzky zo zmluvy nie sú 

podchytené v schválenom rozpočte SBF, aj keď sa zo zmluvy dovtedy údajne 

nečerpalo. 

14. KK SBF interne posudzovala videozáznamy z rozhodovania rôznych rozhodcov, na 

ktorých zaregistrovala zo strany trénerov sťažnosti a zvažovala ďalší postup. 

15. V súvislosti s ďalším VZ SBF v Nitre, kde boli do VV SBF zvolení zástupcovia 

športovcov KK SBF preverovala, či boli zaplatené členské príspevky. 

16. Dňa 7.12.2016 KK SBF v súvislosti s poverením zo strany p. Prezidenta SBF pre 

p. GS SBF a p. Tomáša Kovácsa–súčasného prezidenta SBF oslovila p. GS SBF, 

že by bolo vhodné dotiahnuť vo VV SBF schválenie obstarania osobného 

automobilu formou hlasovania „per rollam“ a informovala sa, kedy bude 

vyplatený príspevok pre kluby bo výške 10 % z rozpočtu SBF, aby sa to stihlo 

a aby sa pri súčasnej nepriaznivej situácii v kluboch nemuseli vracať peniaze 

z dotácie ako v predchádzajúcich rokoch. 

17. Predseda KK SBF sa počas roka 2016 zúčastnil na rôznych školeniach kontrolórov 

organizovaných poskytovateľom dotácie. 

 

Záver: rok 2016 bol zameraný predovšetkým na analýzu stavu SBF, jej účtovníctva za roky 

2013, 2014, 2015 aj 2016, bola zaznamenaná kontrola zo strany Sociálnej Poisťovne a SBF 

bola doručená aj výzva zo strany Daňového úradu, KK SBF spracovala Správu KK SBF 
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o stretnutí s p. účtovníčkou aj s návrhom opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, táto 

správa bola aj s vytvorenou prezentáciou odprezentovaná na VZ SBF konanom dňa 28.5.2016 

v Bratislave. 

 

Návrh opatrení: 

- pokračovanie v odstraňovaní zistených nedostatkov z predchádzajúcich období, 

- dodržiavanie lehôt povinného zverejňovania údajov a povinné zverejňovanie údajov 

na webstránke SBF. 

 

KK SBF odporúča VZ SBF dodatočne schváliť Výročnú správu o činnosti kontrolóra pre VZ 

SBF za rok 2016. 

 

V Bratislave dňa 25.6.2018    KK SBF 


