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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 2017 je na schválenie VZ SBF 

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

 

KK SBF sa v roku 2017, rovnako ako aj 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. Dňa 24.1.2017 poskytla KK SBF p. GS SBF Jánovi Brandejsovi konzultáciu ku 

kapitálovým výdavkom v rozpočte na rok 2017. 

2. Dňa 24.2.2017 si KK SBF vyžiadala od p. GS SBF Zmluvy o poskytnutí dotácie na 

rok 2017 a porovnala ich výšku a podmienky so zmluvami z predchádzajúcich rokov. 

3. Dňa 5.3.2017 KK SBF poskytla VV SBF konzultáciu k návrhu rozpočtu na rok 2017. 

4. Dňa 9.3.2017 riešila KK SBF námietky p. Petra Triebeľa k VZ SBF, konanému dňa 

4.3.2017, ním uvedené skutočnosti sa nepodarilo preukázať ako opodstatnené. 

5. Dňa 19.3.2017 KK SBF skontrolovala znenie zápisnice z VZ SBF konaného dňa 

4.3.2017. 

6. Dňa 30.3.2017 KK SBF zaslala VV SBF svoje stanovisko k námietkám p. Petra 

Triebeľa k VZ SBF, kde jednoznačne odporučila, aby sa k danej veci vyjadrili 

právnici, keďže ide jednoznačne o právny problém, zároveň VV SBF upozornila aj 

na skutočnosť, že Správa KK SBF, ktorá vznikla po stretnutí s p. účtovníčkou 

SBF Andreou Mosnákovou (Harvánkovou) ešte v roku 2016 a ktorá obsahovala 

aj zistené nedostatky v hospodárení SBF z predchádazajúcich rokov bola zo 

strany vedenia SBF odignorovaná, pričom treba riešiť aj ďalšie dôležité veci 

a KK SBF dúfa, že s novým vedením SBF nájde spoločnú reč a veci budú dané do 

poriadku. 
7. Dňa 12.4.2017 KK SBF odsúhlasila odpoveď p. Petrovi Triebeľovi ako celok. 

8. Dňa 28.4.2017 KK SBF interne konštatovala viaceré nedostatky v chode SBF 

(neboli doručované e–maily, bola nefunkčná webstránka SBF atď.), následne 

telefonát predsedu KK SBF p. Prezidentovi SBF Tomášovi Kovácsovi v tejto veci, 

prísľub zfunkčnenia webstránky najneskôr do 20.5.2017 vrátane. 
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9. Dňa 8.5.2017 KK SBF zaslala VV SBF pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 

2017 v tom zmysle, aby v prípade refundácie Turnaja Olympijských Nádejí 

z dotácie V4 bola táto čiastka prevedená do rezervy, zákonné limity v návrhu 

rozpočtu vyzerali byť v poriadku s tým, že VZ SBF môže schváliť prípadné 

zmeny, KK SBF odporučila VV SBF podrobne si naštudovať povinnosti 

a termíny vyplývajúce pre SBF zo zmlúv o poskytnutí dotácie a ich prísne 

dodržiavanie, informovala sa u VV SBF, či už boli z prostriedkov dotácie 

uhradené nejaké čiastky, ak áno, čo konkrétne a z ktorej kategórie a potvrdila 

VV SBF ochotu zúčastniť sa na spoločnom stretnutí KK SBF s VV SBF, kde by 

bola možnosť porozprávať sa o viacerých otázkach s tým, že zoznam otázok by 

KK SBF poslala VV SBF s dostatočným časovým predstihom. 

10. Dňa 8.5.2017 pripomienkovala KK SBF Smernicu k príspevkom pre rozhodcov 

a delegátov SBF v tom zmysle, že jej text sa javil byť v poriadku až na Článok II, 

bod 1., písmeno f), kde by mal príspevok závisieť od krajiny, v ktorej sa 

podujatie koná, v zmysle platného zákona, KK SBF zároveň navrhla sledovať 

príspevky v analytickej evidencii podľa jednotlivých funkcionárov, aby bolo 

možné vysledovať hranicu 500,-€/rok a aj to, aký by bol daňový dopad, kvôli 

tvorbe rozpočtu na nasledujúci rok, dtto. sledovať, ktorej kategórie v rámci 

návrhu rozpočtu (sekretariát, rozvoj talentovaných športovcov, reprezentácia, 

dotácie klubom, alebo ostatné) sa konkrétny príspevok týka. 

11. KK SBF opäť interne konštatovala viaceré nedostatky v chode SBF (neboli 

doručované e–maily, bola nefunkčná webstránka SBF atď.), dohoda o prebratí 

týchto záležitostí na plánovanom spoločnom stretnutí KK SBF s VV SBF, medzi 

tým bolo konštatované, že bola dňa 30.5.2017 konečne opäť spustená webstránka 

SBF, samozrejme ešte neobsahovala všetky informácie, dňa 31.5.2017 predseda 

KK SBF opäť telefonoval s p. Prezidentom SBF. 

12. Dňa 30.6.2017 poskytla KK SBF p. GS SBF stanovisko k Správe o hospodárení za rok 

2016 s tým, že nevie o tom, že by bol predpísaný nejaký špeciálny formát, tj. mohlo 

by to vyzerať aj vo forme predloženého návrhu, ale vzhľadom na skutočnosť, že je 

SBF v rozhodujúcej miere financovaná zo štátnych peňazí a je povinná zabezpečiť aj 

primerané samofinancovanie (viď Zmluvy o poskytnutí príspevku...) a musí 

hospodáriť v súlade so schváleným rozpočtom, správa by mala obsahovať aj 

tabuľku, kde bude položkovito uvedené, ako bol schválený rozpočet a ako to bolo 

v skutočnosti, ďalej zhodnotenie, ako bola dotácia vyčerpaná a že bolo dodržané 

aj samofinancovanie, ako aj informácia, že bola vydokladovaná dotácia v termíne 

v zmysle ustanovení zmlúv. Zo strany KK SBF nešlo o odsúhlasenie/schválenie 

znenia správy, nakoľko predseda KK SBF ako kontrolór v zmysle ZoŠ vykonáva 

okrem iného konzultačnú a poradenskú činnosť pre SBF. V tejto súvislosti KK SBF 

upriamila pozornosť aj na ustanovenia § 9 ZoŠ, odsek 4), z ktorého vyplýva, že 

SBF ako prijímateľka verejných prostriedkov bude pravdepodobne povinná mať 

riadnu účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2016 overenú audítorom, 

pričom treba dodržať aj termíny predloženia, samozrejme KK SBF vzala do 

úvahy, že bola zmena v orgánoch, zmena účtovníka atď., tj. v rozpočte na rok 

2017 bolo potrebné v rámci rezervy (mali by byť z V4 refundované rozpočtované 

náklady na TON) počítať aj s nákladmi súvisiacimi s výberom audítora a 

overením účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2016, ak sa povinnosť 

potvrdí. Zároveň KK SBF odporučila, aby bola vyššiuvedená Správa o 

hospodárení za rok 2016 ešte pred konaním VZ SBF distribuovaná všetkým 

členom. 
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13. Dňa 30.6.2017 po vzájomnom telefonáte zaslaná p. Prezidentovi SBF aj na jeho 

požiadanie Správa KK SBF pre VZ SBF z minulého roka s tým, že táto správa 

nie je určená pre VZ, ktoré sa malo konať dňa 8.7.2017 a upozornením, že 

napriek  viacnásobnému upozorňovaniu zo strany KK SBF sa v tejto veci 

nezmenilo nič. Navyše pribudla pokuta zo strany Daňového úradu, ktorá v 

správe uvedená nie je a základom je začať odstraňovať tieto nedostatky. 

Prebiehalo spisovanie otázok na spoločné stretnutie KK SBF s VV SBF. 

14. Dňa 7.7.2017 KK SBF zaslala p. GS SBF e–mail ohľadom VZ SBF, ktoré sa malo 

konať dňa 8.7.2017 s tým, že sa predseda KK SBF na VZ SBF zúčastniť nemôže 

a teda nemôže ani predniesť Správu o hospodárení, k Správe o hospodárení však dal 

odporúčania, z ktorých bolo niečo zapracované, ale stále v nej chýbali niektoré 

veci, napriek tomu nechcel zdržovať a preto bolo dobré, že bola Správa 

o hospodárení distribuovaná, v budúcnosti k nej bude možné sa vrátiť a nechať 

ju prepracovať. Zároveň KK SBF oboznámila p. GS SBF, že by chcela 

zorganizovať spoločné stretnutie aj za jej účasti a aj za účasti nového p. 

účtovníka jednak, aby sa vzájomne spoznali, prebrali okruh otázok spojených 

s chodom SBF a jednak, nakoľko sa od roku 2016 dosť veľa zmenilo (zmena v 

osobe GS SBF, zmena v orgánoch SBF, zmena účtovníka, povinnosti vyplývajúce 

z nového ZoŠ atď.), otázky po ich odsúhlasení budú poslané s dostatočným 

časovým predstihom, aby bolo možné pripraviť vyčerpávajúce odpovede na 

stretnutie, zámer bol už predbežne oznámený aj p. Prezidentovi SBF. KK SBF 

v e–maile upozornila aj na schvaľovanie rozpočtu SBF na rok 2017 a teda aj na 

ustanovenie § 9, odseku 4) ZoŠ, tj. že SBF ako prijímateľka verejných 

prostriedkov bude musieť mať s veľkou pravdepodobnosťou overenú účtovnú 

závierku a výročnú správu za rok 2016 audítorom. Keďže návrh rozpočtu takúto 

položku neobsahoval, KK SBF odporučila ju vyčleniť v rámci rezervy, keďže 

predpokladala aj refundáciu nákladov na TON z V4. Súčasne KK SBF 

predpokladala, že v rámci VZ SBF bude odprezentované aj čiastočné 

vyúčtovanie prostriedkov dotácie na rok 2017, nakoľko sa SBF fakticky 

nachádzala už v 2. polroku 2017 a členská základňa sa o tento bod zaujímala. 

Keďže do spoločného stretnutia mal ešte uplynúť nejaký čas, KK SBF upozornila aj 

na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z ustanovení Zmlúv o poskytnutí 

dotácie, jednou z povinností bolo okrem iného vystavenie loga poskytovateľa 

dotácie, čo bolo môžné považovať za splnené, ale v rámci loga mala byť 

zobrazená aj aktuálna čiastka dotácie, čo splnené nebolo, pričom za 

nedodržiavanie ustanovení zmlúv by mohli byť SBF vyrubené nemalé sankcie. 

KK SBF v e–maile ďalej požiadala o preverenie, či boli dodržané povinnosti 

vyplývajúce zo Zmlúv o poskytnutí dotácie za rok 2016, pokiaľ sa jedná o 

predloženie vyúčtovania dotácie najneskôr do 15.2.2017, predloženie informácie, 

či sa vracali z poskytnutej dotácie nejaké prostriedky do štátneho rozpočtu SR a 

predloženie účtovnej závierky za rok 2016, keďže KK SBF predpokladala, že je 

hotová a bola predložená v termíne. 

15. Dňa 6.10.2017 v nadväznosti na včerajší telefonický rozhovor medzi p. 

Prezidentom SBF a predsedom KK SBF táto oslovila e–mailom p. Prezidenta 

SBF s tým, že bolo potrebné okamžite zabezpečiť overenie účtovnej závierky a 

výročnej správy za rok 2016 audítorom (§9), na čo KK SBF upozorňovala aj v 

predchádzajúcich e–mailoch pred niekoľkými mesiacmi a uverejniť overenú 

účtovnú závierku v Registri účtovných závierok. Hrozila totiž strata spôsobilosti 

prijímateľa verejných prostriedkov, čo nemalo dopad na prípadné udelenie 

pokuty zo strany štátnych orgánov. Následné procesy by mohli byť dohodnuté na 
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spoločnom stretnutí VV SBF, KK SBF, p. GS SBF a p. účtovníka, otázky mali byť 

poslané v najbližších dňoch v predstihu. Termín spoločného stretnutia bol 

predbežne stanovený na Piatok, dňa 27.10.2017, kde sa mali prebrať aj 

problémové veci. Následne sa KK SBF chcela osobne stretnúť s p. hlavnou 

kontrolórkou športu Ing. Fisterovou s cieľom konzultácie. KK SBF žiadala oboznámiť 

všetkých zainteresovaných s navrhovaným termínom stretnutia na dňa 27.10.2017. 

16. Dňa 24.10.2017 bol zo strany KK SBF zaslaný VV SBF zoznam otázok na spoločné 

stretnutie. 

17. Dňa 27.10.2017 sa uskutočnilo spoločné stretnutie KK SBF, VV SBF, GS SBF a p. 

účtovníka SBF v Galante, z ktorého bola spísaná zápisnica, ktorá bola zverejnená 

na webstránke SBF. 

18. Dňa 31.10.2017 KK SBF odsúhlasila návrh e–mailu k overeniu účtovnej závierky 

SBF schváleným audítorom.   

19. Dňa 11.11.2017 zaslaný p. GS SBF e–mail so Správou KK SBF z minulých období, 

ktorá obsahovala aj požadované odpovede na otázky p. audítorky SBF vrátene 

navrhovaného postupu riešenia s tým, že Správa KK SBF predstavovala aj jeden 

z bodov na spoločné stretnutie konané dňa 27.10.2017.   

20. Dňa 11.11.2017 zároveň e–mail p. GS SBF s tým, že by KK SBF chcela len 

podotknúť, že sa jedná o staré veci ešte z roku 2012, na ktoré KK SBF 

samozrejme viackrát upozorňovala, žiaľ, bez akejkoľvek odozvy. KK SBF bola 

zvolená na VZ SBF dňa 12.9.2015, ale ľudia, ktorí sú v SBF podstatne dlhšie, s 

určitosťou vedia určiť osobu/osoby, ktoré sú zodpovedné za tieto záväzky. KK 

SBF zároveň poukázala na skutočnosť, že tieto záväzky, pokiaľ sa preukáže, že 

sú opodstatnené,  v žiadnom prípade nesmú byť uhradené zo štátnej dotácie a s 

konkrétnymi klubmi bude potrebné uzavrieť nejakú formu Dohody o urovnaní, 

v opačnom prípade ich bude potrebné dostať von z účtovníctva. 

21. Dňa 11.11.2017 KK SBF vzala na vedomie e–mail zo strany p. GS SBF o zozname 

klubov, ktoré schválili p. audítorku s vyjadrením očakávania, že sa celý proces stihne 

do 30.11.2017. 

22. Dňa 11.11.2017 odpoveď p. GS SBF ohľadom prihlásenia sa predsedu KK SBF 

na termín predpísanej odbornej skúšky pre kontrolórov v tom zmysle, že ak sa to 

stihne, prihlási sa ešte na termín v novembri, ak nie, tak v decembri. Zároveň 

návrh predsedu KK SBF, aby si vzhľadom na jeho pracovnú zaneprázdnenosť  

tieto skúšky urobil pre istotu okrem predsedu KK SBF aj niekto iný, keďže 

takýto postup navrhla aj p. hlavná kontrolórka Ing. Fisterová vo všeobecnej 

rovine v rámci školení. V rámci e–mailu návrh VV SBF na prehodnotenie 

prerozdeľovacieho kľúča v tom zmysle, aby každý klub, tj. aj malý klub, dostal z 

povinného "balíka" peňazí na rozdelenie aspoň nejakú sumu. 

23. Dňa 25.11.2017 v rámci e–mailu p. GS SBF odsúhlasený návrh dodatku k zápisnici 

z VZ SBF, ako aj návrh postupu.  

24. Dňa 30.11.2017 KK SBF obdržala a riešila podnet týkajúci sa niektorých 

zahraničných štartujúcich (Martinez 64 kg, Gogoladze 75 kg, Omar 75 kg a 

Mikeladze +91 kg) na M SR mužov, dorastencov, žien a dorasteniek v Galante, 

ktoré sa mali konať medzi 1.12.2017 a 3.12.2017 s tým, že asi nie sú občanmi SR a 

nikde v propozíciách pre M SR sa informácia k tomuto bodu nenachádzala. KK 

SBF v tejto veci oslovila VV SBF, nakoľko v tejto veci zaregistrovala niekoľko 

podnetov zo strany klubov, že o tejto skutočnosti neboli s dostatočným časovým 

predstihom informovaní, pričom by boli túto možnosť rovnako zvážili (e–mail zo 

dňa 7.12.2017). 
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25. Dňa 30.11.2017 boli KK SBF zo strany VV SBF doručené scany niektorých 

požadovaných podkladov.  

26. Dňa 7.12.2017 sa KK SBF e–mailom poďakovala za zaslané podklady a požiadala 

aj o ich zverejnenie na webstránke SBF, ak by boli nejaké doplňujúce otázky, tak 

sa KK SBF mala ozvať. Zároveň požiadala aj o zdôvodnenie umožnenia štartu 

cudzích štátnych príslušníkov na nedávnych M SR (nielen konštatovanie, že sa 

tým zaoberal VV SBF), nakoľko sa už viacerí členovia dožadovali odpovede a 

vyjadrili svoju nespokojnosť s tým, že o tejto možnosti neboli s dostatočným 

časovým predstihom informovaní, pričom by boli túto možnosť rovnako zvážili. 

27. Dňa 8.12.2017 KK SBF kontaktovala p. GS SBF e–mailom, pričom  v súvislosti so 

zaslanými odpoveďami upozornila ešte na skutočnosť, že bol osobný automobil 

pre SBF obstaraný v hotovosti, pričom ak sa KK SBF nemýlila, pred niekoľkými 

rokmi bol objem transakcií v hotovosti obmedzený zákonom na maximálne 

5.000,-€, ale nebola si tým celkom istá. KK SBF bolo samozrejme jasné, ža sa 

automobil obstarával na poslednú chvíľu a bola to ochota a dobrá vôľa p. 

súčasného Prezidenta SBF pomôcť, inak by boli bývali peniaze prepadli...preto 

KK SBF VV SBF dobromyseľne odporučila, aby sa aj k tomuto pre istotu 

vyjadril audítor a aby bol zdôvodnený hotovostný charakter tejto transakcie. KK 

SBF zároveň dobromyseľne upozornila VV SBF na skutočnosť, že sa blížil 

termín posledného možného termínu vyčerpania dotácie, verzia predsedu KK 

SBF bol deň 15.12.2017, p. Prezident SBF ubezpečoval, že to overoval na 

viacerých miestach a že to mal byť až deň 29.12.2017, tak len aby na to VV SBF 

nezabudol, tj. bude potrebné zabezpečiť aj podklady k vyúčtovaniu. Zároveň KK 

SBF dobromyseľne upozornila aj na skutočnosť nevyhnutného a čím skoršieho 

zverejnenia účtovnej závierky SBF za rok 2016 v zmysle zákona vrátane auditu, 

nakoľko sa blížil termín výpočtu príspevku uznanému športu na rok 2018 a 

skutočnosť, že nebola zverejnená účtovná závierka vrátane auditu, by mohla 

spôsobiť stratu spôsobilosti SBF ako prijímateľa verejných prostriedkov so 

všetkými dôsledkami... 

28. Dňa 22.12.2017 obdržala KK SBF ďalší podnet pod názvom „Nekonečné 

porušovanie ďalších a ďalších pravidiel“ a iné podnety, takže následne 

kontaktovala e–mailom p. Prezidenta SBF v tejto veci. V úvode e–mailu KK SBF 

najprv uviedla, že pre KK SBF bolo momentálne najdôležitejšie, aby bola 

konečne uverejnená účtovná závierka vrátane auditu, ideálne v priebehu 

budúceho týždňa, pričom zároveň požiadala aj o ich následné uverejnenie na 

webstránke SBF. Podnety sa týkali požiadavky na predloženie informácie, či p. 

bývalý GS SBF Ján Brandejs je v zamestnaneckom, alebo inom pomere k SBF a 

ak poberá nejaký príjem, tak v akej výške, frekvencii a na základe akej 

zmluvy/dohody/živnosti, ďalej, podpredsedu KK SBF p. Pavla Šveca kontaktoval 

p. Čuj s tým, že bola z Facebookovej stránky SBF vymazaná jeho komunikácia, 

tj. KK SBF sa chcela opýtať, či je Facebooková stránka SBF oficiálny 

komunikačný kanál SBF a ak k vymazaniu komunikácie skutočne došlo, tak na 

základe akých skutočností, ďalej sa týkali skutočností uvedených v e–maile p. 

Petra Triebeľa s názvom v záhlaví e–mailu zo dňa 15.12.2017, na ktorý dňa 

19.12.2017 zareagoval aj p. Svätoslav Todorov. Nakoľko sa zo strany pisateľa 

jednalo o závažné skutočnosti, ktoré KK SBF musela považovať za podnet, 

musela sa aj nimi zaoberať. KK SBF teda požiadala VV SBF o písomné 

stanovisko, ale až niekedy po sviatkoch, respektívne po Novom Roku s tým, že 

nakoľko sa jednalo o rozsiahlu problematiku, mohla by byť opäť prebraná na 

nejakom inom vhodnom fóre, napríklad ďalšie spoločné stretnutie VV SBF s KK 
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SBF, AZO, alebo na ďalšom VZ SBF. KK SBF evidovala, že sa týchto podnetov v 

poslednom čase nahromadilo dosť, netreba to však brať osobne, ale je potrebné 

na ne reagovať. 

29. Predseda KK SBF sa počas roka 2017 zúčastnil na rôznych školeniach kontrolórov 

organizovaných poskytovateľom dotácie. 

30. Dňa 29.12.2017 predseda KK SBF úspešne zložil predpísanú odbornú skúšku 

kontrolóra a obdržal od hlavnej kontrolórky športu v SR p. Ing. Alice Fisterovej 

osvedčenie s evidenčným číslom 030. 

 
 

Udalosti po 31.12.2017 

 

1. Dňa 24.2.2018 sa KK SBF obrátila e–mailom na VV SBF ohľadom udalostí, ktoré 

sa mali odohrať na Galavečere v Komárne a vyvolali v rámci SBF vlnu nevôle, 

hnevu a negatívnych emócií s tým, že VV SBF neodkladne požiadala o 

predloženie komplexnej a vyčerpávajúcej správy s podrobným popisom, čo sa na 

Galavečere v Komárne udialo, ktorí predstavitelia SBF boli pri danom zápase 

prítomní, prečo nezasiahli, rovnako návrh opatrení zo strany SBF, aby sa 

rovnaká, ani podobná situácia už neopakovala. KK SBF k tejto žiadosti 

pristúpila v prvom rade preto, lebo s vysokou pravdepodobnosťou  došlo k 

porušeniu pravidiel AIBA, ktorej členom SBF je a z jej členstva jej samozrejme 

vyplývajú záväzky. Vzhľadom na to, že sa na danej udalosti zúčastnili niekoľkí 

čelní predstavitelia SBF, KK SBF požiadala VV SBF, aby túto situáciu určite 

nepodceňoval a nezľahčoval, pretože záznamov týkajúcich sa tejto udalosti boli 

v tom čase už plné sociálne siete a v prípade, že by sa ňou začala zaoberať AIBA, 

mohlo by to mať vážne následky pre celú SBF a mohli by byť neprávom 

potrestaní aj ľudia, čo s danou záležitosťou nemali nič spoločné. Celá situácia 

mala byť o to vážnejšia, že dotknutí predstavitelia SBF údajne tvrdili, že bol o 

celom priebehu situácie, tj. Galavečera v Komárne, informovaný VV SBF vopred 

(?). KK SBF si v tejto súvislosti vyžiadala stanovisko člena VV SBF p. Gabriela 

Kišša, ktorého osoby, ako aj ktorého syna sa tieto udalosti týkali. 

2. Dňa 5.3.2018 KK SBF kontaktovala vo vyššieuvedenej veci p. GS SBF s tým, že 

jej v prílohe e–mailu zaslala scan stanoviska p. Gabriela Kišša 

k vyššieuvedenému bodu, ktoré si vyžiadala jednak z vlastného podnetu, ale aj 

vzhľadom na reakcie zo strany širšej boxerskej verejnosti a jej výzvu ku KK 

SBF. KK SBF sa danou vecou zaoberala a jednoznačne sa zhodla na tom, že táto 

záležitosť nespadá pod KK SBF, ale výlučne do pôsobnosti Disciplinárnej 

Komisie SBF. Preto požiadala, aby VV SBF posunul túto záležitosť 

Disciplinárnej Komisii SBF na prerokovanie, nakoľko však bola KK SBF 

upozornená aj na ďalšie "sporné" prípady, konkrétne týkajúce sa p. Tkáča a p. 

Michalca, tak aj posunutie ich prípadov Disciplinárnej Komisii na posúdenie. 

3. Dňa 5.3.2018 KK SBF kontaktovala formou e–mailu p. GS SBF, aby s dobrým 

úmyslom upozornila VV SBF na nevyhnutnosť trvalého dodržiavania povinností 

SBF vyplývajúcich zo Zmlúv o poskytnutí dotácie, okrem iného aj povinnosť 

pravidelného zverejňovania údajov aj na webstránke SBF (vyúčtovanie dotácie 

za predchádzajúci rok, výkazy priebežnej účtovnej závierky atď.). Zároveň dala 

do pozornosti VV SBF novú smernicu o ochrane osobných údajov GDPR, z 

ktorej v prípade nedodržania jej ustanovení vyplývajú pomerne vysoké sankcie, 

preto s dobrým úmyslom požiadala o preverenie jej prípadných dopadov na SBF, 

ako aj o poskytnutie informácie, či je SBF na ňu pripravená, alebo nie. 
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4. Dňa 27.4.2018 KK SBF kontaktovala formou e–mailu p. Prezidenta SBF 

ohľadom slečny Jessicy Triebeľovej, v súčasnosti už trojnásobnej majsterky 

Európy v boxe v príslušnej kategórii s tým, že nevie, či v nadväznosti na úspech 

Jessicy Triebeľovej niečo (oslavu, odmenu) ako VV SBF plánuje, ale by sa chcela 

prihovoriť za to, aby si ju VV SBF pozval a nejakým spôsobom to verejne ocenil 

s tým, že si to podľa KK SBF zaslúži a že KK SBF predpokladá, že tento úspech 

bude mať dopad aj na príspevok uznanému športu na rok 2019, čo, ak by sa 

potvrdilo, by malo byť tiež zohľadnené pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 v 

súvislosti s jej osobou (samostatná kolónka v návrhu rozpočtu), legislatívne by 

malo byť aj vyplatenie nejakej odmeny v poriadku a KK SBF predpokladá, že to SBF 

aj má zakotvené niekde v predpisoch, takže sa KK SBF prihovára za to, aby sa VV 

SBF pozrel na stav čerpania rozpočtu a odsúhlasil jej nejakú odmenu. 

5. Dňa 30.4.2018 obdržala KK SBF od p. GS SBF informáciu o vykonaní tzv. 

„Základnej finančnej kontroly“ zo strany poskytovateľa dotácie s tým, že tento 

povolil ďalšie čerpanie dotácie, e–mail obsahoval aj scan príslušného listu. KK 

SBF túto informáciu považovala za výbornú správu. Napriek tomu zo strany KK 

SBF samozrejme platil záujem o ďalšie spoločné stretnutie z predchádzajúcich e–

mailov, na ktorého možnom konaní sa KK SBF s VV SBF predbežne dohodli aj 

po prvom spoločnom stretnutí dňa 27.10.2017 a platili aj všetky e–maily z 

predchádzajúcich dní. KK SBF bola presvedčená o tom, že bude vykonaná aj 

hĺbková kontrola (samozrejme vo všetkých národných športových zväzoch a 

národných športových organizáciách), otázne je len kedy a kým a na to sa musí 

aj SBF patrične pripraviť. 

6. Dňa 10.5.2018 obdržala KK SBF ďalší podnet pod názvom „Reakcia na 1. MLB 

Ružinov“, pričom sa vyjadrila, že aj touto vecou sa bude zaoberať na najbližšom 

spoločnom stretnutí KK SBF s VV SBF, ktoré sa pôvodne malo uskutočniť najneskôr 

do 31.5.2018, hľadal sa vhodný termín, ktorý by bol vyhovoval všetkým. Keďže sa 

týmto bodom v rámci spoločného stretnutia ešte nezaoberala, zaradí ho na 

najbližšie spoločné stretnutie KK SBF s VV SBF. 

7. Dňa 8.6.2018 sa v Bratislave v priestoroch Slovenského Olympijského Výboru 

(ďalej len „SOV“) uskutočnilo spoločné stretnutie KK SBF s VV SBF. Cieľom 

spoločného stretnutia bolo prejdenie celého ZoŠ po jednotlivých ustanoveniach, 

ako aj vzájomné odsúhlasenie ich výkladu jednak zo strany KK SBF, ako aj VV 

SBF. KK SBF považovala za nevyhnutné informovať VV SBF o tom, čo by sa 

v krajnom prípade neplnenia povinností mohlo stať s uvedením jednotlivých 

sankcií ako aj ich rozpätia s dôrazom na skutočnosť, že za riadenie SBF a teda aj 

za plnenie, respektívne neplnenie povinností je zodpovedný VV SBF nezávislo od 

jeho zloženia a týka sa to všetkých minulých, súčasného a aj všetkých budúcich 

VV SBF. Na VZ SBF bude odprezentovaný tabuľkový prehľad plnenia 

jednotlivých povinností SBF, vyplývajúcich zo ZoŠ, zmlúv o poskytnutí dotácie, 

iných všeobecne záväzných predpisov atď. s uvedením, či je daná povinnosť 

splnená/plnená priebežne, nesplnená, v plnení, s uvedením konkrétnej 

zodpovednej osoby za VV SBF a poznámky, tabuľkový prehľad bude pravidelne 

aktualizovaný. Cieľ spoločného stretnutia bol naplnený, aj keď sa ho za KK SBF 

zúčastnil len jej predseda a za VV SBF p. Prezident SBF, člen VV SBF Mgr. 

Pavol Hlavačka, PhD., člen VV SBF Mgr. Patrik Hrbek a p. GS SBF. Na 

spoločnom stretnutí sa predseda KK SBF okrajovo informoval aj o niekoľkých 

ďalších skutočnostiach–výsledku stretnutia p. Petra Triebeľa v SOV dňa 

4.6.2018, výhrad VV SBF k „Triebeľ Cupu“ ako takému, obstarávaní tovarov, 

prác a služieb–konkrétne osobný automobil, nákup športových potrieb značky 
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„KATSUDO“ koncom roka 2017, ako aj príčin neplnenia sponzorskej zmluvy so 

spoločnosťou APS (NIKE). Predseda KK SBF spracoval návrh zápisnice zo 

spoločného stretnutia a v dobrej viere do nej uviedol aj informácie o ďalších 

bodoch, o ktorých sa na spoločnom stretnutí bavili len okrajovo, opisným štýlom, 

použitím slova „údajne“ na viacerých miestach v texte, keďže sa o daných 

skutočnostiach bavili okrajovo a neboli k dispozícii podklady, ktoré by bolo 

možné si overiť. VV SBF namietal takéto znenie zápisnice s tým, že pôvodným 

cieľom stretnutia bolo prejdenie celého ZoŠ po jednotlivých ustanoveniach, ako 

aj vzájomné odsúhlasenie ich výkladu jednak zo strany KK SBF, ako aj VV SBF, 

argumentovala, že VV SBF nebol na ostatné body pripravený, že nemal 

k dispozícii patričné podklady, prekážal mu opisný štýl s použitím slova 

„údajne“, niektoré finančné parametre sponzorskej zmluvy, ktoré do zápisnice 

doplnil predseda KK SBF s tým, že sa o nich na spoločnom stretnutí nehovorilo, 

p. Prezident SBF sa dožadoval ďalšieho spoločného stretnutia, s čím KK SBF 

súhlasí. Napriek nesúhlasu s obsahom zápisnice však VV SBF požadované 

podklady predložil. Keďže nedošlo k zhode ohľadom znenia zápisnice zo 

spoločného stretnutia, aj s prihliadnutím na skutočnosť, že sa spoločného 

stretnutia nezúčastnili VV SBF ani KK SBF v plnom počte, ako aj vzhľadom na 

konanie VZ SBF dňa 30.6.2018 a snahu predchádzať konfliktom, bude 

zverejnená zápisnica, z ktorej budú ostránené niektoré sporné body, ktoré 

namietal VV SBF. Napriek tomu budú predložené podklady vyhodnotené a bude 

z nich vyvodený záver, všetky sporné body budú opätovne zaradené na najbližšie 

spoločné stretnutie, po uskutočnení spoločného stretnutia budú zapísané do 

zápisnice a zverejnené. 
 

Záver: v roku 2017 nastalo zlepšenie oproti roku 2016, vzájomnou komunikáciou KK SBF 

s VV SBF, p. GS SBF a p. účtovníkom SBF sa podarilo vyriešiť a uzavrieť niektoré 

problémové body týkajúce sa minulých období, KK SBF oceňuje prítomnosť p. Mgr. Patrika 

Hrbeka–právnika z SOV SR ako člena VV SBF, je potrebné však uviesť, že v rámci SBF 

existujú medzi jednotlivcami/skupinami nie príliš „priateľské“, až zlé medziľudské vzťahy. 

 

Návrh opatrení: 

- pokračovanie v odstraňovaní zistených nedostatkov z predchádzajúcich období, 

- pokračovanie v pravidelných spoločných stretnutiach KK SBF s VV SBF, p. GS SBF 

a v prípade potreby aj s p. účtovníkom SBF, 

- dodržiavanie lehôt povinného zverejňovania údajov a povinné zverejňovanie údajov 

na webstránke SBF, 

- pravidelná aktualizácia tabuľkového prehľadu povinností SBF vyplývajúcich zo ZoŠ, 

ako aj z ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov s uvedením zodpovednej 

osoby za VV SBF pri každej jednej povinnosti, 

- informovanie KK SBF ihneď po obdržaní akejkoľvek žiadosti o predloženie 

informácií zo strany poskytovateľa dotácie, alebo iného štátneho/verejného orgánu, 

- vzdelávanie členov VV SBF, týkajúce sa ZoŠ, ako aj iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov, týkajúce sa prednostne tých členov VV SBF, ktorí sú menovite 

zodpovední za plnenie jednotlivých povinností v zmysle tabuľkového prehľadu, 

- trvalé zlepšovanie komunikácie v rámci členskej základne SBF s cieľom zlepšenia 

medziľudských vzťahov, 

- určenie ďalších osôb, ktoré by zložili predpísanú odbornú skúšku na výkon funkcie 

kontrolóra vzhľadom na pracovné vyťaženie predsedu KK SBF, čo predseda KK SBF 
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navrhoval ešte v decembri 2017 a tento postup vo všeobecnosti odporúčala v rámci 

školení aj p. hlavná kontrolórka športu Ing. Alica Fisterová. 

 

KK SBF odporúča VZ SBF schváliť Výročnú správu o činnosti kontrolóra pre VZ SBF za rok 

2017. 

 

V Bratislave dňa 25.6.2018    KK SBF 


