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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 2018 je na schválenie VZ SBF 
predkladaná v zmysle § 13, odseku 3), písmena e) ZoŠ v riadnom termíne. 
 
KK SBF sa v roku 2018, rovnako ako aj v roku 2017 a v ďalších predchádzajúcich rokoch, 
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. 
 

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. 
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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. 

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 
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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 
„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. 

8. Dňa 30.6.2018 sa konalo riadne VZ SBF, na ktorom Predseda KK SBF 
odprezentoval pred VZ SBF Výročné správy o činnosti kontrolóra pre VZ SBF za rok 
2016 (dodatočne) a za rok 2017, ktoré VZ SBF následne odsúhlasilo. Za KK SBF sa 
na VZ SBF zúčastnili Predseda KK SBF Peter Vlkolinský a člen SBF Jozef Blažo, 
podpredseda SBF Pavol Švec sa vopred ospravedlnil. 

9. Počas druhého polroka 2018 bola snaha zorganizovať ďalšie spoločné stretnutie KK 
SBF s VV SBF, p. GS SBF a p. účtovníkom SBF, žiaľ, nepodarilo sa nájsť žiadny 
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ďalší vhodný termín, ktorý by vyhovoval všetkým, respektívne aspoň väčšine. V tejto 
súvislosti je potrebné podotknúť, že Predseda KK SBF už dlhší čas upozorňoval 
VV SBF na svoju značnú pracovnú vyťaženosť, ako aj na skutočnosť, že sa 
nebude vedieť plnohodnotne venovať výkonu funkcie kontrolóra SBF a 
upozorňoval VV SBF, aby hľadal náhradu. 

10. Dňa 19.10.2018 p. GS SBF zaslala KK SBF e–mail, ohľadom účasti predsedu KK 
SBF na školení kontrolórov, Predseda KK SBF dňa 23.10.2018 odpovedal, že sa 
vzhľadom na svoju pracovnú vyťaženosť školenia nebude môcť zúčastniť, pričom 
prenecháva túto možnosť kolegom z KK SBF Pavlovi Švecovi a Jozefovi Blažovi. 
V tejto súvislosti Predseda KK SBF zaslal v rámci odpovede na e–mail aj nasledovný 
zoznam otázok: 
- keďže Predseda KK SBF už minulý rok avizoval, že nie je isté, že sa bude vedieť 

dlhodobo plnohodnotne venovať funkcii kontrolóra SBF, navrhoval VV SBF 
hľadať náhradu za jeho osobu s tým, aby si okrem predsedu KK SBF urobil skúšky 
kontrolóra SBF aj niekto iný tak, ako to SBF odporúčala p. hlavná kontrolórka 
športu p. Ing. Fisterová, tj. aký je stav s hľadaním náhrady? 

- Predseda KK SBF predpokladá a chce veriť, že VV SBF pokračuje v 
naštartovaných procesoch zo spoločných stretnutí KK SBF s VV SBF, že VV SBF 
doriešil nesplnené povinnosti SBF a vedie aktualizovaný zoznam povinností SBF 
vyplývajúcich pre ňu zo ZoŠ, respektívne iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov, Predseda KK SBF chcel len pripomenúť, že za plnenie, ale aj neplnenie 
povinností zodpovedá štatutárny zástupca, respektívne VV SBF, 

- keďže sa nepodarilo zorganizovať  ďalšie spoločné stretnutie, na ktorom by bolo 
možné okrem iného venovať sa aj doriešeniu sponzorskej zmluvy s NIKE, k tomu 
prisľúbil napísať niekoľko svojich postrehov. V každom prípade mu chýbala 
analýza výhodnosti, respektívne nevýhodnosti tejto zmluvy, ktorá urobená nebola, 
Predseda KK SBF však VV SBF odporučil túto analýzu urobiť a pred 
rozhodnutím, čo ďalej, ju predložiť na rokovanie VV SBF, 

- v uplynulých dňoch sa Predseda KK SBF na internete dočítal, že sa prezident SBF 
Tomáš Kovács má vrátiť do ringu dňa 18.11.2018 na Zimnom štadióne v 
Bratislave, článok bol uverejnený dňa 17.10.2018. Predseda KK SBF upozornil, že 
všetci vnímajú atmosféru v SBF, všetci sú dospelí ľudia, v tejto veci ho 
kontaktovali viacerí ľudia, nevie, čo si má o tom myslieť, ale vzhľadom na 
atmosféru v SBF by odporúčal toto prehodnotiť, nakoľko si vie veľmi dobre 
predstaviť, čo by to mohlo spustiť, 

- ešte dňa 23.10.2018 sa uskutočnil telefonický rozhovor medzi predsedom KK SBF 
a prezidentom SBF s tým, že Predseda KK SBF upresnil jednotlivé body a 
prisľúbil k nim zaslať aj písomné stanovisko, 

- písomné upresnenie k vyššieuvedeným bodom z 30.10.2018: 
o keďže Predseda KK SBF už minulý rok avizoval, že nie je isté, že sa 

bude vedieť dlhodobo plnohodnotne venovať funkcii kontrolóra SBF, 
navrhoval VV SBF hľadať náhradu za jeho osobu s tým, aby si okrem 
predsedu KK SBF urobil skúšky kontrolóra SBF aj niekto iný tak, ako 
to SBF odporúčala p. hlavná kontrolórka športu p. Ing. Fisterová, tj. 
aký je stav s hľadaním náhrady? 

§ Prezident SBF informoval predsedu KK SBF o stave hľadania 
nástupcu s tým, že by bolo dobré, aby Predseda KK SBF 
zotrval vo funkcii ešte do konca roka, nakoľko nie je také 
jednoduché nájsť náhradu, Predseda KK SBF sa vyjadril, že to 
chápe a v podstate je jedno, či odstúpi už teraz, alebo koncom 
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roka, pre každý prípad však musí odstúpiť najneskôr ku koncu 
tohto roka, nakoľko je skutočne pracovne tak vyťažený, že sa 
tejto funkcii nedokáže už plnohodnotne venovať, samozrejme si 
je vedomý, že Výročnú správu o činnosti kontrolóra pre VZ 
SBF za rok 2018 bude musieť napísať ešte on, napokon dosť 
veľa vecí je už známych a sú uvedené v Správe kontrolóra za 
rok 2017 v bode "Udalosti po 31.12.2017",  

o Predseda KK SBF predpokladá a chce veriť, že VV SBF pokračuje v 
naštartovaných procesoch zo spoločných stretnutí KK SBF s VV SBF, 
že VV SBF doriešil nesplnené povinnosti SBF a vedie aktualizovaný 
zoznam povinností SBF vyplývajúcich pre ňu zo ZoŠ, respektívne 
iných všeobecne záväzných právnych predpisov, Predseda KK SBF 
chcel len pripomenúť, že za plnenie, ale aj neplnenie povinností 
zodpovedá štatutárny zástupca, respektívne VV SBF, 

§ Ako to bolo už viackrát preberané, za plnenie, ale aj neplnenie 
povinností SBF, vyplývajúcich jej zo ZoŠ a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov, je zodpovedný VV SBF, tj. 
skutočne KK SBF len chce veriť, že VV SBF pokračuje v 
začatých procesoch zo spoločných stretnutí KK SBF, VV SBF, 
p. GS SBF a p. účtovníka SBF, že VV SBF splnil, respektívne 
plní doteraz nesplnené povinnosti SBF, že priebežne aktualizuje 
zoznam povinností SBF vo formáte *.xls, ako bolo dohodnuté a 
ako to bolo odprezentované aj na poslednom VZ SBF, nič viac a 
nič menej. Teraz je šanca a príležitosť dať veci do poriadku,  

o keďže sa nepodarilo zorganizovať  ďalšie spoločné stretnutie, na 
ktorom by bolo možné okrem iného venovať sa aj doriešeniu 
sponzorskej zmluvy s NIKE, k tomu prisľúbil napísať niekoľko 
svojich postrehov. V každom prípade mu chýbala analýza výhodnosti, 
respektívne nevýhodnosti tejto zmluvy, ktorá urobená nebola, 
Predseda KK SBF však VV SBF odporučil túto analýzu urobiť a pred 
rozhodnutím, čo ďalej, ju predložiť na rokovanie VV SBF, 

§ Zmluva s APS (NIKE)–pripomienky predsedu KK SBF sú v 
tom zmysle, že doteraz nebola nikým predložená ekonomická 
analýza výhodnosti, respektívne nevýhodnosti tejto zmluvy pre 
SBF. Konkrétne si pod tým predstavuje, že by sa mal vziať 
zoznam členov reprezentácie, hypoteticky vybrať pre každého 
člena výstroj v zmysle katalógu APS (NIKE), celá čiastka by sa 
mala spočítať a porovnať s čiastkou 4.000,-€/rok, totiž, mohlo 
by sa ukázať, že by SBF nielenže nemusela doplácať nad limit 
4.000,-€/rok, ale spoločnosť APS (NIKE) by musela dodať niečo 
naviac do limitu 4.000,-€/rok. Zároveň nikto nemá v úmysle 
naštrbovať existujúce vzťahy s dodávateľom/dodávateľmi 
športových potrieb, práve naopak, v rámci tvorby rozpočtu na 
nasledujúci rok by mohla byť vyčlenená čiastka na dodávku 
športových potrieb pre kluby od existujúceho 
dodávateľa/dodávateľov. Bez uskutočnenia takejto analýzy nie 
je možné povedať, či je daná zmluva pre SBF výhodná, alebo 
nevýhodná, aj keď obsahuje isté obmedzenia pre SBF. 
Alternatívnym postupom by bolo dohodnúť s existujúcim 
dodávateľom/dodávateľmi športových potrieb, aby 
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ponúkol/ponúkli SBF rovnaké, alebo podobné podmienky, ako 
spoločnosť APS (NIKE), tj. bezplatnú dodávku športových 
potrieb v hodnote 4.000,-€/ročne. Bez vyhodnotenia 
výhodnosti/nevýhodnosti zmluvy a jej následného prerokovania 
vo VV SBF by to mohlo byť vyhodnotené aj tak, že SBF za 
obdobie 5 rokov prichádza o 4.000,-€/ročne.  

o v uplynulých dňoch sa Predseda KK SBF na internete dočítal, že sa 
prezident SBF Tomáš Kovács má vrátiť do ringu dňa 18.11.2018 na 
zimnom štadióne v Bratislave, článok bol uverejnený dňa 17.10.2018. 
Predseda KK SBF upozornil, že všetci vnímajú atmosféru v SBF, všetci 
sú dospelí ľudia, v tejto veci ho kontaktovali viacerí ľudia, nevie, čo si 
má o tom myslieť, ale vzhľadom na atmosféru v SBF by odporúčal toto 
prehodnotiť, nakoľko si vie veľmi dobre predstaviť, čo by to mohlo 
spustiť, 

§ Prezident SBF vysvetlil predsedovi KK SBF okolnosti okolo 
jeho plánovaného zápasu dňa 18.11.2018 a informoval ho aj o 
ďalších zamýšľaných krokoch zo strany SBF s tým, že v týchto 
veciach už bola oslovená aj AIBa a že chce členskú základňu 
SBF informovať počas MLB. Predseda KK SBF mu odporučil a 
odporúča, aby boli všetky tieto záležitosti zaradené na 
rokovanie VV SBF, na ňom aj prerokované a aby bola o ich 
schválení následne oficiálne informovaná členská základňa 
SBF, aby sa neopakovali udalosti z predchádzajúceho obdobia, 
nakoľko všetci vnímajú atmosféru v SBF. Samozrejme 
Predseda KK SBF nemal nič ani proti neformálnemu 
informovaniu počas MLB, ako naznačil, 

- nad rámec vyššieuvedených bodov chcel Predseda KK SBF upozorniť VV 
SBF na veľmi negatívne reakcie členskej základne na MLB, chcel VV SBF 
odporučiť, aby sa tejto téme venoval, zároveň si všimol, že je to jeden z bodov 
na nasledujúce rokovanie VV SBF.  

11. Do konca roka 2018 KK SBF sledovala komunikáciu medzi členmi SBF navzájom, 
medzi členmi SBF a VV SBF, rokovania VV SBF, ako aj zápisnice z ich rokovaní 
atď.. 

 
 

Udalosti po 31.12.2018 
 

1. Dňa 2.1.2019 bol Predseda KK SBF zo strany p. GS SBF informovaný, že sa VV 
SBF zaoberal úmyslom predsedu KK SBF vzdať sa funkcie kontrolóra SBF 
s tým, že by potrebovala vyjadrenie predsedu KK SBF, či je to ešte aktuálne 
a informovala ho aj o odporúčaniach hlavnej kontrolórky športu p. Ing. 
Fisterovej v tejto veci. Zároveň predsedu KK SBF informovala aj o kontrole zo 
strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá sa konala 
v dňoch 17.9.2018 až 29.10.2018 vo všetkých národných športových zväzoch 
a národných športových organizáciách, KK SBF však bola o tejto skutočnosti 
informovaná až dňa 2.1.2019, pričom Návrh správy o kontrolnej činnosti bol KK 
SBF doručený až dňa 22.1.2019 (technická chyba), čo je neakceptovateľné. 

 
Už v minulosti KK SBF žiadala VV SBF, aby bola o skutočnostiach ohľadom 
výkonu kontroly informovaná s dostatočným časovým predstihom pred zámerom 
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vykonať kontrolu, alebo v primeranom čase po jej uskutočnení, akonáhle bude 
návrh správy o kontrole k dispozícii. KK SBF zároveň dlhodobo upozorňovala 
VV SBF na potrebu dodržiavania ustanovení ZoŠ a iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov, ako aj na skutočnosť, že v súvislosti s novým ZoŠ bude 
určite vykonaná kontrola, samozrejme, vo všetkých národných športových 
zväzoch a národných športových organizáciách.   
 
2. Dňa 9.2.2019 Predseda KK SBF odpovedal e–mailom p. GS SBF ohľadom 
zámeru odstúpiť z pozície kontrolóra SBF nasledovne:  

-Predseda KK SBF oznamuje svoje rozhodnutie odstúpiť z pozície predsedu KK SBF, a 
to k dátumu 23.3.2019 v zmysle návrhu, toto svoje rozhodnutie avizoval už dlhodobo, v 
podstate od roku 2017, nakoľko je pracovne značne vyťažený, zároveň VV SBF 
odporúčal okrem hľadania vhodného kandidáta ako náhradu za seba aj to, aby v rámci 
SBF aj niekto iný zložil odbornú skúšku, ktorá je jedným z predpokladov na výkon 
funkcie kontrolóra, Predseda KK SBF v súčasnosti pôsobí už v novom zamestnaní, kde 
sa musí plnohodnotne venovať zamestnaniu, čo mu už neumožňuje ďalej vykonávať 
funkciu kontrolóra a predsedu KK SBF, 
- Predseda KK SBF si dovoľuje len upozorniť na skutočnosť, že do funkcie členov KK 
SBF boli okrem neho zvolení aj kolegovia p. Pavol Švec a p. Jozef Blažo, teda je na ich 
rozhodnutí, či chcú, alebo nechcú ďalej pôsobiť ako členovia KK SBF, 
- Predseda KK SBF bol p. GS SBF dňa 2.1.2019 informovaný o kontrole vykonanej v 
SBF a vo všetkých NŠZ a NŠO v roku 2018, je pravda, že je pracovne veľmi vyťažený, 
ale v minulosti bola dohoda že keď budú do SBF doručené výzvy na predloženie 
podkladov kvôli kontrole, tak ich KK SBF neodkladne obdrží a že ich p. GS SBF bude 
posielať všetkým členom KK SBF, Predseda KK SBF v zozname príjemcov kolegov 
z KK SBF nevidel, kvôli technickej chybe sa k návrhu zápisnice dostal až dňa 22.1.2019, 
- KK SBF na možný výkon kontroly dlhodobo upozorňovala a po preštudovaní návrhu 
zápisnice chce tiež veriť, že vytknuté nedostatky môže považovať za nezávažné a budú 
doriešené do najbližšieho VZ SBF konaného dňa 24.3.2019. Keďže je Predseda KK SBF 
až do dňa 23.3.2019 kontrolórom a predsedom KK SBF a veľmi mu záleží na tom, aby 
bolo všetko v poriadku a všetko prebehlo regulérne, chce p. GS SBF požiadať, aby KK 
SBF informovala, či a ako boli vytknuté nedostatky odstránené. 
 
Záver: v roku 2018 nastalo zlepšenie oproti roku 2017, pokiaľ ide o stav, ako aj všeobecné 
plnenie povinností SBF, vyplývajúcich zo ZoŠ a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov, 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, ktoré sa, žiaľ, nepodarilo zlepšiť. 
 
Návrh opatrení: 

- pokračovanie v odstraňovaní zistených nedostatkov z predchádzajúcich období, 
- vypracovanie analýzy výhodnosti, respektívne nevýhodnosti zmluvy medzi SBF 

a spoločnosťou APS (NIKE) a jej následné predloženie a prerokovanie vo VV SBF 
vrátane oslovenia existujúceho dodávateľa/dodávateľov, aby ponúkli rovnaké, 
respektívne porovnateľné podmienky ako APS (NIKE), 

- pokračovanie v pravidelných spoločných stretnutiach KK SBF s VV SBF, p. GS SBF 
a v prípade potreby aj s p. účtovníkom SBF, 
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- 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, 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 
2018. 
 
V Bratislave dňa 23.3.2019    KK SBF 


