
Zápisnica VVSBF 
19.1.2022, 09:00 hod. 

 
 

Zúčastnení členovia VV SBF: Tomáš Kovács 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 
Mgr. Peter Seriš  
MUDr. Pavol Varga 
Ing. Tomáš Dittinger 
Ing. Maroš Vyskoč, PhD., IWE 

 
Zástupca športovcov:   Andrej Csemez 
 
Ospravedlnení:   Mgr. Boris Čavajda 
      
Sekretariát SBF:   Ivana Haršányová 

 
Pozvaní hostia:   Ján Brandejs 
 
      
Navrhnutý program: 
 

1. Privítanie  
2. Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa 

zápisnice 
3. Schvaľovanie programu 
4. Voľba viceprezidentov SBF 
5. Došlá pošta 
6. Účtovníctvo pre rok 2022 
7. Návrh ligových súťaží na rok 2022 
8. Česko-slovenská súťaž družstiev Real boxing Cup 
9. Návrh kalendára SBF na rok 2022 
10. Návrh rozpočtu SBF na rok 2022 
11. Reprezentácia 
12. Top tím 2022 
13. Nové bodovanie IBA 
14. Rôzne 

 

K bodu 1 – privítanie 
 
Prezident SBF Tomáš Kovács srdečne privítal zúčastnených na zasadnutí apoďakoval im za 
ich prítomnosť. 
 
K dobu 2 – voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa 
 
Prezident SBF Tomáš Kovács navrhol seba za predsedajúceho. Všetci prítomní schválili 
predsedajúceho jednohlasne (všetci prítomný hlasovali za).  
Hlasovanie: 
Počet členov VV SBF prítomných na zasadnutí: 6 
Počet členov VV SBF zúčastnených na hlasovaní: 6 
Počet členov VV SBF hlasujúcich za návrh:  6 
Počet členov VV SBF hlasujúcich proti návrhu: 0 
Počet členov VV SBF, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 



 
Predsedajúci Tomáš Kovácsurčil za zapisovateľa zápisnice GS Ivanu Haršányovú 
a overovateľa pána Mgr. Pavla Hlavačku,PhD. Prítomní schválili zapisovateľa a overovateľa 
zápisnice VV SBF jednohlasne a to tak, že všetkých sedem členov hlasovalo za. 
 
 
K bodu 3 - schvaľovanie programu 
 
PredsedajúciTomáš Kovács informoval prítomných členov VV, že navrhovaný program im 
bol zaslaný vopred ako súčasť pozvánky nazasadnutie VV SBF prostredníctvom emailu.  
Navrhnutý program:  
 

1. Privítanie  
2. Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa 

zápisnice 
3. Schvaľovanie programu 
4. Voľba viceprezidentov SBF  
5. Došlá pošta 
6. Účtovníctvo pre rok 2022 
7. Návrh ligových súťaží na rok 2022 
8. Česko-slovenská súťaž družstiev Real boxing Cup 
9. Návrh kalendára SBF na rok 2022 
10. Návrh rozpočtu SBF na rok 2022 
11. Reprezentácia 
12. Top tím 2022 
13. Nové bodovanie IBA 
14. Rôzne 

 
Predsedajúci Tomáš Kovács dal hlasovať o programe VV SBF.  
Hlasovanie: 
Počet členov VV SBF prítomných na zasadnutí: 6 
Počet členov VV SBF zúčastnených na hlasovaní: 6 
Počet členov VV SBF hlasujúcich za návrh:  6 
Počet členov VV SBF hlasujúcich proti návrhu: 0 
Počet členov VV SBF, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 
 
Program VV bol všetkými členmi VV riadne schválený. 
 
K bodu 4 –voľba viceprezidentov SBF 
 
Podľa článku 18 (Výkonný výbor SBF a Viceprezidenti SBF) odstavca 4 Stanov SBF: Členovia 
VV SBF spomedzi seba volia Prvého a Druhého Viceprezidenta SBF. Prvým Viceprezidentom je 
Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu, spoluprácu s klubmi a členskú základňu. Druhým 
Viceprezidentom je Viceprezident pre manažment, PR, marketing, rozpočet, fundraising a financie. 
Každý z Viceprezidentov môže na základe poverenia Prezidenta SBF zastupovať Prezidenta SBF v 
rozsahu vymedzenom poverením.  
Na VZ, ktoré sa konalo dňa 29.12.2021 bol zvolený prezident SBF a 6 členovia VV a 1 
zástupca športovcov. Členovia VV mali teraz na prvom zasadnutí VV povinnosť zvoliť si 
medzi sebou Prvého a Druhého Viceprezidenta SBF.  
Prezident Tomáš Kovács navrhol ako Prvého Viceprezidenta MUDr. Pavla Vargu a Druhého 
viceprezidenta Mgr. Petra Seriša.  
 
 



Predsedajúci Tomáš Kovács vyzval členov VV SBF hlasovať o návrhu Prvého a Druhého 
Viceprezidenta SBF.  
Hlasovanie: 
Počet členov VV SBF prítomných na zasadnutí: 6 
Počet členov VV SBF zúčastnených na hlasovaní: 4 
Počet členov VV SBF hlasujúcich za návrh:  4 
Počet členov VV SBF hlasujúcich proti návrhu: 0 
Počet členov VV SBF, ktorí sa zdržali hlasovania: 2 
 

Pán predsedajúci Tomáš Kovács oboznámil prítomných s výsledkom voľby Prvého a 

Druhého Viceprezidenta SBF. Za Prvého Viceprezidenta SBF bol zvolený MUDr. Pavol 

Varga,s počtom hlasov 5 a za Druhého Viceprezidenta SBF bol zvolený Mgr. Peter Seriš 

s počtom hlasov 5. 

 
UZNESENÍM č. 1/2022 

Výkonný výbor SBF schvaľuje voľbu Prvého a Druhého Viceprezidenta SBF pre obdobie 
4 rokov 

(4 členovia hlasovali ZA, MUDr. Pavol Varga a Mgr. Peter Seriš sa zdržali).  
 
 

K bodu 5 – došlá pošta  
 
Športový manažér Ján Brandejs predniesol žiadosť o pridruženie klubu BC Krásno nad 
Kysucou. Klub zaslal všetky potrebné dokumenty na pridruženie klubu a splnil tak 
podmienky pridruženia.  

 
UZNESENÍM č. 2/2022 

Výkonný výbor SBF schvaľuje pridruženie klubu BC Krásno nad Kysucou 
(všetci členovia hlasovali ZA).  

 
 

Športový manažér pán Ján Brandejs predložil k schváleniu žiadosť o reamaterizáciu Ronalda 

Anděla, ktorý v žiadosti o reamaterizáciu dodal všetky potrebné prehlásenia a splnil všetky 

podmienky, pričom mu nič nebráni v návrate do olympijského boxu a registrácii v SBF. Pán 

Anděl bol upozornený, že v prípade ďalšieho štartu v profesionálnom boxe bude jeho 

registrácia zrušená a ďalší návrat do olympijského ringu mu nebude umožnený. 

UZNESENÍM č. 3/2022 
Výkonný výbor SBF schvaľuje žiadosť o reamaterizáciu Ronalda Anděla 

(všetci členovia hlasovali ZA). 
 
 

GS SBF informovala o EUBC kongrese, ktorý sa bude konať dňa 27.2.2022 o 10:00 hodine 
online. Hlavným bodom bude hlasovanie o schválení nových stanov EUBC.Pán prezident 
Tomáš Kovács navrhol ako delegáta člena VV pána Mgr. Borisa Čavajdu aby sa zúčastnil 
online kongresu. S pánom Čavajdom sme sa telefonicky spojili a svoju účasť potvrdil. 
 

UZNESENÍM č. 4/2022 
Výkonný výbor SBF schvaľuje účasť pána Mgr. Borisa Čavajdu na online EUBC 

kongrese dňa 27.2.2022 o 10:00 hodine 
(všetci členovia hlasovali ZA). 

 
 
 



K bodu 6 – účtovníctvo pre rok 2022 
 
GS Ivana Haršányová pripomenula, že účtovník pre SBF pán Ing. Peter Bernát podal 
k 31.12.2021 svoju výpoveď zo zdravotných dôvodov. Účtovníctvo a všetky vyúčtovania 
viažuce sa k roku 2021/2022 pán Bernát riadne ukončí. VV oslovil firmu KPU s.r.o. Galanta 
s návrhom vedenia účtovníctva pre SBF. Pani Krajčírová návrh prijala a stane sa tak novou 
účtovníčkou pre SBF so zmluvou od 1.1.2022 avšak do marca 2022 ešte bude účtovníctvo vo 
viacerých smeroch viesť pán Bernát. 
 

UZNESENÍM č. 5/2022 
Výkonný výbor SBF schvaľuje účtovnícku firmu KPU s.r.o. pre vedenie účtovníctva SBF 

(všetci členovia hlasovali ZA).  
 
 
K bodu 7– návrh ligových súťaží na rok 2022 
 
VV SBF sa zaoberal návrhom vytvoriť v rámci Slovenskej ligy boxu súťaž „Superpohár SBF“, 
v ktorom by štartovali boxeri nad 10 zápasov formou losovania dvojíc. Tento návrh 
prejednávali zástupcovia klubov už na decembrovom VZ SBF. VV SBF v diskusii so 
športovým manažérom SBF Jánom Brandejsom prebral podrobnosti tejto súťaže a daný 
návrh schválil. Pravidlá a systém súťaže zapracuje ŠTaMK SBF do súťažných dokumentov 
a oboznámi so zmenami kluby pred štartom 1.kola SLB, v rámci ktorého sa bude boxovať už 
aj Superpohár SBF. 
Ďalej pán Brandejs za ŠTaMK SBF predložil k schváleniu súťažné dokumenty ako Súťažný 
poriadok boxu, Propozície MSR, SLB a PS SBF. 
 

UZNESENÍM č. 6/2022 
Výkonný výbor SBF schvaľuje Súťažný poriadok boxu 2022, Propozície Slovenskej ligy 
boxu 2022, Propozície Majstrovstiev SR 2022 a Propozície Prípravných stretnutí SBF 

(všetci členovia hlasovali ZA).  
 
 
K bodu 8 – Česko-slovenská súťaž družstiev Real boxing Cup 
 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. informoval o novej ligovej súťaži družstiev seniorov Real Boxing 
Cup, ktorú zastrešuje Česká boxerská asociácia a štartujú v nej aj slovenské kluby BCS Nitra 
a BT Dubnica n/V. VV SBF kvituje túto súťaž, ktorá je výborným odrazovým mostíkom pre 
reprezentáciu a povoľuje slovenským klubom sa pre túto súťaž riadiť pravidlami RBC a 
ČBA, ktoré sú v niektorých bodoch odlišné od pravidiel súťaží SBF (možný štart 
profesionálnych boxerov a bojovníkov z iných bojových športov). Zároveň VV SBF bude 
finančne zabezpečovať rozhodcov SBF pre túto súťaž podľa vypracovanej smernice.  
 

UZNESENÍM č. 7/2022 
Výkonný výbor SBF schvaľuje možnosť pre slovenské kluby v súťaži RBC riadiť sa 

pravidlami RBC a ČBA a schvaľuje financovanie rozhodcov SBF pre túto súťaž 
(všetci členovia hlasovali ZA).  

 
 
K bodu 9 – návrh kalendára SBF na rok 2022 
 
Športový manažér Ján Brandejs spolu s reprezentačným trénerom Mgr. Pavlom Hlavačkom, 
PhD. predstavili návrh súťažného kalendára SBF pre rok 2022. V pôvodnom návrhu bolo 
1.kolo SLB a Superpohára (SP) navrhnuté na 5.2.2022 ale po informácii od viacerých klubov, 
že ešte len začínajú s tréningovým procesom (kvôli covid obmedzeniam) sa 1.kolo presúva 



na termín 26.2.2022. Ostatné termíny ostávajú momentálne v platnosti tak, ako boli v návrhu 
zaslané klubom. Aktualizáciu zašle klubom Ján Brandejs.  
 

UZNESENÍM č. 8/2022 
Výkonný výbor SBF schvaľuje návrh súťažného kalendára na rok 2022  

(všetci členovia hlasovali ZA).  
 
 
K bodu 10 – návrh rozpočtu SBF na rok 2022 
 
GS predstavila návrh rozpočtu pre rok 2022. MŠVVaŠ SR poslalo návrh zmluvy pre rok 2022 
s navýšenou sumou dotácie o 207€. Dotácia tak pre rok 2022 je 150.637€. Rozdelenie dotácie 
je do 5 skupín podobne ako to bolo doteraz. Prvou skupinou sú aktívni športovci, druhou 
skupinou sú talentovaní športovci, treťou reprezentácia, štvrtou prevádzka zväzu a piatou 
skupinou ostatná športová činnosť. Každá skupina je percentuálne určená ministerstvom. GS 
dala návrh rozpočtu k náhľadu výkonnému výboru a ten si návrh prezrel. VV nemal žiadne 
výhrady k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
 
Predsedajúci Tomáš Kovács vyzval členov VV SBF hlasovať o schválení návrhu rozpočtu.  
Hlasovanie: 
Počet členovVV SBF prítomných na zasadnutí: 6 
Počet členov VV SBF zúčastnených na hlasovaní: 6 
Počet členov VV SBF hlasujúcich za návrh:  6 
Počet členov VV SBF hlasujúcich proti návrhu: 0 
Počet členov VV SBF, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 
 

UZNESENÍM č. 9/2022 
Výkonný výbor SBF schvaľuje návrh rozpočtu pre rok 2022 vo všetkých bodoch 

(všetci členovia hlasovali ZA).  
 
 
K bodu 11 – reprezentácia 
 
Hlavný reprezentačný tréner Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. predstavil členom VV SBF „Plán 
reprezentácie“ na rok 2022, ktorý v bodoch pre žiakov a ml.dorast doplnil reprezentačný 
tréner pre tieto kategórie Andrej Horný. Plán reprezentácie popisuje súčasný stav 
jednotlivých reprezentačných výberov, prvotný predpoklad ich skladby na rok 2022 a návrh 
akcií reprezentácie na rok 2022.  
 
Ďalej Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. predložil nominácie na MT IBA žien Womens Nations Cup 
v srbskom Sombore 25.-30.1.2022, kde boli za reprezentáciu SBF navrhnuté 2 seniorky – 48kg 
Nicole Ďuríková, 63kg Miroslava Jedináková a 2 st. dorastenky 54kg Bibiána Lovašová, 60kg 
Tamara Kubalová. Tréner Tibor Hlavačka, rozhodca Martin Zajac. 
 
Ďalej navrhol nomináciu na MT IBA Bocskai 7.-13.2.2022 v Debrecíne, kde budú SBF 
reprezentovať 3 boxeri: 60kg Viliam Tankó, 75kg Lukáš Fernéza, 92kg Joseph Kostúr. Tréner 
Pavol Hlavačka, rozhodca JUDr. Radoslav Šimon. 

 
UZNESENÍM č. 10/2022 

Výkonný výbor SBF schvaľuje Plán reprezentácie pre rok 2022. Ďalej VV SBF schvaľuje 
nominácie na MT Nations Cup a MT Bocskai tak, ako boli navrhnuté 

(všetci členovia hlasovali ZA, Pavol Hlavačka sa ZDRŽAL).  
 
 



Ďalej Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. informoval o prvom reprezentačnom sústredení, ktoré sa 
uskutočnilo v Mělníku (ČR) 4.-8.1.2022 a nominované naň boli dievčatá v príprave na MT 
IBA Nations Cup, širší výber mužov do 22 rokov a A-reprezentácia mužov. Nakoľko na 
poslednú chvíľu sa z účasti ospravedlnili 3 plánovaní účastníci (Ďuríková, Országhová, 
Mišalko), tak ich miesto zastúpili 3 kluboví boxeri, ktorým však ubytovanie a stravu 
preplatili kluby. Ďalej P.Hlavačka informoval, že Športové centrum polície prispelo SBF na 
toto sústredenie čiastkou 1728 Eur, keď preplatilo ubytovanie a stravu pre 9 členov strediska 
ŠCP. 
Ďalšie sústredenie pre kategóriu st.dorastu a mužov bude v týždni 21.-25.2.2022 v Nitre a pre 
kategóriu st.žiakov a ml.dorastu 4.-6.2.2022 v Matúškove (Akadémia Tomiho Kida).  
 
 
K bodu 12 – top tím 2022 
 
Pán Čihák z MŠVVŠ SR informoval SBF, že Kritériá pre poskytovanie príspevku športovcom 
zaradeným do zoznamu športovcov top tímu v roku 2022 sú už podpísané ministrom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR a sú aj zverejnené na webovom sídle Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR: 
 
https://www.minedu.sk/data/files/11070_top-ti%CC%81m-2022-
krite%CC%81ria%CC%81_final.pdf 
 
Po 15. januári 2022 bude podľa kritérií zhotovený kompletný zoznam športovcov top tímu 
v roku 2022, ktorý bude predložený ministrovi školstva, vedy výskumu a športu SR ako 
návrh na jeho rozhodnutie. Po podpise rozhodnutia budú športovým organizáciám zasielať 
zmluvy na podpis. Avšak v týchto chvíľach sme ešte neobdržali kompletný zoznam 
športovcov top tímu. Predbežný návrh športovcov, ktorí spĺňajú výsledkové kritériá 
ministerstva, nám zaslali a bol nasledovný: A. Csemez, M. Strnisko, M. Takács, L. Fernéza, 
M.Jedináková, A. Staněk a L. Horváth. Ak nám bude tento zoznam potvrdený, budeme 
informovať športovcov a kluby v ktorých sú registrovaní. 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. informoval, že ku každému športovcovi bude musieť jeho 
zodpovedajúci tréner vypracovať pomerne náročný Harmonogram športovej prípravy 
s predbežným rozpočtom čerpania dotácie a prejsť s týmto dokumentom oponentúrou pred 
komisiou ministerstva. Až po úspešnej oponentúre bude dotácia definitívna pre daného 
športovca. Sám takúto oponentúru už absolvoval za 4 športovcov jeho tréningovej skupiny 
a celá oponentúra trvala 3 hodiny. Z tohto dôvodu bude dôležité spoločné stretnutie 
zástupcov všetkých navrhnutých športovcov, aby sa mohli na oponentúru zodpovedne 
pripraviť. 
 
K bodu 13 – nové bodovanie IBA 
 
IBA predstavila nové bodovanie na turnajoch. Bude sa bodovať každá minúta zápasu 
(rozhodcovia dostanú signál, alebo časomerač udrie kladivkom na stolík) aby bolo v zápase 9 
bodovaných úsekov a nie len 3 ako doteraz čo spôsobovalo že často krát bol zápas po dvoch 
pomerne tesných kolách uzavretý v prospech jedného boxera. Mení sa aj niekoľko ďalších 
pravidiel bodovania a rozhodovania (napr. iba 2 kritériá bodovania a počet možných 
počítaní v zápase). Momentálne ide IBA bodovanie skúšať a prvý krát oficiálne na veľkom 
podujatí by chceli toto bodovanie vyskúšať na MS žien v máji. Pokiaľ IBA nepošle na 
federácie nové bodovacie prístroje a presný manuál k novému bodovania, tak sa v SBF 
pokračuje v bodovaní ako doteraz. Odkaz na prezentáciu ohľadom nového bodovania:  
 
https://www.facebook.com/100038780310957/posts/611771006792238/ 
 
 

https://www.minedu.sk/data/files/11070_top-ti%CC%81m-2022-krite%CC%81ria%CC%81_final.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/11070_top-ti%CC%81m-2022-krite%CC%81ria%CC%81_final.pdf
https://www.facebook.com/100038780310957/posts/611771006792238/


 
K bodu 14 – rôzne 
 
Pán Brandejs predložil k schváleniu smernicu poskytovania príspevkov vybraným členom 
SBF s navrhnutými zmenami. Na základe tejto smernice sú hradené výdavky a náhrady 
delegovaným rozhodcom a členom komisií počas podujatí SBF a schválených podujatí VV 
SBF. 
 

UZNESENÍM č. 11/2022 
Výkonný výbor SBF schvaľuje Smernicu poskytovania príspevkov delegátom a členom 

SBF 
(všetci členovia hlasovali ZA).  

 
 

Výkonný výbor sa zaoberal aj Disciplinárnou komisiou SBF, do ktorej boli zvolení počas VZ 
SBF dvaja členovia, pričom jedno miesto člena komisie bolo neobsadené. VV SBF má za to, že 
táto funkcia je veľmi dôležitá. S návrhom kooptácie člena SBF JUDr. Branislava Piršča za 
člena Disciplinárnej komisie sa zaoberal VV SBF. 
 

UZNESENÍM č. 12/2022 
Výkonný výbor SBF ustanovuje do funkcie člena disciplinárnej komisie SBF kooptáciou 

JUDr. Branislava Piršča 
(všetci členovia hlasovali ZA).  

 
 
 
GS SBF informovala VV o reakcii SOŠV k novej podobe Zmluvy o poskytnutí príspevku 

uznanému športu v roku 2022. SOŠV bude tento dokument MŠVVaŠ SR pripomienkovať. 

Mnohé ustanovenia zmluvy považujú za prísne a upravené nad rámec samotného Zákona 

o športe. Chceli nás preto poprosiť, aby sme im zaslali prípadnéďalšie pripomienky, resp. 

návrhy na úpravu ustanovení tejto dôležitej zmluvy pre rozvoj športov.SBF s pripomienkami 

SOŠV súhlasí vo všetkých bodoch a pripomienky podporí.  

Sú to nasledovné pripomienky: 
 

1) Vylúčenie možnosti použitia príspevku na: propagačné materiály (Čl. 4 ods. 3, písm. ea)) a 
propagačné, mediálne, produkčné služby (čl. 4 ods. 3, písm. eb)).  

Týmto krokom sa zamedzuje NŠZ efektívne propagovať svoj šport, zdravý životný štýl, podujatia 
a aktivity danej organizácie na rozširovanie členskej základne a popularity športu.  
 

2) Rozšírenie konfliktu záujmov nad rámec právnej úpravy v Zákone o športe. Po novom za 
oprávnené použitie Príspevku sa nepovažuje prevod finančných prostriedkov na účet osôb 
podnikajúcich na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov alebo osobitných zákonov v oblasti podnikania, ak sú takéto osoby členmi 
štatutárneho orgánu, kontrolného orgánu alebo výkonného orgánu NŠZ alebo jeho člena.  (Čl. 
5 ods. 8) 

V športovej praxi sa bežne vyskytuje situácia, kedy štatutárny orgán klubu je zároveň trénerom, 
inštruktorom športu resp. iným športovým odborníkom, ktorý vykonáva túto činnosť pre NŠZ podľa § 
6 ods. 3 Zákona o športe (napr. ako reprezentačný tréner).  
Dlhodobo upozorňujeme na nevhodnú právnu úpravu konfliktu záujmov v Zákone o športe, kvôli 
ktorej niektorí odborníci nechcú/nemôžu pôsobiť v orgánoch zväzu. Táto rozširujúca zmluvná 
podmienka aj na členov NŠZ je definovaná ešte prísnejšie ako zákonná úprava a môže spôsobiť 
v mnohých menších zväzoch problémy.  
 



3) Prijímateľ (NŠZ) sa zaväzuje vyžiadať si písomné stanovisko od MŠVVaŠ SR k použitiu 
Príspevku na úhradu nákladov súvisiacich výlučne so športovou činnosťou, ktoré nie sú 
špecifikované v Prílohe č.  1.  
Ak NŠZ nebude postupovať podľa tohto ustanovenia, výdavky na takéto náklady budú 
považované za neoprávnené výdavky. (Čl. 8 ods. 5) 

V prílohe č. 1 sú len príkladmo uvedené oprávnené výdavky použitia Príspevku bez jednoznačného 
stanovenia jednotlivých účelov. Na základe uvedeného, ak sa predmetný výdavok jednoznačne 
nevyskytuje v tejto prílohe, je potrebné si vyžiadať písomné stanovisko MŠVVaŠ SR. Navrhujeme toto 
ustanovenie vypustiť (prakticky, čo ak vznikne NŠZ na športovom podujatí v zahraničí neočakávaný 
výdavok, ktorý nie je upravený v prílohe? Budú športovci a tréneri čakať na stanovisko, či sa tento 
výdavok uzná?), prípadne navrhujeme, aby bola do ustanovenia vsunutá lehota odpovede MŠVVaŠ 
SR a v prípade, ak MŠVVaŠ SR nevydá písomné stanovisko budú považované výdavky za oprávnené. 
 

4) Nadbytočná byrokracia v súvislosti s Informačným systémom športu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Galante, 19.1.2022 
  
Predsedajúci: Tomáš Kovács    
      
zapísal: Ivana Haršányová    
 
overil: Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 
 
 


