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tČo:36 067 580
obČianske zdraŽertte zapisané v tegistti občianskych zdtůeni,vedenom Ministetstvom vnúfta Slovenskej

republiky pod číslom WS/1 -900/ 90-77 456

ZLPISNICA
zo z as adnuti a Konferc nc ie Slove nského zv ázru b obistov zo dňa 29 .06.202t

Dňa29.06.2021 o 10.00 hod sa uskutočnilo dadne zasadnutie Konfetencie Slovenského zvázubobistov,
so sídlom Líščie údolie 1,34, 847 04 Btatislava, tČO: :O067580, zapisaného vregistri občianslrych
zdtuŽeni, vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom WS/1-900/90-17456 (ďalej aj
ako,,SZB').

Tetmín konania sa l(onferencie bol riadne avčas oznámený všetkým členom SZB.

Ptítomní: podťa priloženej Prezenčnej listiny (pdloha č. 1)

Prílohy: 1. Ptezenčná listina
2. ZLoženle orgánov SZB
3.Yýtočná správa za rck2020
4. Spúva auditora za konftolované obdobie roku 2019
5. Správa o činnosti kontrolóta SZB za rck2020
6. Návrh nového znenia stanov SZB (upravav oblasti antidopingolých pravidiel)
7. Náwh rozpočtu SZB narck2021,
8. Smernica SZB ,,O konflikte záujmov v podmienkachSZB"

Predseda SZB zahájt I{onferenciu SZB a predniesol progfam rokovania obsahujúci tieto body:

1,. Otvotenie zasadnaúa
2, Voťba predsedajúceho a zapisovateťa zasadnutia I(onferencie SZB
3. Schválenie pfogíamu zasadnuia l(onferencie SZB
4. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierl<y zatok2020 alýročnej správy SZB zatok2020
5. Rozhodnutie o naloženi s hospodárskym ýsledkom SZB za rok2020
6. Prerokovanie a schválenie rozpočtu SZB na rck2021,
7. Správa o činnosti kontrolóra SZB za rck2020
8. Sptáva auditota z vykonanej kontroly vltočnej správy a účtovnej závierlq za rok201,9
9. Schválenie nového znania stanov SZB (úptavav oblasti antidopingow.ich pravidiel)
10. Návrh na schválenie platnej zverejnenej smernice SZB ,,O konflikte záujmov v podmienkach

SZB", ktotá bola pterokovaná a schválená na zasadnutilýkonného v,ýboru dřra 1,9.'|1,.2020
11,, Závet

K bodu 1.

Zasadnuie l{onferencie otvotil a pdtomných privítal ptedseda SZB Milan Jagnešák (ďalej len
,,Predseda').



Ptedseda konštatoval, že na zasadnutí sú pdtomní delegáti členov SZB v zmysle prezenčnej listinR ktorá je

Prflohou Č. 1 tejto zápisrltce a Konferencia je vznášantaschopná a schopná pnjimať rozhodnutia, nakoťko
je pdtomných najmenej 2/3 delegátov v sulade so Stanovami SZB.

Kbodu 2.

Predseda nawhol schváliť ptedsedajúceho a zapísovateťa zasadnutia Konfetencie SZB nasledovne:

Predsedajúci: MilanJagnešá\dánmnarodenia: 29.08.7969,
bydlisko: Líščie údolie 734,B47 04 Bntislava

Zapisovateíz ZdenlaJagnešáková, dátum natodenia: 30.05.7974
bydlisko: Líščie údolie 734, B4'l,04 Bmtislava

Ptedseda nechal hlasovať o navrhnutom ptedsedajúcom a zapisovateťovi zasadnutia Konferencie, pričom
hlasovanie prebehlo nasledovne:

spolu za: 1,00 oh hlasov
spolu ptoti: 0 0Á hlasov
zdtžalo sa: 0 7o hlasov

Na základe uvedených 1ýsledkov hlasovania delegátov I(onfetencia pijůaUznesenie č. 1.

Uznesenie ě. 1.: Nawhnuty ptedsedajúci zasadnutia Konfetencie Milan Jagnešák a zapisovatel'
zasadnutia Konfetencie Zdenka tagnešáková boli iednomyseťnýn rozhodnuďm 1000% hlasov
pdtomných delegátov schváIení bez ďalších doplňujúcich náwhov alebo zmien,

K bodu 3.

Predsedajúci navrhol schváIit' ptogfam I{onferencie totožný s píogfamom, uvedeným v pozvánkach,
dotučených členom SZB pred začiatkom konania l(onfetencie. Predsedajúci súčasne konštatoval, že
v priebehu pdpta"y I{onfetencie nedošlo k návrhu na zmenu píogíamu I(onfetencie, oznámeného
členom SZB a ich delegátom ptostredníctvom doručenej pozvánky na zasadnuúe I{onferencie SZB.

Predsedajúci nechal hlasovat' o navthnutom pfogíame l{onferencie, pdčom hlasovanie ptebehlo
nasledovne:

spolu za: 1,00 o/o hlasov
spolu ptoti: 0 7o hlasov
zdtžalo sa: 0 %o hlasov

Na základe uvedených ýsledkov hlasovania delegátov l(onferencia prljalalJznesenie č. 2.

Uznesenie č. 2.: IÝawhnuty ptogram zasadnutia Konferencie bol iednomyseťným rozhodnutím
100% hlasov ptítomných delegátov schválený bez d'alších doplňuiúcich náwhov alebo zmien.

Kbodu 4.



Predsedajúci Ptedložil Konfetencii na schválenie riadnu účtovnú závierial Slovenského zvázubobistov za
rok2020 ako aj vytočnú správu SZB za rck2020, ktoré boli predložené delegátom v elektonickej forme
PÁ ptezentácii. Ptedsedajúci ptedniesol Konferencii hlavné body a závery v.fuočnej správy za rok 2020,
PdČom uPozomil na skutočnost',že za účtovné obdobie t,2020 už nevznjká nášmu zdražentapovinnosť
dať si vyhotovit' audit Účtovnej závíerl<y a Výtočnej spíávy, tak ako po minulé účtovné obdobia, nakoťko
bolZákonomupmvený limit tejto povinnosti pte poberatel'ov pdspevku zo štátneho rozpočtu zo 100 000
EUR na 250 000 EUR. Účtovná závterka SZB za r. 2020 bola podaná na FnaÁčnú správu cez
elektronickú podatel'ňu dňa 26.3,202l, ako vyhotovenáf zostavená, no neschválená. Po jej schválení
konferenciou zo dňa 29.6,2021, bude podané OZNÁMENIE o jej schválení. Takisto cez všeobecné
Podanie FinanČnej spúvy bude uloŽená v registti účtovných záierok ajYfuočná sptáva za t, 202O,ktotá
bude následne zvetejnená na našom webovom sídle ta§ aby bola splnená povinnosť je uloženia
a zvetejnetia v sulade s §67 a ods. 1 zákona č. 448/2008 Z.z. najneskót do 75.7.2020,

Ptedsedajúci následne nechal hlasovať o schválení riadnej účtovnej závierl<y SZB za rck 2020 a w.itočnej
správy SZB zatok2020, pdčom hlasovanie delegátov prebehlo nasledovne:

spolu za:

spolu ptoti:
zdtžaIo sa:

1,00 o/o hlasov
0 oÁ hlasov
0 7o hlasov

Na základe uvedených výsledkov hlasovania delegátov Konfetencia pújalaUznesenie č. 3,

Uznesenie ě. 3.: Ptedložená dadna úětovná záuierlra SZB za nk 2020 ako ai uýrcčná správa SZB
za rck 2020 boli jednomyseťným rozhodnutím 100% hlasov ptítomných delegátov schválené bez
d'alších doplňuiúcich náwhov alebo zmien,

K bodu 5.

Predsedajúci na záI,Jade schválenej účtovnej závierky SZB za rck 2020 konštatoval, že SZB dosiahla za rok
2020 negattvny hospodátsky rýsledok - stfatu vo wýške 9 1,74,92FIJR.

Ptedsedajúci predložil l(onferencii návrh, aby celá stata vykázaná v riaďnej účtovnej závierke za rck 2020
vo lryŠke 9 1,74,92 EUR bola preúčtovaná na účet nevysporiadaných sttát z minulých rokov (účtovný zápis
428 020 / 431 000). Za bezptostredne predchádzajúce účtovné obdobie rcka 201,9 bola ,,rykázaná strata vo
ýške 27 050,26 EUR, čo bolo spósobené kúpou nového monobobu a jeho následným účtovaním.
Rozhodnutím VH zo dňa 31,.1,2.2020 bolra čast' tejto staty vo wýške 18 298,46 EUR pokrytá pižičkami
predsedu, ktod tieto venoval združeniu tým, že sa vzdal ich spátného nárokovania (plolžity účtovný zápis
249010/428019).

Po pterokovaní tohto bodu programu nechal predsedajúci hlasovat' o spósobe nď.oženia s hospodárskym
ýsledkom SZB za rok2020, pričom hlasovanie delegátov ptebehlo nasledovne:

spolu za:

spolu proti:
zdržalo sa:

700% hlasov
0 7o hlasov
0 0Á hlasov

Na základe uvedených 1ýsledkov hlasovania delegátov Konferencia pnjůa Uznesenie č. 4.

Uznesenie č. 4.: Koníetencia schváIila náuth, aby celá stíata SZB vykázaná v iadnej účtounei
záuietke za tok 2020 vo uýške 9174192 EUR bola prcúčtouaná na účet nevyspoiadaných saát
z minulých tokov, ptiěom náuth bol jednomyseťným rczhodnuilm 100% hlasov pilamných
delegátov schuáIený bez ďalších doplňujúcich náuthov alebo zmien.



Kbodu 6.

Návrh tozpočtu SZB na rck 2021bol členom SZB a delegátom doručený a predložený na preštudovanie
voPred, sPolu s pozvánkami na zasadnuúe l{onfetencie. Predsedajúci predniesol I{onferencii hlavné body
a zámery navthovaného rozpočtu SZB na rok2021.

Predsedajúci po prerokovaní tohto bodu progtamu nechal hlasovat' o schválení navrhovaného rozpočtu
SZB narck202l, pričom hlasovanie delegátov ptebehlo nasledovne:

spolu za:

spolu ptoti:
zdržalo sa:

700 o/o hlasov
0 7o hlasov
0 7o hlasov

Na základe uvedených wýsledkov hlasovania delegátov I(onfetencia pňjalaUznesenie č. 5.

Uznesenie ě. 5.: Ptedložený náwh tozpočtu SZB na rck 2021 bol iednomyseťným rczhodnuďm
100% hlasovptítomných delegátov schválený bez ďalších doplňujúcich náwhov alebo zmien.

Kbodu 7.

Predsedajúci vyzval kontrolóra SZB Ing, Martina Neštráka aby ptedložil svoju Správu o činnosti
kontrolóra za tok 2020. I{onttolór SZB predložil Spúl.u o svojei činnosti za tok 2O2O ainformoval
pdtomných po&obnejšie o svojej r,7konávanej kontrole v občianskom združeni SZB. Dokument ,,Správa
o Činnosti kontrolóra za rok 2020'" bol vzaqý všetkými pdtomnými na vedomie bez ďalších pripomienok,

Predsedajúci následne nechal hlasovat' o schválení Správy o činnosti kontrolóra SZB ajej návthov
opatíení na odsúánenie zistených nedostatkoy z^ rok 2020, pričom hlasovanie delegátov prebehlo
nasledovne:

spolu za:

spolu ptoti:
zdtžalo sa,,

700% hlasov
0 0Á hlasov
0 0Á hlasov

Na základe uvedených výsledkov hlasovania delegátov I(onfetencia pÁjala Uznesenie č. 6.

Uznesenie ě. 6.: Prcdložená uýtočná sptáva o činnosti kontrolóta SZB za rck 2020 a iej náwhy na
odstánenie zistených nedostatkov boli j,ednomyseťným rczhodnuťm 100% hlasov ptítomných
delegátov schuálené bez d'alších doplňuiúcich náurhov alebo zmien,

K bodu 8.

Predsedajúci pdtomným predložil na dodatočné schválenie vypracovanú správu od audítora, ktor"ý
r.rykonával audit účtovnej závietky a aýtočnej správy za zdaňovacie obdobie roku 201,9 z dóvodu
povinnosti r.7konat' audit ak príjem združenta z dotáci zo štátneho rozpočtu presiahne v danom
účtovnom období sumu 100 000,00 EUR.

Povinnost'ou SZB bolo mat' r,ykonaný audit za zdaňovacie obdobie 2019 najnesk& do 31,.1,2.2020. Táto
povinnost'bola splnená aauditot po ukončení auditu predložil záverečnú správu auditota kovereniu
účtovnej závterky a v,.ftočnej sptáry za tok201,9,ktoú wod prílohu tejto zápisnice.



Predsedajúci následne nechal hlasovat' I(onfetenciu o schválení sprálry auditora, pričom hlasovanie
delegátov prebehlo nasledovne:

spolu za:

spolu proti:
zdtžalo sa:

1,00% hlasov
0 0Á hlasov
0 oÁ hlasov

Na základe uvedených výsledkov hlasovania delegátov Konfetencia pnjalaUznesenie č. 7.

Uznesenie č, 7,: Ptedložená spíáva audítota za rck 2019 bola iednomyseťným rczhodnuťm 100%
hlasovptítomných delegátov schváIená bez ďalších doplňujúcich náwhov alebo zmien.

K bodu 9.

Návth nového znenia stanov SZB bol členom SZB adelegátom dotučený aptedložený na pteštudovanie
voPted, sPolu s Pozvánkami na zasadnuúe l{onferencie. Predsedajúci infotmoval l{onferenciu, že nutnost'
r.l,Pracovania nových stanov vyplynula SZB na záHade úprar.ry § 8, odst. 6 Zákona o športe č.351,/2020
v súlade s §106 t ktory prlkaa|e Nátodným špotoým zvázom zosúladit' svoje stanolry a predpisy
uPtar,'ujúce disciplinárne konanie a konanie o porušení pravidiel Svetového antidopingového progtamu
s ýmto zákonotn najneskór do 30. iúna 2027. Listom od novej hlavnej konttolórky špotu zo dňa
28.5.202I boli všetky národné športové zvázy upovedomené o tejto povinnosti. Týmto listom hlavná
konttolórka upozomila zvázy aj na povinnost' upravit' si v súlade s §20 Zákon o športe tzv. ,,I(onfukt
záljmov", kto4í náš zváz má spomínaný už vpóvodných stanovách azátoveň dřra 19.1,1,.2020 bola
wýkonným r,ýborom SZB schválená nová smetnica uprar.-ujúca r,ýúčenie konfliktu záujmov v súlade s §20
ods. 1 písm. b) Zákova o špote.

Ptedsedajúci súčasne I{onferenciu informoval, že ptedložené znenie stanov SZB po schválení vplnom
rozsahu nahradi stanovy SZB zo dáa 1,9.05.201,7, zategsttované Ministefstvom vnútra SR pod č. \T/S/1-
900/90-17456,v zneni Dodatku č. 1 zo dňa 1,5,06.2017, zateg1sttovaného Ministersťvom vnútra SR pod č.
\T/S/1 -900/ 90-1,7 456-4 zo dňa 30.6.201"7 .

Ptedsedajúci následne nechal hlasovat' o schválení predloženého nového znenia stanov SZB, pričom
hlasovanie delegátov ptebehlo nasledovne:

spolu za:

spolu proti:
zdtžalo sa:

1,00 oh hlasov
0 7o hlasov
0 0Á hlasov

Na základe uvedených 1ýsledkov hlasovania delegátov Konfetencia pijalaUznesenie č. 8.

Uznesenie č. 8.: Ptedložené znenie stanov SZB, tak ako je uvedené v tomto bode, bolo
iednomysel'ným tozhodnutím 100% hlasov pdtomných delegátov schuáIené bez d'alších
doplňujúcich náwhov alebo zmien.

K bodu 10.

Predsedajúci pdtomným prediožil na schválenie novú smetnicu uprar.,ujúcu r,rylúčenie konfliktu záujmov
vsúlade s §20 ods. 1 písm. b) Zákona o športe azároveň vsúlade splatnými Stanovami SZB účinnými
odo dňa 2.6.2017 podťa čl. XV bodu, ktoryích znenie je nasledovné:

Zákon o špoxe



Zákon o Športe v §20 ods. 1 písm. b) hovod že: ,,Národný špotový zváz upnvuje konflikt záujmov tak,
aby bola zabezpečená nezlučiteťnost' rlíkonu funkcie v štatutárnom otgáne alebo 1ýkonnom otgáne
národného špotového zvázu ůebo jeho člena s 1ýkonom funkcie v štatutámom otgáne alebo vo
v,ýkonnom orgáne dodávateía tovaíov alebo služieb pte národný špottový zváz a|ebojeho člena."

Stanoujl SZB
Stanovy SZB ÚČinné od 2.6,2077 upravujú tuto problematiku v čl. XV bode 3 a to nasledovne: ,,V
Podmienkach SZB platí princíp nezlučiteťnosti qýkonu funkcie v štatutárnom otgáne alebo vo výkonnom
otgáne SZB alebo čIena SZB s 1ýkonom funkcie v štatutámom otgáne alebo výkonnom otgáne
dodávateťa tovaíov alebo služieb pte SZB alebo jeho člena.

Ptedseda SZB informoval pdtomných členov o skutočnosti, že hlavný konttolór špotu v súvislosti
svykonávanou kontrolou spis. Zn. rlXŠ-ZOtg/OZl, započatou dňa 1,g.8.207g aukončenou dňa
25.17,2027, zamefat:'ou na kontrolu dodržiavanta hospodámeho, efektívneho, účelného a účinného
nal<Ladanta s vetejnými ptostriedkami, podal na sekciu špotu Ministerstva školstva, vedy, 1ýskumu
a ŠPotu SR svoje stanovisko, podťa ktotého v súlade s § 67 ods. 3 písm. e) Zákona o špotte
,rSPósobilosť ptiiímatel'a vereiných prcstriedkov sftáca národný športový zváz, ktorý si neŠphí
Povinnosť uvedenú v §20 ods. |$ a to do lehoty, v ktorej pteukáže Ministetstvu školstva, vedy, ýskumu
a Šporru SR prijaté opatrenia, ktor"ými zabezpeďt plnenie povinností nfuodného športového zvázu podla §
20 ods. 1Zákona o špotte.

Ztohto dóvodu bola vyptacovaná smemica, ktotá zabezpečí do&žiavanie tejto zákonnej skutočnosti
všetlcými členmi YV SZB ako aj členmi W pdslúchajúcich športových klubov patriacich do členskej
záHadne SZB ako ptávnické osoby. Táto smernica bola schválená Výkonným výbotom dňa 79.'!,7.2O2O,
no je pottebné podťa odporučania hl. kontrolón špofiu ju dať schváliť aj najvyšším otgánom
,,Konfetenciou", Zvetejnená bola ihneď po jej schválení W na našom webovom sídle.

Ptedsedajúci následne nechal hlasovať o schválení tejto smernice, pričom hlasovanie prebehlo nasledovne:

spolu za: štyri hlasn
spolu ptoti: nula hlasov,
zdtžalo sa: nula hlasov.

Na základe uvedeqých výsledkov hlasovania delegátov I(onferencia pňjůaUznesenie č. 9,

Uznesenie č. 9.z Ptedložená Smetnica SZB upravuiúca vylúčenie koníIiktu záujmov v súIade s §20
ods. 7 písm. b) Zákona o špotte bola jednomyseťným rozhodnutím 100% hlasov ptítomných
delegátov schváIená bez ďalších doplňuiúcich náuthov alebo zmien,

K bodu 11.

Následne bolo zasadnutie I(onferencie ukončené.

Dolu podpísaní predsedajúci a zapisovateť zasadnutia l(onfetencie svojimi podpismi powrdzujú, že tento
zápis jednoznačne a veme odtáža pdebeh a obsah zasadnuúa l{onferencie Slovenského zvázw bobistov
tak, ako sa toto uskutočnilo dňa29.06.2021o 10.00 hod.


