
Zápis č. SPF/2021/R/Z4

Zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 18.03.2021 o 12,30 hod

formou ZOOM stretnutia.

Prítomní členovia: p. Blažo,  p. Peciar, p. Szauder, p. Šulek,

p. Šmihuľa ( od 13.18 hod.), p. Bielik, p. Labudová

Ospravedlnení  členovia: p. Klobučník,

Prizvaní: p. Meliš /kontrolór SPF/  p.Adamcová, p. Blažová,

p. Hudecová, p. Košťálová, p. Košťál, p. Kuníková,

p. Labáthová, p. Nowak, /všetci sekretariát SPF

poverení prácou na rozpočte 2020/

Navrhovaný program:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu Rady SPF

3. Rozpočet 2020 – štátne vyúčtovanie

4. Návrh na zmenu termínu konania Konferencie

5. VO – kapitálové prostriedky

Bod č. 1: Otvorenie

Pán Šulek ako predsedajúci Rady SPF na úvod o 12.33 hod. privítal všetkých prítomných a

skonštatoval, že z počtu 8 členov Rady SPF sú prítomní 6 členovia, a teda Rada SPF je

uznášaniaschopná.

Bod č. 2: Schválenie programu Rady SPF

Návrh programu a pozvánka na Radu SPF bola členom zaslaná dňa 11.03.2021 elektronicky a

materiály k rokovaniu Rady SPF boli členom priebežne zasielané elektronicky formou

zdieľaného priečinku.

SPF/2021/R/Z4/U1

Rada SPF schvaľuje  program rokovania Rady SPF v znení:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu Rady SPF

3. VO – kapitálové prostriedky

4. Návrh na zmenu termínu konania Konferencie

5. Rozpočet 2020 – štátne vyúčtovanie



Hlasovanie:

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

K bodu č. 3:

p. Šulek informoval členov Rady SPF o výsledkoch verejného obstarávania ostatných

kapitálových výdavkov, ako sú časomiery plávania na 25m a 50m bazén, na diaľkové plávanie

a taktiež na LED obrazovku. Verejné obstarávanie je ukončené, vysúťažené, ostáva už len

podpísať zmluvy, po doručení faktúr budú tieto uhradené a rozpočet v časti kapitálových

výdavkov bude vyčerpaný a vo vzťahu k ministerstvu riadne vyúčtovaný.

K bodu č. 4:

V rámci tohto bodu programu p. Šulek nadviazal na diskusiu z predchádzajúceho zasadnutia

Rady SPF a uviedol, že je potrebné schváliť ako nový termín Konferencie deň 17.04.2021.

p. Szauder pripomenula, že v termíne od 17.-18.04.2021 majú v ŠTD riadne schválený pretek

zaradený do termínovej listiny, a súčasne rovnako nadviazala na diskusiu z poslednej Rady o

potrebe riadneho ukončenia roku 2020. Členovia Rady následne, a to aj vzhľadom na

odporúčanie kontrolóra z minulej Rady, hľadali ďalší vhodný termín pre konanie

Konferencie, zohľadniac aj možnosť prípadného posunutia preteku synchronizovaného

plávania na iný termín, zároveň riešili aj to, že by išlo už aj o konanie nielen volebnej, ale aj

riadnej Konferencie spolu, vzhľadom k tomu, že v prípade už schváleného navrhovaného

programu, nejde čisto len o Volebnú konferenciu.

p. Šulek nakoniec navrhol, aby sa stanovenie termínu Konferencie a zmena návrhu programu

riešila formou hlasovania per rollam.

- príchod p. Šmihuľa o 13:18 hod

K bodu č. 5:

p. Bielik informoval členov Rady SPF o pretrvávajúcich problémoch spojených s vyúčtovaním

akcií v bubline XBS Šamorín, poukázal na nezrovnalosti vystavených faktúr zo strany

Šamorínu s dohodnutými podmienkami a vysvetľoval ich riešenie v spolupráci s p. Szauder a

následne s p. Hudecovou. Súčasne vysvetľoval princíp a spôsob rozúčtovania a vyúčtovania

všeobecne, ako aj medzi reprezentáciu a na jednotlivé kluby, a to všetko v súlade so štátnym

vyúčtovaním a ukončením roku 2020.

V nadväznosti na vyriešenie záležitosti, ktorá spočíva v tom, že kluby a športovci nevyčerpali

všetky svoje financie z jednotlivých kapitol rozpočtu za rok 2020, ktorú diskutovali členovia

RAdy na predchádzajúcom zasadnutí Rady SPF, p. Blažo pripravil uznesenie s nasledovným

znením nižšie a vysvetlil jeho podstatu a procesy z neho vyplývajúce.



SPF/2021/R/Z4/U2

Rada SPF, vzhľadom na pandemickú situáciu počas roka 2020, ktorá

niektorým riadnym členom SPF (kluby/oddiely) znemožnila vyčerpať

prostriedky na úhradu nákladov športovej činnosti, ktoré im boli pridelené

schváleným rozpočtom v termínoch podľa príslušných Smerníc SPF a

súčasne na základe tej skutočnosti, že náklady športovej činnosti

vynakladali v rámci Karanténneho tréningového centra pre vrcholový

šport X-Bionic v Šamoríne pod záštitou Ministerstva školstva, vedy,

výskumu a športu Slovenskej republiky až v mesiacoch január, február

roku 2021, schvaľuje dočerpanie finančných prostriedkov riadnych členov

SPF (klubov/oddielov) z Príspevku uznanému športu na rok 2020

nasledovne:

a) nevyčerpané prostriedky dotknutých riadnych členov SPF

(klubov/oddielov) budú započítané na úhradu faktúr vystavených

týmto riadnym členom SPF (klubom/oddielom) titulom refundácie

nákladov športovej činnosti v rámci Karanténneho tréningového centra

pre vrcholový šport X-Bionic v Šamoríne

b) zostatok nevyčerpaných prostriedkov riadnych členov SPF

(klubov/oddielov) sa presúva do kapitoly č.15 rozpočtu SPF na rok

2020.

Hlasovanie:

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha č. 20/2021

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF vystaviť faktúry riadnym členom SPF (klubom/oddielom)

titulom refundácie nákladov športovej činnosti v rámci Karanténneho tréningového centra

pre vrcholový šport X-Bionic v Šamoríne so započítaním nevyčerpaných prostriedkov

dotknutých riadnych členov SPF (klubov/oddielov).

Termín: bez zbytočného odkladu

Z:  p. Hudecová, p. Adamcová, p. Blažová

V súvislosti so skutočnosťou, že SPF nemá ešte k dnešnému dňu vysporiadané finančné

záležitosti roku 2020 v nadväznosti na finančné vysporiadanie akcií, ktoré boli realizované v

bubline v XBS Šamorín, ďalej v súvislosti s práve prebiehajúcou kontrolou Úradu vládneho

auditu a na žiadosť hlavnej účtovníčky SPF p. Adamcovej Rada SPF posúdila možnosť

odloženia podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 Slovenskej plaveckej

federácie a dcérskej spoločnosti Slovenská plavecká marketingová, s.r.o. a predĺženie lehoty

na podanie daňového priznania dani z príjmov za rok 2020.



SPF/2021/R/Z4/U3

Rada SPF schvaľuje odloženie podania daňového priznania k dani z

príjmov za rok 2020 Slovenskej plaveckej federácie a ako aj dcérskej

spoločnosti Slovenská plavecká marketingová, s.r.o. a predĺženie lehoty na

podanie daňového priznania dani z príjmov za rok 2020 u oboch subjektov

do 30.06.2021 .

Hlasovanie:

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha č. 21/2021

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového

priznania SPF k dani z príjmov za rok 2020 s uvedením nového termínu na podanie

daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 do 30.06.2021

Termín: 31.3.2021

Z:  p. Adamcová, p. Šulek

Úloha č. 22/2021

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového

priznania SPM k dani z príjmov za rok 2020 s uvedením nového termínu na podanie

daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 do 30.06.2021

Termín: 31.3.2021

Z:  p. Adamcová, p. Šulek

Záverom tohto bodu programu predstavitelia jednotlivých športov aj zo strany sekretariátu v

krátkosti informovali o čerpaní rozpočtu svojich jednotlivých kapitol a ich vyúčtovania.

Ďalší predbežný termín Rady SPF je stanovený na 25.03.2021 o 13.00 hod

Rokovanie ukončené o 11.22 hod.

Prílohy:

-

V Bratislave, dňa 18.03.2021

Ivan Šulek v.r. - predsedajúci Rady SPF

Zuzana Blažová v.r. – zapisovateľ

Rastislav Bielik v.r. - overovateľ


