
Zápis č. SPF/2021/R/Z5

Zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 28.03.2021 o 14,00 hod

formou ZOOM stretnutia.

Prítomní členovia: p. Blažo,  p. Peciar, p. Szauder, p. Šmihuľa, p. Bielik, p.

Labudová,

Ospravedlnení  členovia: p. Šulek, p. Klobučník

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

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 Bielik ako predsedajúci Rady SPF na úvod o 14.00 hod. privítal všetkých prítomných a

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

uznášaniaschopná.

Pán Bielik súčasne privítal prizvaných hostí.

Bod č. 2: Schválenie programu Rady SPF

Návrh programu a pozvánka - zvolanie Rady SPF bolo vykonané v rámci zasadnutia Rady

SPF konanej dňa 18.3.2021 s posunutým termínom konania zasadnutia na deň 28.03.2021,

vzhľadom na náročnosť prípravy finálnych podkladov. Materiály k rokovaniu Rady SPF boli

členom priebežne zasielané elektronicky formou priebežne spracovávaných podkladov

emailom.

SPF/2021/R/Z5/U1

Rada SPF schvaľuje  program rokovania Rady SPF v znení:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu Rady SPF

3. Rozpočet 2020 – štátne vyúčtovanie

4. Návrh na zmenu termínu konania Konferencie

5. VO – kapitálové prostriedky
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Hlasovanie:

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

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Bod č. 3: Rozpočet 2020 – štátne vyúčtovanie

p. Bielik informoval členov Rady SPF o krokoch, ktoré boli vykonané v priebehu uplynulého

týždňa od posledného zasadnutia Rady SPF, predovšetkým v spolupráci s p. Szauder, p.

Hudecovou a p. Blažovou, formou prezentácie zdieľaného dokumentu. Pre vyúčtovanie

jednotlivých akcií v bubline v XBS Šamoríne p. Szauder prepočítavala a rozúčtovávala

jednotlivé položky v súlade s vystavenými faktúrami už uskutočnených akcií za január,

február vrátane Kontrolného preteku, sústredenia pred VCS a samotnú VCS v marci 2021,

kde bolo potrebné okrem iného zohľadniť náklady pre reprezentáciu, jednotlivé príspevky

klubom, účastníkov bez príspevku, ako aj náklady rozhodcov a iné, o čom potom p. Szauder

podrobne informovala a dodala, že ostáva rozúčtovať ešte sústredenie pred Kontrolným

pretekom.

Vzhľadom na rozúčtovanie a vysporiadanie zápočtov jednotlivým klubom, ktoré vykazuje

viac problémov, ako sa očakávalo, spojených s administratívnou náročnosťou a krátkosťou

času, ktorý ostáva do ukončenia vyúčtovania, sa javí potrebné tieto úkony urýchliť, zohľadniť

realitu pri spracovávaní dokladov a prijaté uznesenie týkajúceho sa tejto záležitosti upraviť.

Opätovne všetci prítomní členovia Rady sa navzájom informovali o zrealizovaných

čerpaniach finančných prostriedkoch, a podľa výsledku finálnych zúčtovaní budú prijaté

následne ďalšie uznesenia s úpravou čerpania jednotlivých kapitol rozpočtu SPF za rok 2020.

SPF/2021/R/Z5/Ux

Rada mení a dopĺňa uznesenie SPF/2021/R/Z4/U2 zo dňa 18.3.2021

nasledovne (zmeny podčiarknuté):

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,

marec roku 2021, schvaľuje dočerpanie finančných prostriedkov riadnych

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

nasledovne:

a) nevyčerpané prostriedky kapitol 11 a 12 rozpočtu SPF na rok 2020

dotknutých riadnych členov SPF (klubov/oddielov) budú v prípade

zostatkov v sume nad 20,- € započítané na úhradu faktúr

vystavených týmto riadnym členom SPF (klubom/oddielom) titulom
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refundácie nákladov športovej činnosti v rámci Karanténneho

tréningového centra pre vrcholový šport X-Bionic v Šamoríne

zostatok nevyčerpaných prostriedkov prostriedkov Top Talent

Teamu SPF sa použije v súlade s príslušnou smernicou SPF,

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

Bod č. 4: Návrh na zmenu termínu konania Konferencie

Vzhľadom k tomu, že nový termín Konferencie SPF nebol prijatý formou hlasovania per

rollam, ktoré nebolo nakoniec spustené, členovia Rady sa zaoberali aj touto záležitosťou.

Diskutovali rôzne termíny, súčasne jednotliví členovia Rady tlmočili ostatným im známe

názory členskej základne, zhodli sa však na tom, že zatiaľ schválený termín na 10.04.2021 je

nereálny, a bude ho potrebné oficiálne zrušiť, keďže bol schválený uznesením Rady SPF.

Riešenie a stanovenie termínu konania Konferencie v súčasnej situácii, vzhľadom na

neukončené vyúčtovanie roku 2020, ochorenie COVID 19 niektorých členov sekretariátu a

karanténa celého sekretariátu SPF, ako aj aktuálne prebiehajúci vládny audit, považujú

členovia Rady za nenáležité rozhodnúť v dnešný deň a túto záležitosť odkladajú na najbližšie

zasadnutia Rady po stabilizácii situácie.

SPF/2021/R/Z5/U3

Rada SPF schvaľuje zrušenie termínu konania Volebnej konferencie SPF na

deň 10.04.2021.

Na najbližších zasadnutiach sa Rada bude zaoberať stanovením nového

termímu Konferencie SPF.

Hlasovanie:

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

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha č. 23/2021

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF oznámiť zrušenie termínu konania Volebnej konferencie

SPF na webovom sídle SPF
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Termín: bez zbytočného odkladu

Z:  p. Blažová

Bod č. 5: VO – kapitálové prostriedky

Na dopyt členov Rady o čerpaní kapitálových výdavkoch p. Hudecová informovala, že tieto

boli úspešne objednané, vyfakturované a aj zaplatené, a teda kapitola je vyčerpaná.

Ďalšie zasadnutie Rady SPF s bodom programu Rozpočet 2020 – štátne vyúčtovanie je

stanovené na deň 30.03.2021 o 9.00 hod.

Rokovanie ukončené o 16.22 hod.

Prílohy:

-

V Bratislave, dňa 28.03.2021

Rastislav Bielik v.r. - predsedajúci Rady SPF

Zuzana Blažová v.r. – zapisovateľ

Marcel Blažo v.r. - overovateľ
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