
Zápis č. SPF/2021/R/Z6

Zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 30.03.2021 o 09,00 hod

formou ZOOM stretnutia.

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

Ospravedlnení  členovia: p. Šulek, p. Klobučník, p. Labudová

Prizvaní: p. Blažová, p. Hudecová,

Ospravedlnení  prizvaní: p. Meliš /kontrolór SPF/

Navrhovaný program:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu Rady SPF

3. Rozpočet 2020 – štátne vyúčtovanie

Bod č. 1: Otvorenie

Pán Bielik ako predsedajúci Rady SPF na úvod o 9.00 hod. privítal všetkých prítomných na

rokovaní Rady SPF, ktoré sa koná v nadväznosti na ostatné rokovanie zo dňa 29.3.2021, a

ktorého predmetom má byť iba jediný bod týkajúci sa rozpočtu roku 2020 a predovšetkým

prác na vyúčtovaní roka 2020, ktoré sa ešte stále finalizuje náročným finančným

vysporiadaním všetkých akcií, ktoré boli v posledných mesiacoch absolvované v rámci

karanténneho strediska v XBS Šamorín.

p. Bielik skonštatoval, že z počtu 8 členov Rady SPF sú prítomní 5 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 Radu SPF bolo vykonané v rámci zasadnutia Rady

SPF konanej dňa 29.3.2021 a materiály k rokovaniu Rady SPF boli členom priebežne

zasielané elektronicky formou priebežne spracovávaných podkladov emailom.
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SPF/2021/R/Z6/U1

Rada SPF schvaľuje  program rokovania Rady SPF v znení:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu Rady SPF

3. Rozpočet 2020 – štátne vyúčtovanie

Hlasovanie:

Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Bod č. 3: Rozpočet 2020 – štátne vyúčtovanie

Pani Szauder informovala o priebehu prác spracovania finančných záležitostí týkajúcich sa

roku 2020, o jednotlivých úkonoch, ktoré medzičasom zabezpečovali p. Blažová a p.

Hudecová, a to vo vzťahu k doriešovaniu fakturácie zo strany XBS Šamorín, následnej

refakturácie nákladov pobytov a účastí na akciách klubom a vysporiadania zápočtov

finančných prostriedkov klubov.

Súčasne podala priebežnú informáciu o stave čerpania prostriedkov PUŠ 2020.

Jednotliví členovia Rady SPF. p. Šmihuľa, p. Bielik a p. Peciar ako zástupcovia jednotlivých

športov informovali o návrhoch, resp. už aj o zrealizovaných čerpaniach na konkrétne účely,

ktoré boli za ich športy realizované v predchádzajúcom období.

V nadväznosti na tieto informácie sa členovia Rady SPF zaoberali otázkou použitia zvyšných

prostriedkov pre najvhodnejší a momentálne najefektívnejší účel použitia týchto

prostriedkov. Zhodli sa na potrebe doplnenia materiálneho zabezpečenia - oblečenia

reprezentačných družstiev, ktoré by malo byť, musí byť na zodpovedajúcej úrovni.

SPF/2021/R/Z6/U2

Rada SPF schvaľuje presunutie prípadných zostatkov nevyčerpaných

prostriedkov:

a) kapitoly 13 rozpočtu SPF na rok 2020

b) kapitoly 16 rozpočtu SPF na rok 2020

c) kapitoly 15 rozpočtu SPF na rok 2020

a ich použitie na nákup materiálneho zabezpečenia pre potreby

reprezentačných družstiev v plaveckých športoch.
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Hlasovanie:

Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha č. 24/2021

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zrealizovať nákup materiálneho zabezpečenia.

Termín: bez zbytočného odkladu

Z: p. Hudecová, p. Blažová, p. Szauder, p. Šmihuľa, p. Peciar/ p. Košťálová, p.

Bielik

Rokovanie ukončené o 10.26 hod.

Prílohy:

-

V Bratislave, dňa 30.3.2021

Rastislav Bielik v.r. - predsedajúci Rady SPF

Marcel Blažo v.r. - zapisovateľ

Štefan Šmihuľa v.r. –overovateľ
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