Zápisnica DR-Z-2021-2
zo zasadnutia DR SVF dňa 7.9.2021
Bratislava, Kalinčiakova 31, 9:00 – 16:00
Prítomní : M. Vadrna, T. Vestenická, I.Olejník
Ospravedlnený : Š. Baláž
Neospravedlnený: R. Pullmann
Pozvaní : M.Rojko – prezident SVF
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, privítanie, administratíva
Schválenie programu
Kontrola uznesení
Kontrola účtovných, mzdových, obchodných a iných dokumentov SVF a SVM za rok 2021,
mesiace 1-6
5. Rôzne
6. Uznesenie a ukončenie.
K bodu 1 :
Kontrolór SVF a Predseda DR SVF p. T. Vestenická v úvode privítala členov DR SVF
a pozvaného prezidenta SVF M. Rojka. Oznámila, že p. Baláž sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov
a o p. Pullmanovi nevie nič.
Po splnení administratívnych náležitostí bol prednesený návrh programu zasadnutia DR SVF
a členovia ho jednohlasne schválili. Na zasadnutí boli dodržané všetky nariadenia ÚVZ.
Za zapisovateľa zápisnice bola určená p. T. Vestenická, za overovateľa p. M. Vadrna.
M.Rojko, prezident SVF, požiadal o vystúpenie ešte pred ďalšími
plánované povinnosti . Členovia DR SVF vyhoveli jeho žiadosti.

bodmi, pretože mal ďalšie

DR SVF - M.Rojko
•

dostal nedostatky SVM 8-12/2020, bude chcieť, aby T.Singer všetky vyriešil, než definitívne
odíde
• vysvetlil, že bolo nutné na zasadnutí SR SVF 8.8.2021 okamžite odvolať T. Singera z postu
konateľa SVM a R.Holienčíka z postu prokuristu a zvoliť na tieto pozície M.Rojka a A.
Marčekovú
Prichádzali rôzne fa a boli odoslané objednávky dodávateľom, dokonca aj s dátumami po
odvolaní. Toto bolo treba stopnúť.
M. Vadrna dal otázku, či postup zvolania a priebeh SR zo dňa 8.8.2021 resp. body programu
boli v súlade so Stanovami SVF resp. s Obchodným zákonníkom,
keďže DR SVF stále nemá k dispozícii zakladajúci dokument a s ním info. , kto je Valné
zhromaždenie SVM, kto môže voliť a odvolávať konateľa,...
• M. Rojko informoval, že už bol požiadaný súd o vydanie všetkej dokumentácie k SVM, čaká sa
na doručenie. Zároveň informoval, že bolo na ORSR poslané Rozhodnutie jediného vlastníka
(s overeným podpisom) o zmene konateľa a prokuristu.
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•

•

•
•
•
•

vysvetlil, že T. Singer mal TPP v SVM ako konateľ SVM, čo zo zákona nemohlo byť, dostal
výpoveď a aj ju prijal. Momentálne ešte čerpá dovolenku a musí splniť všetky nedokončené
úlohy.
Ďalej mal OZ zo SVM, tá bola vypovedaná okamžite so stratou mandátu. Je tam 6 mesačných
odmien, ktoré sa mu musia zaplatiť.
K tomu mal OZ v SVF s náplňou práce „riadenie SeSVFz pozície GS“. Keďže túto pozíciu
nezastával, zmluva bola vypovedaná okamžite. Aj tam je 6 mesačných odmien, ktoré sa mu
musia vyplatiť.
Ubezpečil, že už sa nikdy nebude opakovať nesplnenie vecí, opatrení, nedostatkov,...ktoré
zistí DR SVF. DR SVF je tu nato, aby hľadala a upozorňovala na nedostatky a SeSVF, aby ich
odstránilo. Zároveň požiadal DR SVF o určenie primeraných termínov na odstránenie.
T.Vestenická vysvetlila, že vždy bol daný termín cca 3 týždne na splnenie a ak by niekto
požiadal o predĺženie, určite by DR SVF vyhovela. Nikdy však k tomu doposiaľ neprišlo.
Oboznámil členov SVF, že prebieha vnútorný finančný audit v SVF aj v SVM, mal by mať do
konania SR SVF prehľad o financiách v oboch organizáciách
Ukázal členom DR SVF zoznam neuhradených záväzkov voči CEVu a vysvetlil, ako by sa malo
platiť. PRÍLOHA
Oboznámil členov DR SVF, že do 12/21 by mali na Se SVF skúšať demoverziu evidenčného
softvéru, ktorý zabezpečí evidenciu FA, OBJ, Zmlúv, pošty... a ak sa osvedčí, mohol by sa od
1.1.2022 používať. Je na cca 500 položiek pri cene 109 Eur/mes.
Oznámil členom DR SVF, že plánuje osloviť verejnosť, aby sa doplnili neobsadené funkcie
orgánov spravodlivosti
M.Vadrna informoval M.Rojka o analýze, ktorú vypracoval - nesprávne postupy pri voľbe
orgánov spravodlivosti, konkrétne pri odvolacej komisii. Zbežne prečítal svoju analýzu
a M.Rojko požiadal, aby mu ju poslal na preštudovanie.
M. Rojko poďakoval členom DR SVF za možnosť vystúpenia a rozlúčil sa.

K bodu 2 :
Kontrola Uznesení :
A.
Uznesenie z pracovnej konferencie SVF dňa 27.6.2021

DR SVF konštatuje, že bolo splnené len Uznesenie 3., Uznesenie 1. a 2. neboli splnené v termíne.
B.

Uznesenie z volebnej konferencie SVF dňa 8.8.2021

E: Ukladá:
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1. Správnej rade SVF prerozdeliť najmenej 15% finančných prostriedkov z príspevku uznanému
športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa
počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov.
Zodpovedný : prezident SVF
Termín: 30.9.2021
DR SVF konštatuje, že Uznesenie 1. trvá.
C.

Uznesenia DR SVF zo dňa 4.5.2021
D. UDR 2021/01 – Informovať p. A. Marčekovú o nesplnených uzneseniach DR SVF.
Z : Vestenická
T: 20.5.2021
T. Vestenická oznámila, že dňa 8.5.2021 osobne informovala A. Marčekovú a dňa 18.5.2021 aj
mailom.
DR SVF konštatuje, že Uznesenie UDR 2021/01 bolo splnené.
K bodu 4:
Členovia DR SVF kontrolovali doklady SVF a SVM za obdobie 1-6/2021.
Sumár nedostatkov SVF a SVM viď. PRÍLOHA.
K bodu 5:
T. Vestenická: Informovala členov DR SVF, že ako kontrolór ukončila ďalšie dva podnety. Jeden bol
POD 2020-03 Odvolanie viceprezidenta v nesúlade so Stanovami a druhý POD 2021-01 Preskúmanie
rozhodnutia SR SVF o účasti ŠVK Pezinok v EXŽ. Podnet bol stiahnutý.
M. Vadrna : Opýtal sa, ako je to vlastne z firmou Media Fresh s.r.o., ktorá stále dlhuje peniaze
SVF/SVM , keďže je od 25.6.2021 zrušená. Ako budeme uplatňovať pohľadávky? Treba vyžiadať
informáciu od konateľa SVM M. Rojka
I. Olejník: Kto kontroluje výkazy prikladané k zmluvám z hľadiska ich súvisu s náplňami práce
zadanými v obchodných zmluvách, napr. koordinátori, koordinátori školského volejbalu,...
Ako je to z dokladmi k vyúčtovaniu finančných príspevkov pre klub VKP-SPU? Je tento klub aktívny.
K bodu 5:
Uznesenie:
UDR 2021/02 – Vyžiadať od konateľa SVM M. Rojka informáciu o stave pohľadávok voči Media
Fresh s.r.o. a spôsobe ich vymáhania.
Z : Vestenická
T: 24.9.2021

UDR 2021/03 – Vyžiadať od prezidenta SVF M. Rojka informáciu o stave dokladovania
dokumentov k vyúčtovaniu finančných prostriedkov klubu VKP-SPU za rok 2020.
Z : Vestenická
T: 24.9.2021

Zapísala: Ing. Tatiana Vestenická v.r.
Overil: Martin Vadrna v.r.
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