
 

 

 

Slovenský zväz hádzanej, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 

 

 

 

ZÁPISNICA č. 11 

 

 

 

z rokovania kontrolnej komisie SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.6.2018 o 9,30 hod. 

v priestoroch sídla SZH, Trnavská cesta 37, Bratislava 

 

Prítomní:  PaedDr. Miroslav Jursík, Ing. Milan Zusko 

 

Prizvaná:  Lucia Janošková 

 

 

PROGRAM 

 

1. Zahájenie, kontrola uznesení      

2. Zmluvy o športovej reprezentácii + cestovné príkazy za 4 Q 2017   

3. Faktúry za 4 Q 2017           

4. Rôzne 

 

K bodu 1 

 

Prítomných privítal a rokovanie otvoril predseda KK SZH p. Jursík.   

Predseda KK SZH podal informáciu, že podpredseda KK SZH Ing. Ján Bakoš mailom zo dňa 

8. júna 2018 oznámil predsedovi KK SZH svoje rozhodnutie ukončiť svoju činnosť 

podpredsedu Kontrolnej komisie SZH z osobných dôvodov. 

 

Kontrola uznesení:  

uznesenie 3/2-2015 - trvalé 

ostatné uznesenia sú splnené 

 

K bodu 2 

 

Zmluvy o športovej reprezentácii: 

Zmluvy za 4 Q 2017 boli prekontrolované na minulom zasadnutí. 

 

Cestovné: 

Zusko – RD kadetky v termíne 19.11. – 26.11. 2017 (18 ks) 

   V prezenčnej listine nie je uvedené rodné číslo hráčky Kaščíková Miriam 

  

Ostané vyúčtovanie cestovného je bez nedostatkov. 

 

K bodu3 

Faktúry za 4 Q 2017 neboli predložené z dôvodu ich spracovávania audítorskou spoločnosťou 



K bodu 4  

 

Predseda komisie p. Jursík, informoval o prijatí podnetu týkajúceho sa právoplatného 

odsúdenia štatutára športového klubu a delegáta Konferencie SZH ktorá sa má uskutočniť dňa 

23.6.2018. 

 

 Z verejne dostupných zdrojov, a síce  zverejnených rozsudkov slovenských súdov na 

webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR bolo zistené, že jeden z delegátov: pán Marián 

Bobák, štatutár klubu SPORTA HLOHOVEC s.r.o.,  bol  právoplatne odsúdený  

Špecializovaným trestným súdom  sp. zn. 5T/1/2018 dňa 22.03.2018 za zločin poškodzovania 

finančných záujmov Európskych spoločenstiev, čo je trestný čin hospodársky a za zločin  

subvenčného podvodu, čo je trestný čin proti majetku spolupáchateľstvom v štádiu pokusu. 

Zo zverejneného rozsudku je identifikácia odsúdeného zrejmá jednak tým, že vo výroku 

rozsudku je uvedené, že sa uznávajú vinnými  ako konatelia spoločnosti MAYNET, s.r.o. ,  

pričom konateľom spoločnosti bol vždy a iba pán Bobák  s manželkou (čo je zrejmé z výpisu 

MAYNET, s.r.o. prístupného na www.orsr.sk) ako aj z tej skutočnosti, že zverejnený 

rozsudok na predposlednej strane výslovne uvádza meno a priezvisko obžalovaných.  

 

V zmysle ust.  § 6  ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 3.  zák. č.  455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v platnom znení  všeobecnou podmienkou prevádzkovania živností je  aj 

bezúhonnosť,  pričom pri právnickej osobe túto bezúhonnosť  musí spĺňať  fyzická osoba, 

ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby.  Za bezúhonného  sa nepovažuje  ten, kto bol  

právoplatne odsúdený okrem iného za trestný čin hospodársky  alebo trestný čin proti 

majetku.  

Pán Bobák je konateľom športového klubu SPORTA HLOHOVEC s.r.o. so sídlom Nám. 

SNP 3,  917 01 Trnava a bol právoplatne odsúdený ako za trestný čin hospodársky, tak za 

trestný čin proti majetku.  Podľa toho športový klub  SPORTA HLOHOVEC s.r.o.  v jeho 

zastúpení nespĺňa podmienku bezúhonnosti potrebnú  pre prevádzkovanie živnosti, a teda aj 

pre realizáciu profesionálnej  športovej činnosti v oblasti kolektívnych  a individuálnych 

športov.  

V tejto súvislosti pán Bobák ako delegát Konferencie SZH a člen najvyššieho orgánu 

národného športového zväzu sa považuje za  športového funkcionára.  Každý športový 

funkcionár musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Napriek tomu, že  stanovy SZH  definujú 

osoby, ktoré sa považujú za bezúhonné iným spôsobom, nie je  možné  vykladať stanovy SZH 

tak, aby uvedené odporovalo   právnemu poriadku Slovenskej republiky.  Ak fyzická osoba 

stratí bezúhonnosť pre právoplatné odsúdenie za vyššie uvedené trestné činy, pričom 

bezúhonnosť sa preukazuje  výpisom z registra trestov, kde bude právoplatné odsúdenie 

uvedené, tak nie je možné jednoznačne potvrdiť, že pre účely  Konferencie SZH  je takáto 

fyzická osoba bezúhonná.  

Slovenský zväz hádzanej je prijímateľom verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.  Z 

uvedeného jednoznačne vyplýva, že Slovenský zväz hádzanej sa v tomto rozsahu považuje za 

verejného obstarávateľa a nakladá s prostriedkami zo štátneho rozpočtu.  

Konferencia SZH je najvyšší orgán  národného športového zväzu a určuje základné pravidlá, 

postupy a procesy pre hospodárenie zväzu, napr. schvaľovaním stanov, prerokovávaním 

http://www.orsr.sk/


výročných správ a prerokovávaním hospodárenia, založením obchodných spoločností, ako aj  

tým, že volí orgány, ktoré budú za hospodárenie a teda aj verejné obstarávanie zodpovedné.  

Účasť na procesoch majúcich charakter verejného obstarávania žiaden právny predpis  

nedefinuje, ale z uvedeného zákazu vyplýva, že  zákaz sa nevzťahuje iba na prípadnú  účasť 

odsúdeného vo verejnom obstarávaní, ale na každý proces, ktorý má vplyv na verejné 

obstarávanie, a teda na každý proces, ktorý má dosah na  nakladanie a hospodárenie so 

štátnymi prostriedkami. Konferencia SZH ako najvyšší orgán národného športového zväzu 

určite má dosah na uvedené skutočnosti. 

 

Uznesenie 1/11-2018 

Na základe vyššie uvedeného žiadame, aby predseda KK SZH  listom vyzval dotknutého, aby 

sa z dôvodu právoplatného odsúdenia zdržal účasti na Konferencii SZH a aby sa tohto  

zasadnutia  zúčastnil ako delegát jeho náhradník. V opačnom prípade sa domnievame, že z 

hľadiska právnej istoty bude najvhodnejšie, aby  o účasti delegáta, ktorého bezúhonnosť je 

poznačená právoplatným odsúdením za trestné činy  subvenčného podvodu a poškodzovania  

finančných záujmov ES spolupáchateľstvom v štádiu pokusu rozhodla priamo Konferencia 

SZH. 

Termín: 18.6.2018 

 

Rokovanie komisie ukončil jej predseda p. Jursík a prítomným poďakoval za účasť a činnosť. 

 

 

 

 

Zapísal: 

PaedDr. Miroslav Jursík 

Predseda kontrolnej komisie SZH                                    

 

 

 

Zápisnicu overil: 

Ing. Ing. Milan Zusko 

 

 


