
 

 

 
 

 

  

 

Zápis č. SPF/2020/R/Z4 

 

Zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 30.03.2020 v Bratislave 

formou videokonferencie 

 

 Prítomní členovia:  p. Bielik, p. Blažo, p. Králik, p. Klobučník, p. Labudová,  

p. Peciar, p. Szauder, p. Šmihuľa, p. Šulek 

 

Prítomní prizvaní: p. Križan /kontrolór SPF/  

 

Navrhovaný program:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie návrhu programu Rady SPF 

3. Schválenie rozpočtu SPF v časti kapitoly športu mládeže s príslušnosťou k SPF 

4. Schválenie predpisov SPF 

 

Bod č. 1: Otvorenie  

 

Pán Šulek ako predsedajúci Rady SPF na úvod o 10:10 hod. uviedol rokovanie cez videokonferenciu privítal                

všetkých prítomných a skonštatoval, že z počtu 9 členov Rady SPF sú prítomní 9 členovia, a teda Rada SPF je                    

uznášaniaschopná.  

 

Bod č. 2: Schválenie návrhu programu Rady SPF  

 

Návrh programu a pozvánka na Radu SPF bola členom komunikovaná a spoločne vytvorená cez chatovaciu               

službu a skupinu v aplikácii WhatsApp materiály k rokovaniu Rady SPF si členovia navzájom vymieňali a                

zasielali priebežne elektronicky formou emailov.  

 

Členovia Rady SPF sa spoločne uzniesli na  programe rokovania Rady SPF.  

 

SPF/2020/R/Z4/U1 

Rada SPF schvaľuje  program rokovania Rady SPF v znení:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie návrhu programu Rady SPF 

3. Schválenie rozpočtu SPF v časti kapitoly športu mládeže s príslušnosťou k SPF 

4. Schválenie predpisov SPF 

  

Hlasovanie: 

Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0  

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
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Členovia Rady SPF sa zaoberali procesom schvaľovania rozpočtu SPF s ohľadom na situáciu súvisiacu s               

epidémiou koroanvírusu a vplyvom tejto situácie na činnosť SPF a predovšetkým na činnosť jednotlivých              

klubov v plaveckých športov.  

Hodnotili situáciu z pohľadu pozastavenia všetkých súťaží, ale predovšetkým z pohľadu pozastavenia všetkej             

športovej činnosti a tréningového procesu jednotlivých klubov. Taktiež sa zaoberali otázkami možností podpory             

klubov pri reparácii stavu a najmä jeho rozsahu v súčasnosti ako sa bude ešte len vyvíjať stav vecí, ktorý nastal                    

pozastavením všetkej športovej činnosti a s tým spojenej situácie vynakladania fixných nákladov na strane              

klubov, respektíve s obmedzením príjmov klubov. Aktuálna situácia sa neustále mení a v súčasnosti pri neistej                

budúcnosti sa len aktuálne ešte len formuje presné znenie podpory respektíve opatrení zo strany štátu, pričom                

je veľmi otázne, či a do akej miery, sa budú prijímané opatrenia týkať aj oblasti športu. 

V budúcnosti sa bude Rada SPF zaoberať aj otázkou, či bude možné z prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré                  

má SPF na základe Zmluvy o priznaní príspevku uznanému športu, uhrádzať aj náklady na iné účely, než akými                  

je v súčasnosti SPF viazaná, čo je do veľkej miery limitáciou pre možnosti priznávania podpory klubom v inom                  

ohľade, než na náklady samotnej športovej činnosti.  

Z pohľadu aktuálneho stavu finančných prostriedkov na účte SPF sa členovia Rady SPF zaoberali otázkou,               

ktoré prostriedky rozpočtu je možné uvoľniť už v tomto období tak, aby v prípade predkladania vyúčtovaní                

nenastala situácia, kedy by SPF nemala dostatok finančných prostriedkov, nakoľko obdržala zatiaľ z príspevku              

uznanému športu len prvú splátku zo štyroch. Na základe toho pristupuje Rada SPF zatiaľ k schváleniu                

rozpočtu v kapitole športu mládeže s príslušnosťou SPF, kde prostriedky sú dané a kalkulované v zmysle presne                 

stanovených pravidiel a nie je ich možné upravovať, s tým, že súčasne sa diskutovala výška percentuálneho                

podielu. Zákon prikazuje minimálne 15% z príspevku uznanému športu, pričom súčasne a zatiaľ v zásade               

zhodne bola diskutovaná možnosť opodstatneného navýšenia tohto percenta až na mieru 20%, ktoré             

rozhodnutie však ponechávajú členovia Rady SPF z dôvodu opatrnosti a rátajúc aj s možnosťami rozpočtových               

opatrení zo strany MF SR, kedy by mohla nastať aj situácia krátenia financií na šport, s čím treba reálne                   

počítať, na neskoršie obdobie, nakoľko o navýšení minimálnej zákonnej hranice je možné rozhodnúť             

kedykoľvek v budúcnosti po ustálení stavu veci. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Návrh rozpočtu 

 

SPF/2020/R/Z4/U2 

Rada SPF schvaľuje rozpočet SPF v časti kapitoly športu mládeže s príslušnosťou k SPF,              

ktorý tvorí prílohu tohto zápisu. 

 

 Hlasovanie: 

 Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 58/2020 

Rada SPF ukladá zverejniť rozpočet v časti kapitoly športu mládeže na webovom sídle SPF. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Košťálová 
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Za účelom zrýchlenia procesu spustenia možnosti čerpania, predkladania vyúčtovaní prostriedkov v kapitolách            

rozpočtu SPF - Šport mládeže s príslušnosťou SPF a Talentovanej mládeže SPF, člen Rady SPF pre legislatívu a                  

právo predložil návrhy smerníc, ktoré upravujú podmienky a proces vyúčtovania jednotlivých finančných            

prostriedkov, pričom podstata urýchlenia procesu spočíva v tom, že sa oproti minulosti nebudú za účelom               

pridelenia finančných prostriedkov uzatvárať zmluvy s jednotlivými klubmi, čo by prispelo k určitému             

časovému odloženiu možnosti predkladania vyúčtovaní a je zbytočnou administratívou. Takto sa obsah            

samotného procesu vyúčtovania nemení, zostáva na presne rovnakom princípe ako v uplynulých rokoch, avšak              

kluby a SPF nebudú zatiaľ v uvedených kapitolách (ráta sa aj v iných prípadoch) uzatvárať zmluvy a tak od                   

momentu zverejnenia jednotlivých súm určených pre kluby, môžu tieto kluby bez zbytočného odkladu a              

okamžite začať predkladať na SPF svoje vyúčtovania a refundačné doklady a po ich posúdení a vyhodnotení                

rovnakým spôsobom ako v minulosti, bude tieto vyúčtovania SPF preplácať ako v minulých rokoch.  

Kluby sa teda v prípade čerpania, vyúčtovania a podmienok použitia finančných prostriedkov, vrátane             

posúdenia toho, čo je a nie je oprávnený výdavkom,  riadia textom príslušnej smernice.  

Súčasne sa upozorňuje na dôležitú zmenu, kedy jednotlivé výdavky si je možné uplatňovať podľa vôle klubu                

tak, že 25 percent z pridelených finančných prostriedkov je možné vyúčtovať až do termínu 15. januára, čím sa                  

zabezpečí možnosť refundácie nákladov aj za mesiace november a december, čo v predchádzajúcich rokoch              

nebolo možné z dôvodu, že sa uzatváral finančný rok ešte v rámci mesiaca december a prostriedky a všetky                  

súvisiace účtovné doklady a prípady museli byť uzavreté do 31. decembra kalendárneho roku.  

 

Materiály k rokovaniu:  

- Návrh smernice  

 

SPF/2020/R/Z4/U3 

Rada SPF schvaľuje Smernicu Slovenskej plaveckej federácie o podmienkach         

poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému         

športu na účel športu mládeže s príslušnosťou k SPF. 

 

 Hlasovanie: 

 Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 59/2020 

Rada SPF ukladá zverejniť Smernicu Slovenskej plaveckej federácie o podmienkach poskytovania, čerpania a             

vyúčtovania finančných prostriedkov na webovom sídle SPF. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:   p. Košťálová 
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Materiály k rokovaniu:  

- Návrh smernice  

 

 

SPF/2020/R/Z4/U4 

Rada SPF schvaľuje Smernicu o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania          

finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných          

športovcov zaradených do Útvaru talentovanej mládeže SPF a Top Talent Teamu SPF. 

 

 Hlasovanie: 

 Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 60/2020 

Rada SPF ukladá zverejniť Smernicu o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných            

prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov zaradených do Útvaru             

talentovanej mládeže SPF a Top Talent Teamu SPF  na webovom sídle SPF. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:   p. Košťálová 

 

 

Členovia Rady SPF v súvislosti s faktom, že absolvovanie lekárskych prehliadok je podmienkou pre              

vyúčtovanie, refundovanie preplatenie nákladov v športovej činnosti a v súvislosti s tým, že v aktuálnej situácii                

nie je možné vykonávanie lekárskych prehliadok, resp. je veľmi znemožnené a ešte nejaký čas aj bude, Rada                 

SPF sa zaoberala aj dočasným opatrením v podobe pozastavenia povinnosti predkladania lekárskych            

prehliadok, ktoré sú podmienkou pre vyúčtovanie a preplatenie refundovaných nákladov v športovej činnosti. 

 

SPF/2020/R/Z4/U5 

Rada SPF schvaľuje opatrenie, ktorým sa upúšťa od predkladania lekárskych prehliadok           

ako podmienky vyúčtovania finančných prostriedkov, v prípadoch, ktorých sa vyžadujú.  

Lekárske prehliadky je však povinnosť doplniť najneskôr do konca kalendárneho roka           

2020 (31.12.2020). 

 

 Hlasovanie: 

 Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
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Rada SPF, v súvislosti so súčasnou situáciou, kedy v prípade mesiacov počas ktorých bola resp. bude                

pozastavená športová činnosť a bude otázne posúdenie oprávnenosti výdavkov na mzdy a odmeny trénerov a               

športových odborníkov, stanovila pre toto obdobie a aktuálne začatie vyúčtovania finančných prostriedkov,            

že sa ako za oprávnený výdavok v časti osobných (mzdových) nákladov trénerov a inštruktorov športu bude v                 

SPF považovať výdavok, ktorý bol vynaložený za činnosti do konca marca 2020, respektíve za mesiac marec                

2020. V ostatných prípadoch (pre ďalšie mesiace trvania výluky športovej činnosti) sa bude ešte touto               

otázkou Rada SPF zaoberať, prípadne bude musieť túto otázku a oprávnenosť takýchto výdavkov aj v ďalšom                

období trvajúcej výnimočnej situácie a pozastavenia športovej činnosti komunikovať s ministerstvom a bude             

sa riadiť jeho pokynmi. Následne bude SPF svoje rozhodnutie prípadne korigovať.  

 

SPF/2020/R/Z4/U6 

Rada SPF schvaľuje za oprávnený výdavok osobné (mzdové) náklady trénerov a           

inštruktorov športu vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov        

vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé         

zabezpečenie trénerov a inštruktorov športu do obdobia 31.3.2020. 

 

 Hlasovanie: 

 Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 61/2020 

Rada SPF ukladá komunikovať  informáciu z rozhodnutia klubom - členom SPF 

 

Termín: priebežne 

Z:   p. Blažová 

 

Rokovanie ukončené o 11,50 hod. 

 

Prílohy:  

● Rozpočet SPF - kapitola Šport mládeže s príslušnosťou k SPF 

● Smernica Slovenskej plaveckej federácie o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania          

finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s príslušnosťou k SPF. 

● Smernica o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku           

uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov zaradených do Útvaru talentovanej mládeže            

SPF a Top Talent Teamu SPF. 

 

 

V Bratislave, dňa 30.03.2020 

 

Ivan Šulek v.r. - predsedajúci Rady SPF  

 

Marcel Blažo  v.r. – zapisovateľ 

 

Štefan Šmihuľa  v.r. - overovateľ 
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