
 

 

 
 

 

  

Zápis č. SPF/2020/R/Z5 

 

Zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 16.04.2020 v Bratislave 

formou videokonferencie 

 

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

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

 p. Králik - o 10.10 hod  

 

Prítomní prizvaní: p. Križan /kontrolór SPF/  

 

Navrhovaný program:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu Rady SPF 

3. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SPF, jeho jednotlivých kapitol a súvisiacich opatrení 

4. Schválenie predpisov SPF 

5. Rôzne 

 

Bod č. 1: Otvorenie  

 

Pán Šulek ako predsedajúci Rady SPF na úvod o 10:00 hod. uviedol rokovanie cez              

videokonferenciu, privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že z počtu 9 členov Rady SPF sú              

prítomní 8 členovia (bez p. Králika), a teda Rada SPF je uznášaniaschopná.  

 

Bod č. 2: Schválenie programu Rady SPF  

 

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

službu a skupinu v aplikácii WhatsApp, ako aj emailom dňa 09.04.2020. Materiály k rokovaniu              

Rady SPF si členovia navzájom vymieňali a zasielali priebežne elektronicky formou emailov, resp. v              

zdieľanom priečinku.  

 

Členovia Rady SPF na návrh kontrolóra SPF rozhodli o vložení bodu programu Kontrola úloh a               

následne sa spoločne uzniesli na  zmene a doplnení programu rokovania Rady SPF nasledovne:  

 

SPF/2020/R/Z5/U1 

Rada SPF schvaľuje  program rokovania Rady SPF v znení:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu Rady SPF 

3. Kontrola úloh 

4. Schválenie predpisov SPF  

5. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SPF, jeho jednotlivých kapitol a súvisiacich 

opatrení 

6. Rôzne 
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Hlasovanie: 

Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0  

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

Bod č. 3: Kontrola úloh  

 

Tento bod programu požiadal zaradiť kontrolór SPF p. Križan a v rámci neho požiadal prerokovanie               

záležitosti týkajúcej sa dosiaľ stále nezverejnených zápisov zo zasadnutí Rady SPF a to konkrétne ešte               

z mimoriadnej Rady SPF č. 8/2019 konanej ešte dňa 27.9.2019 a ďalej z mimoriadnej Rady SPF č.                 

2/2020 konanej dňa 27.2.2020 a Rady SPF č. 3/2020 konanej tiež dňa 27.2.2020 a upozornil na                

príslušné lehoty zverejňovania zápisov z výkonného orgánu a ďalej požiadal, aby v krátkej lehote boli               

tieto zápisy dopracované a najmä zverejnené. 

Členovia Rady SPF vec prerokovali, konštatovali, že uvedený stav je zapríčinený okrem iného aj tým,               

že nebola presne určená zodpovedná osoba za každý z uvedených zápisov ako zapisovateľ. 

Na základe uvedeného členovia Rady prijali záver, že každý jeden zápis v budúcnosti bude mať               

určeného zapisovateľa a teda zodpovednú osobu na rotačnom princípe a súčasne si určili nasledovné              

termíny a zodpovedných za vyhotovenie - dokončenie zápisov. 

 

● Zápis z mimoriadnej Rady SPF č. 8/2019 zo dňa 27.9.2019, všetci členovia Rady SPF, termín               

do 20.4.2020 do 22.00 hod 

● Zápis z mimoriadnej Rady SPF č. 2/2020 konanej dňa 27.2.2020, p. Blažo, termín do              

20.4.2020 do 22.00 hod 

● Zápis z Rady SPF č. 3/2020 konanej dňa 27.2.2020, p. Szauder, termín do 20.4.2020 do               

22.00 hod 

 

Bod č. 4: Schválenie predpisov SPF  

 

V rámci tohto bodu sa členovia Rady SPF zaoberali pripravenými návrhmi úprav a doplnení smerníc               

predložených členom Rady SPF pre legislatívu a právo. 

Obdobne ako v prípade zrýchlenia procesov možnosti čerpania, predkladania vyúčtovaní          

prostriedkov v kapitolách rozpočtu SPF - Šport mládeže s príslušnosťou SPF a Talentovanej mládeže              

SPF, je predložená Smernica pre účely poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných           

prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športovej reprezentácie určených reprezentantov           

a reprezentantov zaradených do Top Teamu SPF, pričom podstata urýchlenia procesu spočíva v tom,              

že sa oproti minulosti nebudú za účelom pridelenia finančných prostriedkov uzatvárať zmluvy s             

jednotlivými klubmi, a tak od momentu zverejnenia jednotlivých súm určených pre kluby, resp.             

športovcov - reprezentantov budú môcť 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.  
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Ďalej sa predkladá úprava, zhodná v oboch smerniciach 1. Smernice Slovenskej plaveckej federácie o              

kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania             

príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF talentovanej mládeže a 2. Smernice            

Slovenskej plaveckej federácie o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF v kategórii seniorov a o                

podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF, pričom zmeny           

spočívajú v spresnení textu v časti prostriedkov, ktoré nie sú vyčerpané v rámci príslušného športu,               

ktoré zostávajú v dispozícii daného športu, ďalej sa odstraňuje (pre väčšiu operatívnosť) podmienka             

rozhodovania o týchto prostriedkov Radou SPF a súčasne účelové určenie týchto prostriedkov (dosiaľ             

len na materiálne vybavenie), ako aj dátum, po ktorom sa mohlo rozhodovať o použití nevyčerpaných               

a teda voľných prostriedkov, ktorý bol nastavený až ku koncu kalendárneho roka (1.12.) 

Súčasne je predložený návrh zmeny a doplnenia Smernice Slovenskej plaveckej federácie o            

poskytovaní náhrad za stratu času a náhrady hotových výdavkov pri výkone dobrovoľníckej činnosti             

v športe pri výkone funkcie členov orgánov SPF, ktorá zmena spočíva v zmene na výkon činnosti                

člena orgánu SPF. Odstraňuje sa v záujme istoty možný nesúlad dvoch právnych predpisov Zákona o               

dobrovoľníctve a Zákona o športe. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Návrh smernice  

 

SPF/2020/R/Z5/U2 

Rada SPF schvaľuje zmenu a doplnenie Smernicu Slovenskej plaveckej federácie          

o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF talentovanej mládeže a o            

podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu        

SPF  talentovanej mládeže. 

 

 Hlasovanie: 

 Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

Úloha č. 62/2020 

Rada SPF ukladá zverejniť Smernicu Slovenskej plaveckej federácie o kritériách pre zaradenie do Top              

Teamu SPF talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených           

do Top Teamu SPF  talentovanej mládeže na webovom sídle SPF. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:   p. Košťálová 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Návrh smernice  
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SPF/2020/R/Z5/U3 

Rada SPF schvaľuje zmenu a doplnenie Smernice Slovenskej plaveckej federácie o           

kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF v kategórii seniorov a o podmienkach             

poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF. 

 

 Hlasovanie: 

 Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 63/2020 

Rada SPF ukladá zverejniť Smernicu Slovenskej plaveckej federácie o kritériách pre zaradenie do             

Top Teamu SPF v kategórii seniorov a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom            

zaradených do Top Teamu SPF na webovom sídle SPF. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:   p. Košťálová 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Návrh smernice  

 

SPF/2020/R/Z5/U4 

Rada SPF schvaľuje Smernicu Slovenskej plaveckej federácie o podmienkach         

poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku        

uznanému športu na účel športovej reprezentácie určených reprezentantov a         

reprezentantov zaradených do Top Teamu SPF. 

 

 Hlasovanie: 

 Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 64/2020 

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

čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športovej            

reprezentácie určených reprezentantov a reprezentantov zaradených do Top Teamu SPF na           

webovom sídle SPF. 
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Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:   p. Košťálová 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Návrh smernice  

 

SPF/2020/R/Z5/U5 

Rada SPF schvaľuje zmenu a doplnenie Smernice Slovenskej plaveckej federácie o           

poskytovaní náhrad za stratu času a náhrady hotových výdavkov pri výkone           

dobrovoľníckej činnosti v športe pri výkone funkcie členov orgánov SPF s           

účinnosťou od 01.05.2020. 

 

 Hlasovanie: 

 Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 65/2020 

Rada SPF ukladá zverejniť Smernicu Slovenskej plaveckej federácie o poskytovaní náhrad za stratu             

času a náhrady hotových výdavkov pri výkone funkcie členov orgánov SPF na webovom sídle SPF. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:   p. Košťálová 

 

Bod č. 5: Schvaľovanie návrhu rozpočtu SPF, jeho jednotlivých kapitol a súvisiacich            

opatrení 

 

V rámci tohto bodu programu sa členovia Rady SPF zaoberali prípravou rozpočtu pre rok 2020 s                

tým, že na základe tej skutočnosti, že neboli pripravené kompletné podklady ešte zo strany športu               

diaľkové plávanie, respektíve boli dodané len tesne pred zasadnutím Rady SPF, ale najmä z dôvodu,               

že stále SPF neobržala druhú splátku z príspevku uznanému športu, ktorá je očakávaná v najbližších               

dňoch, ako aj z dôvodov stále vyvíjajúcej sa, diskutujúcej sa situácie ohľadom možných finančných              

opatrení a potreby reagovania na prípadné škrtanie výdavkov zo strany štátu a teda aj zo strany                

ministerstva školstva v prípade výdavkov na šport, schvaľovanie rozpočtu respektíve jeho návrhu            

členovia Rady SPF odložili na ďalšie zasadnutie Rady SPF. 

V rámci ďalšej diskusie o príprave rozpočtu a jeho jednotlivých položiek viceprezidentka            

synchronizovaného plávania pani Labudová predložila návrh zaoberať sa podporou aj iných           

športovcov, ktorí z objektívnych príčin nie sú zaraďovaní do rezortných športových stredísk a tým              

pádom nie sú odmeňovaní za výkon športu, tak ako tomu je v súčasnosti u športovcov, ktorí sú                 

zaradení do strediska  VŠC Dukla Banská Bystrica.  
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Členovia Rady SPF uvedené diskutovali a v zásade sa zhodli na tom, že na nadchádzajúcu Radu SPF                 

pripravia návrh určitých kritérií, podľa ktorých by sa rozhodlo o priznaní takéhoto postavenia pre              

určenú kategóriu športovcov, aby sa určitým spôsobom kompenzovala situácia, kedy niektorí           

športovci nie sú, respektíve nemôžu byť zaradení do rezortných športových stredísk a tým pádom mať               

možnosť čerpať mzdové a sociálne výhody športovcov zaradených do takýchto stredísk. Do            

nasledujúceho zasadnutia Rady SPF bude pripravené konkrétne kritérium pre takúto podporu, jej            

výška, ako aj vyjasnenie právneho titulu (štipendium, zmluva o výkone profesionálneho športu) na             

základe ktorého by sa poskytovala takáto podpora a tá by sa následne pretavila do návrhu rozpočtu                

SPF pre rok 2020. 

 

Bod č. 6:Rôzne 

 

V rámci bodu rôzne kontrolór SPF p. Križan informoval o aktuálnej aktivite Učenej právnickej              

spoločnosti, na ktorej sa podieľajú spoločne s p. Blažom, ktorá aktivita spočíva v ankete, ktorú aj SPF                 

zdieľala na svojej webovej stránke a facebookovom profile, vďaka čomu sa aj významná časť              

subjektov plaveckých športov podieľala na odpovediach ankety, ktorá je v súčasnosti vyhodnocovaná            

a na jej základe budú navrhované prípadné opatrenia na zmiernenie dopadov krízy spojenej s COVID               

19 na šport. Údaje z ankety týkajúcej sa plaveckých subjektov následne budú poskytnuté aj členom               

Rady SPF a tak údaje môžu slúžiť prípadne pre prijímanie nejakých opatrení v budúcnosti pre účely                

SPF. 

Rokovanie ukončené o 11,28 hod. 

 

Prílohy:  

● Smernica SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF talentovanej mládeže a o              

podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF         

talentovanej mládeže 

● Smernica SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF v kategórii seniorov a o               

podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF 

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

príspevku uznanému športu na účel športovej reprezentácie určených reprezentantov a          

reprezentantov zaradených do Top Teamu SPF 

● Smernica SPF o poskytovaní náhrad za stratu času a náhrady hotových výdavkov pri výkone              

funkcie členov orgánov SPF 

 

V Bratislave, dňa 16.04.2020 

 

Ivan Šulek v.r. - predsedajúci Rady SPF  

 

Marcel Blažo  v.r. – zapisovateľ  

 

Nora Szauder  v.r. - overovateľ 
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