
 

       

Zápis č. SPF/2020/R/Z6 

Zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 29.04.2020 v Bratislave 

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

p. Šmihuľa, p. Šulek, p. Szauder, p. Klobučník 

Ospravedlnení  členovia:   

Prizvaní:    p. Križan 

  
Navrhovaný program:  
1. Otvorenie 
2. Schválenie  programu Rady SPF 
3. Kontrola úloh zo zápisu Rady SPF/2020/R/Z5 
4. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SPF, jeho jednotlivých kapitol a súvisiacich opatrení  
5. Rôzne 

Bod č. 1: Otvorenie  

Pán Šulek ako predsedajúci Rady SPF na úvod o 10,00 hod privítal všetkých prítomných a 
skonštatoval, že z počtu 9 členov Rady SPF sú prítomní 8 členovia, a teda Rada SPF je 
uznášaniaschopná.  

Bod č. 2: Schválenie  programu Rady SPF  

Návrh programu a pozvánka na Radu SPF bola členom zaslaná elektronicky dňa 24.04.2020 a 
materiály k rokovaniu Rady SPF boli členom priebežne zasielané elektronicky formou zdieľaného 
priečinku.  

  
Hlasovanie: 
Za: 8 Proti: 0, Zdržal sa: 0  

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

SPF/2020/R/Z6/U1

Rada SPF schvaľuje  program rokovania Rady SPF v znení:   
1. Otvorenie 
2. Schválenie  programu Rady SPF 
3. Kontrola úloh zo zápisu Rady  SPF /2020/R/Z5  
4. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SPF, jeho jednotlivých kapitol a 

súvisiacich opatrení 
5. Rôzne
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Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

Bod č. 3: Kontrola úloh zo zápisu Rady SPF/2020/R/Z5 

Úloha č. 178/2020 
Rada SPF ukladá zabezpečiť zverejnenie zápisov zo zasadnutí Rady SPF na základe výzvy od 
hlavnej kontrolórky športu. 

Stav úlohy: Trvá 
Termín: Bez zbytočného odkladu 
Z: Sekretariát SPF, p. Šulek 

p. Šulek informoval, aby kontroly úloh z predchádzajúcich sedení Rady boli písomne 
odkontrolované, nakoľko sa Rada naposledy stretla vo februári 2020. Úlohy sa odkontrolujú a 
následne sa zašlú elektronicky na vedomie Rady. Ďalej skonštatoval, že zápisy zo zasadnutí Rady sú 
zverejnené na stránke SPF podľa úlohy od hlavnej kontrolórky športu. Zápis 8/2019 a zápis 
03/2020 je potrebné citlivo riešiť a dotazoval sa členov Rady na ich názor. 
p. Bielik uviedol, že je si vedomý citlivosťou zápisu a je potrebné tomu venovať určitú pozornosť. 
p. Blažo uviedol, že zápisy z Rady sa všetky zverejňujú a zdôraznil, že ide o zákonnú povinnosť a 
nemôže to byť predmetom hlasovania či áno alebo nie. 
p. Králik informoval, že v zmysle Stanov SPF a zákona ide o povinnosť SPF zverejňovať každý zápis 
Rady.   
p. Szauder uviedla, že povinnosť zverejňovania zápisov vychádza zo zákona a Stanov SPF a majú sa 
tým pádom zverejniť.  
p. Peciar poznamenal, že zverejnenie zápisov má 2 roviny. Prvá je právna, pri ktorej berie na 
vedomie zverejnenie zápisov a druhá stránka pozostáva z ľudskej časti a spôsobu doriešenia sporu 
SPF. 
p. Labudová uviedla, že pre prípad lepšieho porozumenia veci sa môžeme opýtať hlavnej 
kontrolórky športu ako postupovať, ale nevidí problém, aby sa zápisy zverejnili. 
p. Šmihuľa považuje zverejnenie zápisu za povinnosť vyplývajúcu zo Stanov SPF, ktorú sme aj  na  
základe výzvy od hlavnej kontrolórky športu na sprístupnenie zápisov povinní splniť. 
p. Križan uviedol, že zotrváva na svojom už publikovanom Stanovisku č. 2/2019 kontrolóra SPF k 
informovaniu o priebehu jednotlivých zasadnutí Rady SPF z 30.10.2019. Požiadal všetkých členov 
Rady SPF o bezodkladnú súčinnosť pri konečnej finalizácii pre účely zverejnenia, aby sa následne 
funkčné linky zaslali hlavnej kontrolórke športu spolu so všetkými ostatnými.  
Rada diskutovala vo veciach zápisov a kontroly od hlavnej kontrolórky športu. Dokončenie zápisu 
č. 8/2019 je poverený na základe úlohy p. Šmihula a má povinnosť ho dokončiť. P. Blažo podal 
informáciu, čo je obsahom prebiehajúcej kontroly zo strany hlavnej kontrolórky športu, ktorá 
kontroluje vyhotovovanie a zverejňovanie zápisov Konferencie SPF a Rady SPF, z ktorých dva ešte 
doteraz neboli zverejnené na webovom sídle SPF. P. Križan v tejto veci opätovne uviedol, aby sa 
zápisy, v čo najkratšej dobe doplnili a ostatní spolu ako Rada dospeli k spoločnému konsenzu na 
ich texte. Termín ukončenia a zverejnenia omeškaných zápisov navrhol sfinalizovať do stredy 
6.5.2020 a následne ich v príslušnom dátume aj zverejniť.  

Bod č. 4 : Schvaľovanie návrhu rozpočtu SPF, jeho jednotlivých kapitol a súvisiacich 
opatrení  

P. Šulek informoval členov Rady SPF, že boli doručené upozornenia zo strany Ministerstva školstva 
a tak isto aj od SOŠV, aby sa Národné športové zväzy správali zodpovedne v hospodárení s 
financiami. Zo strany Ministerstva prišla informácia aj o možnom krátení splátky z PUŠ. Hlavná 
kontrolórka športu zaslala na SPF formulár analýzy mimoriadnej situácie v čase šírenia COVID-19, 
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kde sa dotazovala na otázky, ktoré sa viažu na rozpočet. Otázky boli smerované ku kapitolám 
rozpočtu ako organizácia súťaží, reprezentačné výjazdy, sústredenia a príprava reprezentantov. 
Formulár má odzrkadliť koľko finančných prostriedkov Národné športové zväzy neminuli na vyššie 
spomínané akcie. Odpovede od Národných športových zväzov bude Ministerstvo posudzovať a 
následne sa budú prijímať rozhodnutia vo veci vyplatenia splátok vyplývajúcich zo zmluvy PUŠ. P. 
Šulek uviedol, že momentálna situácia je veľmi premenlivá a všetko sa mení z týždňa na týždeň 
podľa opatrení Vlády SR. K rozpočtu uviedol, aby sa schvaľovali príslušné kapitoly a nie celkový 
rozpočet SPF.  
P. Šulek sa viackrát dotazoval a komunikoval s SOŠV v pomoci našim reprezentantom, aby sa čím 
skôr dostali do bazéna. Štátnemu tajomníkovi Ministerstva školstva poslal podklady, akým 
spôsobom môžu reprezentanti fungovať v čase koronavírusu na bazéne v X-Bionic sphere v 
Šamoríne. Sám štátny tajomník je celej situácii naklonený a poprosil p. Šuleka, aby vypracoval a 
zostavil opatrenia v akom smere sa dá začať tréningový proces.  
Vo veci zostavenia rozpočtu p. Šulek poznamenal, aby sa zvýšila suma dotácie na kluby o 5 percent. 
Ďalej navrhol, aby sa od 1.5. 2020 upravili mzdy zamestnancov na 80 percent v rámci úsporných 
opatrení SPF a zrušil sa 13. plat pre zamestnancov SPF. 

P. Králik opustil rokovanie o 10:56, kvôli pracovným povinnostiam. 

P. Szauder uviedla, že je potrebné zostaviť návrh rozpočtu na plnú výšku, ktorá prináleží SPF zo 
zmluvy PUŠ pre rok 2020 a následne sa bude pristupovať ku kráteniu položiek aj na základe 
informácií od Ministerstva, ak by došlo ku kráteniu splátok. Ďalej informovala, že spolu s p. 
Králikom zjednotili štruktúru rozpočtu, aby bol prehladnejší a čitateľnejší. P. Szauder navrhla, aby 
sme si v súčasnej dobe schválili kostru rozpočtu v plnej výške a tak isto pripravili rozpočet krátení o 
jednu splátku z Ministerstva, ktorá sa premietne do jednotlivých kapitol rozpočtu. Týmto 
postupom sa zlepší pohľad aj na prerozdelenie financií pre riadnych členov SPF. Informovala, že je 
potrebné zachovať postupnosť pri tvorbe rozpočtu a následne budeme schopní reagovať aj na 
otázky od hlavnej kontrolórky športu. 
P. Šmihula uviedol, že minimálne vodné pólo sa dotazovalo cez p. Botlíka v LEN akým spôsobom sa 
bude ďalej pokračovať. Odpoveď LEN znela, že všetky podujatia sa zrušia do konca kalendárneho 
roka bez možnosti ďalšej náhrady.  
P. Križan veľmi  podrobne vysvetlil svoje Stanovisko č. 2/2020  k riadnemu zasadnutiu Rady SPF 
dňa 29.4.2020, ktoré nadväzovalo na už zverejnené Stanovisko č.1/2020 k mimoriadnemu 
zasadnutiu Rady SPF dňa 2.4.2020 zaslané členom Rady SPF tak, aby bolo správne pochopené. 
Dňa 2.4.2020 uviedol ako funguje rozpočtový proces a veľmi ocenil rýchlosť reakcie členov Rady na 
vzniknutú situáciu koronavírusu. Ďalej uviedol, že SPF výrazne participovala a prispela svojimi 
odpoveďami na dotazník UČPS. Na základe vyhodnotenia odpovedí sa vytvorili opatrenia, ktoré 
boli zaslané inštitúciám, ktoré sú zodpovedné za príslušné rozhodnutia. P. Križan veľmi ocenil 
prácu p. Šuleka v súčasnom stave pandémie, že robí maximum pre to, aby sa naši športovci, čo 
najskôr dostali do bazéna. Tak isto uviedol, že táto činnosť je nad rámec iba jeho kompetencii, ale 
výrazne prispieva k zlepšeniu celej situácie v procese rozhodovania. Dopad šetrenia v jednotlivých 
samosprávach sa v prvom rade odzrkadlí v športe a v kultúre. Odporúčanie v tejto veci je, aby sa 
začala diskusia, aké opatrenia dovnútra má SPF vykonať a aké možné výdavky sa budú v rámci SPF 
šetriť. Požiadal, aby sa podľa pozície v dnešnej dobe kontrolovali jednotlivé pozície zamestnancov 
SPF, výkazy práce a jednotlivé výstupy zamestnancov za predchádzajúce obdobie najmä apríla pri 
práci z domu. Vyzdvihol dôležitosť nie plošných, ale cielených a najmä na faktoch a dôkazoch  
urobených rozhodnutí.  Vonkajšie opatrenia SPF by mali viesť k ovplyvneniu hľadania riešenia pre 
možný návrat do bazénov s cieľom vytvoriť  tlak i na Fond pre podporu športu pre celý plavecký 
segment od samospráv až po členov SPF. Ak totiž nebudú bazény samosprávami prevádzkované, 
nebude kde trénovať ani súťažiť! Fond na podporu športu de facto bude mať v roku 2020 skôr 
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názov Fond na záchranu športu. Z Fondu pre podporu športu vzhľadom na skutočnosť, že SPF je 
štvrtým najväčším zväzom v SR, by mohli ísť dotácie na pokrytie aspoň časti nákladov na bazény 
spadajúce pod jednotlivé samosprávy za podmienky, že následne po skončení pandémie by boli 
plavárne a bazény otvorené pre činnosť plaveckého odvetvia.  
P. Blažo z hľadiska rozpočtu upozornil, že musí byť vytvorený rozpočet ako za normálnych 
okolností, keďže už v kapitole rozpočtu č. 11 (šport mládeže) bol rozpočet schválený a aj niektoré 
kluby položky vyčerpali v plnom rozsahu. Až následne by sa v rámci opatrení vytvorili dve úrovne 
možnosti šetrenia k ohľadu na možné krátenie splátok od Ministerstva. Z hľadiska súťaží sa 
finančné prostriedky ušetrili a bolo by možné ich presunúť do budúcnosti, kde sa následne vedia 
priamo a účelne využiť. Z hľadiska opatrení v rámci SPF nepovažuje za vhodné plošné krátenia 
platov ako bol návrh p. Šuleka. V momentálnom stave je p. prezident najčinnejšou osobou a ostatné 
pracovné pozície by mali doručiť výkazy pre Radu SPF, ktorá sa na základe doručených podkladov 
bude môcť vyhodnotiť a rozhodovať adresne o prípadnom krátení mzdy. V súčasnej dobe by sa 
vytvoril rozdielny model financovania zamestnancov podľa činnosti. Niektoré pracovné pozície 
majú v súčasnej dobe zníženú činnosť, niektoré pozície si zachovali rovnakú prácu a dokonca 
niektoré majú nulovú činnosť. 
Opatrením, ku ktorému by mala SPF pristúpiť ako prvému, je podľa jeho názoru nariadenie 
čerpania dovoleniek a hlavne starých dovoleniek. V súčasnej situácii je najvýhodnejšie, ak si 
zamestnanci dočerpajú dovolenku, pretože kalendár súťaží sa môže zmeniť a môže nastať situácia, 
že sa v letných mesiacoch budú konať preteky a bude potrebné mať zamestnancov v práci.  
P. Šulek uviedol, že nariadil zamestnancom Sekretariátu SPF, aby si vyberali dovolenky a do 
augusta si ich vyčerpali, nakoľko ich bude potom potrebovať v plnom zložení. P. Šulek informoval 
Radu SPF, že celé ekonomické oddelenie funguje ako v čase pred korona vírusom. Najmenej 
vyťažený na Sekretariáte SPF sú asistenti jednotlivých športov a manažéri, ktorí majú nariadený 
home office nakoľko súťaže nie sú. Jednotlivé platy zamestnancov sú v súčasnom stave obhájiteľné, 
nakoľko práca ďalej beží a vyplácanie mzdy je z prostriedkov Ministerstva. Ide o zamestnancov, 
ktorí sú na trvalý pracovný pomer a nie je možné ich odstrihnúť od príjmu, ak nedošlo ku kráteniu 
splátok z Ministerstva. P. Šulek súhlasil s informáciou, ktorú podal p. Šmihula a uviedol, že presne 
k takýmto situáciám smerovali otázky (formulár) od hlavnej kontrolórky športu. Otázky  už boli v 
termíne zodpovedané, aby sa dokázali poskytnuté údaje vyhodnotiť. Podľa p. Šuleka by malo byť 
schválenie rozpočtu  po jednotlivých položkách, ktoré vedie k pomoci pre kluby v rámci SPF.  
p. Blažo uviedol, že hlavná kontrolórka športu mapuje situáciu v Národných športových zväzoch a 
podľa jeho názoru aj zisťuje informácie preto, či existuje požiadavka a či aj napokon budú môcť byť 
zmenené alebo doplnené oprávnené výdavky použitia príspevku od štátu, ktoré si budú môcť 
uplatňovať riadni členovia SPF. 
p. Szauder uviedla, aby sme hľadali spôsoby ako pomôcť klubom, ako priniesť financie na pomoc 
jednotlivým členom. 
P. Šulek navrhol, aby sa spravili dve alternatívy rozpočtu. Prvý variant by zohľadňoval zníženie 
splátky o 25 percent zo zmluvy s PUŠ. Druhý variant by bol nastavený na 50 percentné krátenia 
splátky zo strany Ministerstva. Ďalej sa vyjadril k situácii bazénov v rôznych mestách, ktoré 
pravdepodobne nebudú otvárať ani len letné kúpaliská a nie ešte kryté vnútorné bazény. V súčasnej 
situácii na pomoc pre SPF vie byť X-Bionic otvorený do dvoch dní od signálu, že naši reprezentanti 
sa môžu vrátiť do bazénov.  

Príchod p. Králik a p. Klobučník 11:51 

P. Blažo poukázal na fakt, že máme schválenú kapitolu 15 percent pre členov SPF z celkovej sumy 
2,9 milióna Eur. Prijatím rozpočtu o 50 percent nižšieho by sme narušili jednotlivé položky. 
SPF vo veci korona vírusu schválením ďalších dvoch alternatív rozpočtu de facto prijme reštrikčné 
opatrenia a z rozdielov budú hmatateľné a viditeľné opatrenia, ktoré bude následne možné využiť v 
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komunikácii s orgánmi Ministerstva. Poznamenal, aby sa nepozabudlo, že Rada SPF prijala 
rozhodnutie, ktorým obmedzila čerpanie oprávnených výdavkov na odmeny trénerom a to  iba do 
31.3.2020 na základe rozhodnutia Rady SPF zápisu č. 4/2020, ktoré bude nutné uvoľniť, nakoľko 
športová činnosť naďalej prebieha a tréneri sa prispôsobili situácii a naďalej vykonávajú činnosť len 
v inej forme. Vo vzťahu k uvoľneniu čerpania ostatných kapitol rozpočtu poukázal na fakt, že tie 
môžu v podstate čerpať len kluby športu plávanie a ostatné športy, predovšetkým vodné pólo sa 
pripravujú centralizovane a teda finančné prostriedky míňajú odlišným spôsobom. Ako alternatíva 
by bolo poskytnutie finančných prostriedkov pre kluby z kapitol reprezentácia a ÚTM 
mechanizmom na kluby podľa počtu športovcov v jednotlivých kluboch, nad čím by sa mohol 
zamyslieť a rozpracovať myšlienku p. Šmihuľa.  
P. Križan súhlasil s vyjadrením p. Blaža, že je potrebné pomôcť klubom. V momentálnej situácii 
klubom nehrozí bezprostredná paralýza nakoľko nevykonávajú žiadnu činnosť a nemajú finančné 
náklady s prenájmami. Činnosť klubov bola v tejto oblasti stlmená na minimum avšak je potrebné 
pomôcť športovým odborníkom. 
Do dnešného dňa konania Rady SPF boli schválené na čerpanie prostriedky  vo výške 444 000 Eur 
a z toho si kluby k 29.4.2020 aktívne čerpali sumu vo výške 108 000 eur. Ďalej uviedol, aby sa za 
súčasných podmienok neznižovali plošne platy pre zamestnancov Sekretariátu SPF, ale odporúča 
dočerpať dovolenku. Vyzval p. Šuleka, aby sa skontrolovali výstupy zamestnancov a aby si aj 
zamestnanci uvedomili, že situácia je vážna a SPF si ich činnosť váži. Podotkol, že zamestnanci to 
musia tak isto brať do úvahy. Ďalej p. Križan informoval, že dňa 30.4.2020 poslanci mesta 
Bratislava, budú schvaľovať po úspechu vo verejnom výberovom konaní spojeného s verejným 
vypočutím na návrh primátora mesta jeho vymenovanie za riaditeľa STARZu. 
p. Szauder uviedla, že spolu s p. Králikom nastavili rozpočet na maximálnu sumu prislúchajúcu zo 
zmluvy s PUŠ. Po sumarizácii všetkých položiek sa vytvorí základná štruktúra rozpočtu. 
Ďalej sa p. Szauder dotazovala na položky, ktoré nevedela v súčasnej dobe priradiť k jednotlivým 
kapitolám rozpočtu a pre správnosť vytvorenia rámca rozpočtu ich je potrebné zodpovedať. 
P. Šulek uviedol, že výdavky sa týkali hlavne festivalu, ktorý sa mal organizovať na Zlatých Pieskoch 
pred OH 2020. Festival organizovalo SOŠV a SPF bola jeho partnerom. Všetky výdavky by boli 
preplatené organizátorom podujatia. Ostatné finančné prostriedky sú použité na projekty zvyšujúce 
povedomie plávania na školách, metodickú príručku a preklady materiálov. P. Šulek požiadal p. 
Szauder a p. Králika, aby vytvorili 4 verzie rozpočtu, kde sa v prvej zohľadní plná výška dotácie z 
Ministerstva s vrcholnými podujatiami tak, ako to bolo pred COVID19, v druhej verzii zohľadní  
plná výška dotácie ale bez vrcholových podujatí k dnešnému dňu zrušených, ďalej tretiu verziu 
rozpočtu s 25 percent nižšou dotáciou bez vrcholových podujatí do dnešného známeho stavu  a 
štvrtú verziu rozpočtu zníženého o 50 percent, ktorý budeme využívať v núdzovom stave. 
p. Križan považuje za dôležité ako boli komunikované opatrenia, ktoré SPF prijala voči členskej 
základni, pretože boli rýchle, adresné a účinné. Uviedol aj informáciu, aby športový odborníci v 
kluboch mali vedomosť o možnosti nárokovania si dodatočnej práce počas pandémie. Podotkol, aby 
sa cielene nariadilo čerpanie dovoleniek v rámci celej SPF. V súčasnom stave súhlasí, aby sa získali 
informácie od reprezentačných trénerov, manažérov a zamestnancov Sekretariátu SPF súvisiace s 
ich náplňami práce a aby sa reálne zdôvodnila ich pracovná činnosť.  
P. Šulek uviedol, že všetci zamestnanci mu podávajú na konci pracovného týždňa svoje výstupy 
pracovnej činnosti. Navrhol, aby si pracovnoprávne vzťahy ošetril sám, nakoľko je vedúcim 
Sekretariátu SPF a najlepšie pozná jeho činnosť, dôležitý je aj  pomer práce, či ide o hlavný 
pracovný pomer daného človeka, alebo vedľajší  (dodatočný) pracovný pomer. 
p. Blažo informoval, že v súčasnej dobe je potrebné nariadiť čerpanie dovolenky v dôsledku 
mimoriadnej situácie, čo ešte nie je opatrením, ktoré má dopad na príjem zamestnancov. Výkonný 
orgán, ktorým je Rada SPF, má právomoc prijať nariadenie v oblasti posudzovania pracovnej 
činnosti jednotlivých zamestnancov v mimoriadnej situácii. Na základe vyššie spomenutých 
výstupov sa bude Rada SPF adresne a jednotlivo rozhodovať.  
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p. Križan podotkol, že nechce aby sa ukončovali pracovné zmluvy, ale aby sa prijali opatrenia aj 
smerom dovnútra SPF. Hlavným opatrením v tejto veci je už spomínané nariadenie o hromadnom 
čerpaní dovolenky. 
p. Szauder uviedla, aby sa najprv sfinalizoval rozpočet nakoľko zníženie výšky dotácie môže 
výrazne poprehadzovať položky v jednotlivých kapitolách rozpočtu. 
p. Križan poukázal na iniciatívu UČPS, v ktorej sú podrobné informácie pre subjekty zo športu o 
možnosti čerpania finančných prostriedkov aj zo štátu. Táto pomoc je reálna a adresná. 
p. Králik uviedol pragmatické informácie akým spôsobom sa zostavuje rozpočet a čo všetko je 
potrebné brať do úvahy. V súčasnej dobe pre pomoc klubom Rada SPF schválila v plnej výške 
rozpustenie kapitoly č. 11 rozpočtu a tým pádom už nie je možné krátiť danú sumu prislúchajúcu 
tejto kapitole. Ak by sa suma v príslušnej kapitole krátila došlo by k diskriminácii klubov, ktoré ešte 
nedokázali dané prostriedky vyčerpať a zvýhodňovala by kluby, ktoré dokázali svoju sumu už 
vyčerpať. Preto je zástanca názoru, aby sa so sumou v tejto kapitole žiadnym spôsobom 
nemanipulovalo. Ak by došlo k schváleniu kapitoly č. 12 rozpočtu SPF vo výške 50 percent dokázal 
by nastaviť ostatné kapitoly na maximálnu prislúchajúcu výšku. V momentálnej situácii nevidí 
dôvod uvoľňovania dodatočných finančných prostriedkov nakoľko nie je vyčerpaná suma z kapitoly 
č. 11. Dodatočným uvoľnením financií by sa podporila hŕstka klubov, ktoré si už dokázali vyčerpať 
sumu z kapitoly č. 11. Ďalej uviedol, že ak by došlo ku kráteniu splátky zo strany Ministerstva, tak 
sa nám finančné prostriedky v kapitole č. 11 budú zvyšovať. V kapitole TOP TEAM uviedol, že sumy 
pridelené jednotlivým pretekárom sú v absolútnej výške a táto suma sa nebude meniť v závislosti 
od zmeny sumy vyplývajúcej z PUŠ. Navrhol, aby sa kapitola TOP TEAM uvoľňovala spolu s 
kapitolou ÚTM a ďalšími finančnými prostriedkami na kluby. 
p. Blažo nadviazal, že aj pri prípadnom krátení  poslednej splátky zo strany Ministerstva, pri už 
Radou SPF plánovanom navýšení kapitoly č. 11 z 15% na 20%,  by práve pri krátení poslednej 
splátky (čo je 25% z PUŠ na rok 2020)  súčasný už schválený stav kapitoly č. 11 predstavoval 20% 
pre kluby. 

Úloha č. 179/2020 
Rada SPF ukladá zabezpečiť získanie výstupov pracovnej činnosti zamestnancov platených z 
prostriedkov SPF a sú v zamestnaneckom pomere so SPF. 

Stav úlohy: Trvá 
Termín: Bez zbytočného odkladu 
Z: Viceprezidenti sekcií, p. Šulek 

p. Šulek uviedol, že bude informovať Radu SPF ohľadne pracovných činností zamestnancov SPF a 
výstupy ich činnosti umiestni do zdieľaných dokumentov ako podklad pre ďalšiu Radu SPF 
konajúcu sa v termíne 6.5.2020. 
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Hlasovanie: 
Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0  

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

Úloha č. 180/2020 
Rada SPF ukladá pripraviť návrhy možných opatrení dovnútra SPF, vzhľadom na aktuálny stav 
pandémie, stavu núdze a zákazov negatívne vplývajúcich na plavecký šport. 

Termín: Bez zbytočného odkladu, najbližšie zasadnutie Rady (6.5.2020) 
Z:  všetci členovia Rady SPF  

Bod č. 5: Rôzne 

V tomto bode p. Šulek informoval členov Rady SPF o možnosti získania zakrytej garáže v objekte, v 
ktorom sa nachádzajú kancelárie SPF. Súčasné priestory pod Pasienkami by sa v tomto prípade 
zrušili nakoľko zatekajú a podmienky na uskladnenie časomiery sú nevyhovujúce. Nová garáž by 
bola vyhrievaná a vo veľmi dobrom stave. Ďalej uviedol, že dodá Rade SPF výmeru garáže, cenu a 
rozdiel medzi súčasným a novým priestorom. p. Blažo podotkol, že o získanie poskytnutej garáže sa 
usilovalo vedenie SPF aj v minulých rokoch. V tejto veci p. Králik nadviazal na p. Blaža a  uviedol, 
že je potrebné získať informácie aj od členov organizácie pretekov, pretože priestory pod 
Pasienkami boli k dispozícii okamžite, ak nastala nejaká komplikácia. Uviedol v tejto veci aj fakt, že 
sídlo SPF je cez ulicu a je možné sa prakticky a rýchlo vrátiť.   

Rokovanie ukončené o 13,30 hod. 

SPF/2020/R/Z6/U2

Členovia Rady SPF po oboznámení sa s aktuálnymi podkladmi k 
rozpočtovému procesu v SPF pre rok 2020 vrátane Stanoviska 
kontrolóra SPF č.2/2020 k riadnemu zasadnutiu Rady SPF dňa 
29.4.2020 po ich prerokovaní a následnej diskusii ich berú na 
vedomie. 
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Prílohy:  
- stanovisko a odporúčania kontrolóra SPF  
- Iniciatíva D.A.R. slovenskému športu UČPS 
- pozvánka na zasadnutie Rady č. 6/2020 

V Bratislave, dňa 29.04.2020 

Ivan Šulek v.r. - predsedajúci Rady SPF  

Rastislav Bielik  v.r. – zapisovateľ 

Pavol Peciar  v.r. - overovateľ   

Ladislav Križan v.r. - overovateľ
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