
Slovenská plavecká federácia,  Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava  
 

Titl. 
Rada SPF 
Za kasárňou 1 
831 03 
 
V Bratislave, dňa 25.2.2020 

 
VEC:    Oznámenie o uplatnení náhrady škody a nemajetkovej ujmy 

Vážení členovia Rady SPF, 

ako štatutárny zástupca Slovenskej plaveckej federácie so sídlom Za kasárňou 1, 831 03 
Bratislava (ďalej len SPF), vám touto cestou oznamujem výšku nákladov, ktoré vznikli SPF 
v súvislosti s konaním na Športovom arbitrážnom súde v Lausanne (Court of Administration, 
Lausanne), č.k. CAS 2018/A/5996 v konaní proti rozhodnutiu odvolacej komisie SPF č. 
SPF/2018/OK/U3/P zo dňa 10.10.2018.  Dňa 22.9.2019 Športový arbitrážny súd  v Lausanne 
CAS rozhodol v prospech športovkyne a dňa 7.2.2020 zaviazal SPF zaplatiť súdne trovy 
v celkovej výške 20.858 CHF. 

Mám za to, že právny zástupca SPF  a kontrolór SPF nevykonali všetky potrebné kroky                  
k ochrane práv a oprávnených záujmov SPF, nevyužili  všetky zákonné prostriedky, ktoré by 
mohli pre SPF privodiť priaznivejší výsledok v spore, v dôsledku čoho vznikla SPF škoda vo 
výške:  

▪ 20.858 CHF /19.493,46 Eur/ – ako náklady arbitrážneho konania  
 
Okrem toho, na základe výzvy právneho zástupcu V. R. zo dňa 11.2.2020, v súvislosti 
s výsledkom konania pred CAS si športovkyňa uplatňuje  náhradu škody a nemajetkovú ujmu 
od SPF v sume:  
 

▪ 34.182,33 EUR – ako trovy právneho zastúpenia V. R. v spore pred CAS (náklady 
právneho zastúpenia a za preklady) 

▪ 30.000 EUR – ako požadovaná nemajetková ujma 
 
Doterajšie náklady SPF spojené s právnym zastúpením a prekladmi v uvedenom prípade 
vrátane výdavkov z rozhodnutia CAS vo výške 3 tisíc CHF boli vo výške:   
 

▪ 11.802,70 EUR – ako náklady SPF spojené s prípadom V.R. 
 
Celkové náklady ktoré súvisia s prípadom CAS sa tak môžu vyšplhať na sumu 95.478,49 Eur.  
 
Do dnešného dňa boli uhradené náklady arbitrážneho konania CAS vo výške 20.858 CHF 
/19.493,46 Eur/ a náklady v celkovej sume 11.802,70 Eur. Celkom 31.296,16 Eur 



 
Ostáva ešte rokovať  s právnym zástupcom športovkyne GARANT PARTNER LEGAL s.r.o. 
o výške nákladov v sume 34.182,33 EUR za trovy právneho zastúpenia V. R. v spore pred CAS 
(náklady právneho zastúpenia a za preklady)  a nákladoch za nemajetkovú ujmu vo výške 
30.000 EUR. Celkovo sa jedná o sumu vo výške 64.182,33 Eur 

Na základe skutkových okolností uvedených tak v rozhodnutí CAS, ako aj v súvisiacej 
dostupnej dokumentácii SPF, mám za to, že došlo k nasledovným pochybeniam pri zastupovaní 
oprávnených záujmov SPF (a to od začiatku konania ešte v procese v rámci SPF, ako aj 
následne pred CAS), v dôsledku čoho v priamej príčinnej súvislosti došlo k vzniku škody na 
základe rozhodnutia CAS:  

V. R. v konaní pred arbitrážnym súdom namietala, že jej boli zo strany SPF porušené základné 
práva a práva športovca. V rámci konania namietala, že jej bol udelený neprimeraný trest – 
pozastavenie štatútu reprezentantky v plaveckých športoch Radou SPF na zasadnutí dňa 
9.8.2017, následne jej bol udelený disciplinárny trest, potvrdený aj odvolacou komisiou. 
Rozhodnutie odvolacej komisie ako ostatné rozhodnutie v merite bolo napadnuté v konaní pred 
CAS a tá rozhodla v zmysle vyššie uvedeného rozhodnutia, že SPF porušilo práva V. R.  

Na zasadnutí Rady SPF dňa 9.8.2017, kde boli prítomní štyria súčasní členovia  Rady SPF 
uznesením č. SPF/2017/R/Z6/U3  Rada SPF rozhodla o pozastavení štatútu reprezentanta pre 
V. R., a to napriek tomu, že podľa vnútorného dokumentu SPF – Štatút reprezentanta 
Slovenskej republiky v plaveckých športoch, čl. 1, ods. 10 má reprezentant „ právo v prípade 
porušenia jeho práv, sám alebo prostredníctvom klubu, ku ktorému má príslušnosť, obracať sa 
na Radu SPF s návrhom na nápravu“. V uvedenom prípade nebola reprezentantka V. R. 
prizvaná na zasadnutie Rady SPF, nebol jej poskytnutý priestor na vyjadrenie sa a štatút 
reprezentantky jej bol pozastavený bez začatia disciplinárneho konania. Disciplinárna komisia 
SPF začala disciplinárne konanie až následne dňa 23. októbra 2017, čo oznámila odvolateľke 
v súlade s ustanoveniami Disciplinárneho poriadku SPF. Okrem toho, príslušný návrh na 
pozastavenie štatútu reprezentanta v prípade V. R. nespĺňal žiadnu z podmienok určených 
k takémuto rozhodnutiu Rady SPF (t.j. Rada SPF konala nad rámec svojich oprávnení), 
určených v časti IV. Strata štatútu reprezentanta, vnútorného dokumentu SPF – Štatút 
reprezentanta Slovenskej republiky v plaveckých športoch. 

Tu považujem za potrebné uviesť, že Disciplinárna komisia SPF má v súlade so svojou 
právomocou určenou v článku 33 Disciplinárneho poriadku SPF, možnosť prijať ochranné 
opatrenie. Ochranné opatrenia podľa článku 33, ods. 4 možno určiť aj pred konečným 
rozhodnutím vo veci ako predbežné opatrenie, ktorého účelom je dočasná úprava povinností 
previnilca do rozhodnutia o disciplinárnom previnení. Disciplinárna komisia SPF nerozhodla v 
disciplinárnom konaní proti V. R. o uložení ochranného opatrenia ako predbežného opatrenia, 
a to zrejme pri posúdení zásad primeranosti trestu, veku športovkyne a následkov takéhoto 
konania. Samotné rozhodnutie Rady SPF zo dňa 9.8.2017 o pozastavení štatútu reprezentantky 
tak predbehlo rozhodnutie orgánu spravodlivosti, pričom Rada SPF nie je orgánom 
spravodlivosti. 



V predmetnej veci som na základe rozhodnutia CAS zo dňa 22.9.2019 podal písomne  
Disciplinárnej komisii dňa 31.10.2019 návrh  na začatie disciplinárneho konania s 
navrhovaným disciplinárnym opatrením  –  pozastavenie výkonu funkcie člena Rady SPF na 
obdobie 12 mesiacov pre troch súčasných členov Rady a súčasne  disciplinárne opatrenie - 
pokarhanie  jednému súčasnému členovi Rady SPF. Do dnešného dňa nepoznám rozhodnutie 
DK v predmetnom disciplinárnom konaní. 

V zmysle vyššie uvedených skutočností, žiadam Radu SPF aby splnomocnila prezidenta 
a prvého viceprezidenta ako štatutárnych zástupcov Slovenskej plaveckej federácie, za 
účasti ich právneho zástupcu,  na rokovanie s právnym zástupcom športovkyne o výške 
nákladov vzniknutých z titulu zodpovednosti za škodu, ako aj o výške sumy za 
nemajetkovú ujmu.   

Stretnutie sa musí uskutočniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia „Oznámenia 
o uplatnení náhrady škody a nemajetkovej ujmy“ (doručené dňa 12.2.2020). O výsledkoch 
rokovania budú zástupcovia SPF informovať Radu SPF ihneď po rokovaní, najneskôr však do 
12.3.2020. 

O tom z akých finančných zdrojov bude uhradená celková stanovená suma vzniknutých 
nákladov z prípadu CAS pre SPF rozhodne najbližšia Konferencia SPF, na ktorej  bude 
prerokovávané schvaľovanie rozpočtu na rok 2020. 

 

        Mgr. Ivan Šulek – prezident SPF 

         

 

  


