
Stanovisko kontrolóra SPF č.2/2020 k riadnemu zasadnutiu Rady SPF dňa 29.4.2020 

K NÁVRHU ROZPOČTU SLOVENSKEJ PLAVECKEJ FEDERÁCIE A PROCESU 
JEHO TVORBY NA ROK 2020  

Tento dokument nadväzuje na Stanovisko kontrolóra SPF č.1/2020 k mimoriadnemu          
zasadnutiu Rady SPF dňa 2.4.2020 a na 3 odporúčania, ktoré obsahuje.  

K prvému a druhému v ňom uvedenému odporúčaniu kontrolóra SPF pre RP SPF              
pre rok 2020 opätovne zdôrazňujem, že rozpočtový proces Slovenskej plaveckej federácie           
(ďalej len “RP SPF”) na obdobie roku 2020 by mal zohľadňovať existujúci stav núdze,              
plavecký šport dnes likvidujúce a už týždne existujúce zákazy a zároveň maximálne            
chrániť plaveckú komunitu.   

K prvému v ňom odporúčaniu kontrolóra SPF pre RP SPF pre rok 2020 pripomínam list               
zo dňa 23.4.2020 (rovnaký deň ako prišla na účet SPF 2. splátka PUŠ2020), v ktorom minister                
školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a štátny tajomník ministerstva pre šport              
Ivan Husár vyzvali na zodpovednejšie, šetrnejšie a účelnejšie hospodárenie v športe, hoci zatiaľ             
neprišlo ku kráteniu rozpočtu športu. Citát z listu “Ak predsa časom príde k prípadnému zníženiu               
finančných prostriedkov v športe, budeme to musieť rešpektovať a veríme, že to aj zvládneme.“,              
vnímam ako jasnú správu. Nie je dnes podľa môjho názorou otázkou či vôbec, ale skôr iba                
kedy sa tak stane a výška príspevku uznanému športu (PUŠ) pre SPF na základe Zmluvy č.                
0103/2020/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020 uzavretá medzi           
MŠVVaŠ SR a SPF sa zmení a zníži. Na základe mne dnes dostupných informácii              
nevylučujem ani zmenu regulácie vrátane až právnej úpravy v NR SR. Možnosť, že celá 4.               
splátka PUŠ ako jeho 25% podiel, ktorá by sa mala uhrádzať z titulu právneho nároku               
naň do 31. októbra 2020, sa SPF neuhradí, vnímam ako veľmi reálnu. Odporúčam sa              
pripraviť i na najhorší variant, ktorý môže spočívať napr. i v tom, že SPF i bez nej bude                  
musieť zo 75% PUŠ2020 financovať všetky svoje záväzky až 14 mesiacov (až do 28.2.2021),              
pričom výška PUŠ2021 pre SPF môže byť nižšia o desiatky percent ako PUŠ2020.  

K druhému v ňom odporúčaniu kontrolóra SPF pre RP SPF pre rok 2020, ktorým som               
odporúčal vykonanie možnej rýchlej finančnej pomoci najmä riadnym členom- klubom veľmi           
oceňujem rýchle rozhodnutia Rady SPF. Tie viedli k tomu, že k 24.04.2020 bolo vyúčtovaných,              
spracovaných a uhradených riadnym členom SPF na tzv. 15% - spolu 103.330,35 Eur, z toho na                
plávanie 79.199,42 euro a na vodné pólo 24.130,93 euro a z Top Tímu 2020 – štafeta – z toho                   
POTOCKÁ Tamara -  2.012,47 Eur.  

Podľa informácii, ktorými disponujem k 28.4.2020 riadni členovia SPF uhradili          
svoje záväzky, ktoré im vznikli ešte pred zákazom prevádzky telovýchovno-športových          
zariadení a organizovania verejných športových podujatí, ktorý platí po cca 10.3.2020 až            
do dnes a paralyzuje plavecké športy a postupne utlmili svoju činnosť. 

 
Najdôležitejšie odporúčania kontrolóra SPF pre RP SPF pre rok 2020 k 28.4.2020  
Prikladám Odporúčané návrhy opatrení (k 20.04.2020) vypracované na základe         

vyhodnotenia výsledkov ANKETY Učenej právnickej spoločnosti, o. z. (UčPS) k dopadom           
pandémie COVID-19 na oblasť športu ako pdf. UčPS je občianske združenie, ktoré sa             
dlhodobo dobrovoľnícky venuje športovému právu a športovej problematike, je zástancom          
verejnej pluralitnej diskusie, transparentnosti, znalostného prístupu a informovaných rozhodnutí         
na základe poznania faktov a súvislostí. V rámci UčPS preto vznikla po začatí pandémie i               

1 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4432435&l=sk
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4432435&l=sk


občianska iniciatíva D.A.R. slovenskému športu, ktorá je súčasťou projektu  UčPS s názvom            
 Š port pre Slovensko. Ako ideový tvorca a koordinátor tejto občianskej iniciatívy expertných            
dobrovoľníkov, na ktorej sa významnou mierou podieľal i člen Rady SPF i UčPS Marcel Blažo               
Vás chcem informovať, že našu občiansku iniciatívu sme nazvali D.A.R. slovenskému športu,            
lebo D.A.R. má znamenať nielen toto krásne slovo, ale i začiatočné písmená iných 3 slov.               
 Dobrovoľníci, Adresne, Rýchlo! Na základe dát zdola od ľudí športu sme za cca 3 týždne od                
nápadu po ukončenie spolu vytvorili odporúčania, zverejnili ich každému, no i bezodkladne ešte             
v utorok v utorok 21.4.2020 doručili všetkým autoritám, ktoré majú moc i zodpovednosť športu              
dnes i v budúcnosti pomôcť. Materiál už bol predmetom krátkej diskusie utorok 21.4.2020 na              
zasadnutí školského výboru v NR SR. Držme teda spolu palce všetkým týmto autoritám, nech sa               
im tá koordinovaná spolupráca napr. i v inej, alternatívnej podobe podarí implementovať. Ako             
prílohu tohto Stanoviska Vám preto preto prikladám ako pdf Odporúčané návrhy opatrení (k             
20.04.2020) vypracované na základe vyhodnotenia výsledkov ANKETY Učenej právnickej         
spoločnosti, o. z. (UčPS) k dopadom pandémie COVID-19 na oblasť športu. Prosím venujte             
im pozornosť, najmä odporúčaniam typu B (s. 9-11), ktoré sú vo výlučnej kompetencii SPF              
ako NŠZ a zaujmite k nim ako Rada SPF ako najvyšší výkonný orgán SPF vzhľadom na                
všetko v tomto stanovisku uvedené svoje postoje, a to konkrétnymi uzneseniami.  

Tieto odporúčané návrhy opatrení a Vaše postoje k nim môžu byť veľmi dôležité nielen              
pre SPF a pre ňu ako NŠZ odporúčané opatrenia (skupina opatrení typu B), ale i pre oprávnené                 
záujmy samospráv vlastniacich a prevádzkujúcich šp. infraštruktúru, najmä národného významu,          
vrátane bazénov a kúpalísk. V tejto súvislosti si Vás dovoľujem upozorniť, že dňa 16. apríla               
2020 mimoriadne zasadal tzv. Výbor pre daňové prognózy (VpDP). S cieľom informovať o             
potenciálnych vplyvoch pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 priniesol strednodobú       
prognózu podielov z výnosu DPFO pre samosprávy v rokoch 2020-2023 vyplývajúcu zo            
záverov Výboru zverejnených 23. apríla 2020. Sú prílohou tohto stanoviska tiež ako            
súboru xlsx. Upozorňujem v rámci súboru xlsx najmä na stĺpce K a M a z nich vyplývajúci                 
výpadok príjmov, ktorý sa podľa nich predpokladá u konkrétnych samospráv          
prevádzkujúcich bazény. Očakávaný výpadok príjmov môže mať devastačný vplyv na          
plavecké hnutie v SR z dôvodu obmedzenej prevádzky telovýchovno-športových zariadení          
vrátane bazénov vo vlastníctve/ správe samospráv, ktoré ich ani po skončení dnes            
existujúcich zákazov pre nedostatok zdrojov nemusia chcieť/ vedieť v 2. polovici roka 2020             
otvoriť! Toto riziko je o to väčšie, ak zo zákona od 25.4.2020 (§3b zákona č.92/2020 Z.z) sa                 
postavenie samospráv i ako prenajímateľov bazénov zásadne zhoršilo vo vzťahu k im            
neplatiacim nájomcom určite minimálne do konca roka 2020. Samosprávy resp. ich           
mestské podniky ako subjekty verejnej správy navyše nemajú v existujúcich schémach           
nárok do dnes na žiadnu podporu.   

Prípadné otvárenie (časti) športovísk vrátane tých potrebných pre plavecké športy je dnes            
dané Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020. V            
ňom sa na strane 4 uvádza : “S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa                   
uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č.             
355/2007 Z. z.; telovýchovno-športové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z.;             
zariadenia starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia pre deti a                 
mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z.                 
z.; wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení; prevádzky zábavného charakteru,           
ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru; rekondičné           
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pobyty.” 
Večer 23.4.2020 bolo zverejnené Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva           

SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre            
bezkontaktný šport , ktoré pre plavecké športy nie je takisto priaznivé.  

Zákazy platia od cca 10. marca až doteraz, čím prišlo de facto k regulačnému              
paralyzovaniu SPF a jej hlavných činností. Najmä po zverejnení detailov plánu “4 fáz otvárania              
ekonomiky”, v ktorej majú byť explicitne “kúpaliská” až v 4. poslednej fáze vrátane možnosti              
organizovať verejné športové podujatia nepredpokladám k dnešnému dňu 28.4.2020 vôbec          
legálnu možnosť ich otvorenie pred 30.6.2020. Toto podporuje i odpovede predsedu vlády na             
tlačovej konferencii konanej 28.4.2020.  

Záver- prosím pre všetko vyššie uvedené všetkých členov Rady SPF i členov SPF,             
aby si znova prečítali a naštudovali aspoň toto stanovisko. Je úplne nevyhnutným            
predpokladom akejkoľvek vecnej diskusie, ako sa pokúsiť na vyššie uvedené v rámci SPF             
pripraviť a aké rozhodnutia vo forme uznesení na Rade SPF a kedy prijať. (napr. i podľa                
Odporúčaných návrhov opatrení (k 20.04.2020) vypracované na základe vyhodnotenia         
výsledkov ANKETY Učenej právnickej spoločnosti, o. z. (UčPS) k dopadom pandémie           
COVID-19 na oblasť športu, ale i iných v alternatívnej podobe, ktoré do dnes nikto verejne               
nepredstavil).  

V najbližšom období pôjde i športu nie o rozvoj, ale o holé prežitie. Prežitie              
predpokladá koordináciu aktérov a ich aktivít. Prežitie predpokladá i reakciu SPF v            
podobe zavedenia úsporných opatrení k rozvojovým projektom, k dnes existujúcim          
pracovníkom SPF. Pre pracovnú náplň i pri práci z domu za existujúcich zákazov mnohí z               
nich nemôžu vykonávať pre SPF žiadnu činnosť, no na rozdiel od mnohých členov SPF z               
radov športových odborníkov (najmä trénerov) sa to ich príjmov od SPF často z PUŠ2020              
zatiaľ žiadnym spôsobom nedotklo, čo nepovažujem nielen za nesolidárne. Neviem vylúčiť,           
že od 1.5.2020 pre vyššie uvedené bez prijatia akýchkoľvek opatrení to môže byť neskôr              
vnímané štátom už možno aj za nehospodárne. Moje strategické odporúčania pre SPF            
preto sú to aktívne zmeniť a popri opatreniach dovnútra SPF smerom navonok :  

1. Všetkými možnými prostriedkami sa v rámci SPF pokúsiť podporiť snahy o            
prípadnú cielenú a veľmi adresnú pomoc štátu samosprávam ako vlastníkom i správcom            
bazénov (najmä šp. infraštruktúry- NÁRODNÉHO VÝZNAMU NA ÚČEL JEJ SPRÁVY          
POČAS VÝNIMOČNÉHO STAVU V PODOBE DOTÁCII) v 2.polroku 2020, pretože sú           
po štáte kľúčovým partnerom SPF a najmä jej riadnych členov- športových klubov. Ak             
nebudú bazény samosprávami prevádzkované, nebude kde trénovať ani súťažiť! 

2. Jej možným zdrojom môže byť časť z 20 miliónov euro, ktoré sú v rozpočte pred                
pár mesiacmi vzniknutej, novej verejnoprávnej inštitúcie- Fonde na podporu športu          
(310/2019 Z.z.), ktorý de facto bude mať v roku 2020 skôr názov Fond na záchranu športu.                
Zdroje sú zatiaľ nerozdelené, nie je známy ani mechanizmus ani priority pre rok 2020. 

3. Navrhujem pokračovať vo videokonferenciach- zasadnutiach Rady SPF v rámci          
frekvencie aspoň raz za 2 týždne.  

  
V Hviezdoslavove 28.4.2020  

 
Ladislav Križan 
Kontrolór SPF 
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