
 
 

  

 

Zápis č. SPF/2020/R/Z8 

 

Zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 20.05.2020 v Bratislave 

 

  

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

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

 

Ospravedlnení  členovia: p. Králik, p. Peciar  

 

Prítomní prizvaní: p. Gábriš a p. Lacko /právne zastúpenie SPF/, p. Križan  

 

Navrhovaný program:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie návrhu programu Rady SPF 

3. Informácia k právnemu zastúpeniu SPF v prípade žiadosti Garant Partner Legal 

s.r.o. 

4. Kontrola úloh zo zápisu Z2-Z6 

5. Vzdanie sa funkcie Kontrolóra SPF 

6. Záležitosti Sekcií plaveckých športov 

7. Čerpanie rozpočtu a stav účtov SPF k 30.4.2020 

8. Pohľadávky a záväzky SPF k 31.1.2020 

9. Záležitosti Sekretariátu SPF 

10. Slovenská plavecká Marketingová 

11. Rôzne 

 

 

Bod č. 1: Otvorenie  

 

Pán Šulek ako predsedajúci Rady SPF na úvod o 9:00 hod. privítal všetkých prítomných a               

skonštatoval, že z počtu 9 členov Rady SPF sú prítomní 7 členovia, a teda Rada SPF je                 

uznášaniaschopná.  

 

 

Bod č. 2: Schválenie návrhu programu Rady SPF  

 

Návrh programu a pozvánka na Radu SPF bola členom zaslaná elektronicky dňa 15.5.2020 a              

materiály k rokovaniu Rady SPF boli členom priebežne zasielané elektronicky formou           

zdieľaného priečinku.  

 

Predsedajúci Rady SPF p. Šulek predložil návrh schváliť  program rokovania Rady SPF.  

 

 

 



 
 

 

SPF/2020/R/Z8/U1 

Rada SPF schvaľuje  program rokovania Rady SPF v znení:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie návrhu programu Rady SPF 

3. Informácia k právnemu zastúpeniu SPF v prípade žiadosti Garant Partner Legal 

s.r.o. 

4. Kontrola úloh zo zápisu Z2 - Z6 

5. Vzdanie sa funkcie Kontrolóra SPF 

6. Záležitosti Sekcii plaveckých športov 

7. Čerpanie rozpočtu a stav účtov SPF k 30.4.2020 

8. Pohľadávky a záväzky SPF k 30.4.2020 

9. Záležitosti Sekretariátu SPF 

10. Slovenská plavecká marketingová 

11. Rôzne 

  

Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0  

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

 

Bod č. 3 : Informácia k právnemu zastúpeniu SPF v prípade žiadosti Garant 

Partner Legal s.r.o. 

 

 

SPF/2020/R/Z8/U2 

Rada SPF schvaľuje pozvaných hostí p. Gábriša a p. Lacka na zasadnutí Rady č.              

8/2020. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0  

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

p. Gábriš odprezentoval členom Rady SPF stanovisko advokátskej kancelárie MOTÚZOVÁ &           

LACKO zastupujúcej SPF, v prípade žiadosti advokátskej kancelárie Garant Partner Legal           

s.r.o. Následne prebehla komunikácia medzi členmi Rady SPF a advokátmi, z ktorej            

vyplynula požiadavka členov Rady SPF zaslať im ďalšie dokumenty získané od protistrany.            



 
 

Po obdržaní a preštudovaní dokumentácie sa členovia Rady SPF k záležitosti vrátia a             

prerokujú opätovne vec na jej ďalšom zasadnutí. Následne Rada SPF oznámi a dá ďalšie              

pokyny advokátskej kancelárii MOTÚZOVÁ & LACKO pre rokovanie s protistranou ako jej            

oficiálne stanovisko k mimosúdnemu rokovaniu. 

 

Bod č. 4 : Kontrola úloh 

 

Kontrolu úloh vykonajú členovia Rady SPF dištančnou formou a výsledok kontroly a stav 

úloh bude zaznačený v nasledujúcom zápise z rokovania Rady SPF. 

 

Bod č. 5: Vzdanie sa funkcie Kontrolóra SPF 

 

Členovia Rady SPF prijali dňa 14.5.2020 list od p. Križana, v ktorom zdôvodnil svoj zámer               

ukončiť činnosť Kontrolóra SPF i nároku na jeho odmenu v zmysle rozhodnutia Konferencie             

SPF ku dňu 14.5.2020. V zmysle čl. 27 ods. 8 Stanov SPF bude vykonávať nevyhnutné úkony                

a činnosť na zabezpečenie fungovania SPF, vrátane dozoru nad prípravou a riadnym            

priebehom volieb členov orgánov SPF a tiež účasti na zasadnutiach Volebnej komisie a             

sčítavania hlasov na volebnej Konferencii SPF v zmysle čl. 46 ods. 5 písm. i) Stanov SPF. 

 

SPF/2020/R/Z8/U3 

Rada SPF berie na vedomie oznámenie Kontrolóra SPF p. Ladislava Križana           

podľa oznámenia v prílohe. 

 

 

Bod č. 6 : Záležitosti Sekcií  plaveckých športov 
 

 

SEKCIA DIAĽKOVÉHO PLÁVANIA 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie tréningovej prípravy reprezentácie          

diaľkového plávania v dňoch 18.-31.5.2020 v Bratislave/SVK a nominácie reprezentantov a           

realizačného tímu. 

 

SPF/2020/R/Z8/U4 

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov v diaľkovom plávaní a         

realizačného tímu počas tréningovej prípravy v dňoch 18.-31.5.2020 v         

Bratislave/SVK: 

reprezentanti: 

Balážiková K., Habrda B., Košťál S., Kunic L., Lányi F., Obert K., Peciar T.,              

Polák F., Poliačik J. 

 



 
 

realizačný tím:  

vedúci akcie: Gutyan P. 

tréneri: Macho P., Trešl T. 

 

Zraz nominovaných reprezentantov a realizačného tímu podľa Nominačného        

listu. 

Náklady súvisiace s danou akciou sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2020 z              

kapitoly sekcie diaľkového plávania. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

 

Úloha č. 71/2020 

Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť tréningovú prípravu reprezentácie DP v termíne           

18.-31.5.2020. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Gutyan  

 

SEKCIA PLÁVANIA 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie sústredenia seniorskej a juniorskej           

reprezentácie plávania v dňoch 18.5.2020 - 31.5.2020 v Bratislave/SVK a nominácie           

reprezentantov a realizačného tímu. Akcie sa zúčastní 14 seniorských reprezentantov a 8            

juniorských reprezentantov podľa najvyššieho bodového výkonu za obdobie od 1.12. 2019 -            

13.3.2020. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Zapis-z-hlasovania VSPL_SPF-2020-VSPL-U19-P 

 

SPF/2020/R/Z8/U5 

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov v plávaní a realizačného tímu          

počas sústredenia v dňoch 18.-31.5.2020 v Bratislave/SVK: 

seniorskí reprezentanti: 

Podmaníková Andrea, Klobučník Tomáš, Trníková Nikoleta, Rosipal Adam,        

Halas Adam, Pavlikovská Zuzana, Ripková Zora, Záborská Miroslava, Duša         



 
 

Matej, Potocká Tamara, Černek Adam, Mikušková Barbora, Koka Ľubor,         

Michaličková Zuzana 

 

realizačný tím:  

tréneri: Železník V., Prochádzka K. 

 

juniorskí reprezentanti:  

Kupčová Sabína, Cibulková Martina, Vadovičová Nina, Jablčník František,        

Guman Eduard, Šprláková Olívia, Ožvaldová Tereza, Mišíková Alexander 

 

realizačný tím:  

tréneri: Božík M., Adámek J. 

 

Zraz nominovaných reprezentantov a realizačného tímu podľa Nominačného        

listu. 

Náklady súvisiace s danou akciou sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2020 z              

kapitoly sekcie plávania. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

 

Úloha č. 72/2020 

Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť sústredenie reprezentácie PL v termíne          

18.-31.5.2020. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Nowak, p. Bielik 

 

 

SEKCIA VODNÉHO PÓLA 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie vyplatenia odmien reprezentačným          

trénerom vodného póla za reprezentačné akcie, ktoré absolvovali v období od 9.9.2019 do             

25.1.2020. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis o hlasovaní a Uznesenie VSVP č. SPF/2020/VSVP/U2/P 

 

 



 
 

 

SPF/2020/R/Z8/U6 

Rada SPF schvaľuje vyplatenie odmien reprezentačným trénerom vodného póla         

za reprezentačné akcie v období od 9.9.2019 do 25.1.2020 v nasledovnej výške:  

Milan Henkrich – 960,- € 

Peter Nižný – 780,- € 

Miroslav Fábian – 80,- € 

Vyplatenie odmien bude realizované z vlastných zdrojov sekcie vodného póla          

SPF. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 73/2020 

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zabezpečiť vyplatenie odmien reprezentačným trénerom          

vo vodnom póle za reprezentačné akcie v období od 9.9.2019 do 25.1.2020. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Adamcová, p. Kuníková, p. Gyurcsi 

 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie realizačného tímu a nominácie           

reprezentantov vo vodnom póle na výcvikový tábor v Bratislave/SVK v termíne           

18.-22.05.2020. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis o hlasovaní a Uznesenie VSVP č. SPF/2018/VSVP/U10/P 

 

SPF/2020/R/Z8/U7 

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a nomináciu reprezentantov družstva mužov          

vo vodnom póle na výcvikový tábor v termíne 18.- 22.05.2020  v Bratislave/SVK: 

 

reprezentanti: 

1. Tomáš Bielik – Reims (FRA) 

2. Marek Tkáč –Aix en Provence (FRA) 

3. Matej Čaraj – Reims (FRA) 

4. Andrej Kovačik - KVPNO 

5. Adam Berlanský – KVPNO 



 
 

6. Martin Laciak - HOZKE 

7. Branislav Balogh - HOZKE 

8. Samuel Baran - HOZKE 

9. Marco Peter Mihál - KVPNO 

10. Peter Tkáč - VPMBA 

11. Daniel Turanský - VPMBA 

12. Šimkovič Adam - KVPNO 

13. Tisaj Patrik – KVPNO 

14. Tomáš Bačo – HOZKE 

15. Tomáš Zolovčík – HOZKE 

16. Dani Bačo – HOZKE 

 

realizačný tím: 

Peter Nižný /hlavný tréner/, Karol Bačo /asistent trénera/ 

Zraz nominovaných reprezentantov a realizačného tímu podľa Nominačného        

listu. 

 

V prípade nepredvídateľných okolností (zdravotné dôvody, školské povinnosti)        

poveruje Rada SPF hlavného trénera možnosťou dodatočne nominovať na akciu          

reprezentanta zo zoznamu podľa Plánu práce na RTC 2020. Cestovné náklady sa            

preplácajú do výšky cestovného lístka vlakom 2.triedy.  

 

Náklady súvisiace s danou akciou sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2020 z              

kapitoly sekcie vodného póla. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 74/2020 

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť výcvikový tábor družstva mužov           

vo  vodnom póle v Bratislave/SVK v termíne 18.-22.05.2020. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Gyurcsi 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie realizačného tímu a širšej nominácie            

reprezentantiek vo vodnom póle na výcvikový tábor v Bratislave/SVK v termíne           

25.-29.05.2020. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis o hlasovaní a Uznesenie VSVP č. SPF/2018/VSVP/U10/P 



 
 

 

SPF/2020/R/Z8/U8 

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu reprezentantiek družstva          

žien vo vodnom póle na výcvikový tábor v termíne 25.- 29.05.2020 v            

Bratislave/SVK:  

 

širšia nominácia reprezentantiek: 

1. Monika Sedláková TVSE Tatabanya (HUN) 

2. Anastasija Halocká Torre del Griffo (ITA) 

3. Martina Kiernoszová SKMD 

4. Katarína Kissová VPMBA 

5. Tamara Kolářová ZF Eger (HUN) 

6. Barbora Kvasnicová PVKVR 

7. Barbora Baranovičová Lille (FRA) 

8. Katarína Grežďová KVPPN 

9. Emma Dvoranová PVKVR 

10.Janka Kurucová SKOKE 

11. Lenka Garančovská WS Hannover (GER) 

12. Silvia Kozáková KVPPN 

13. Miroslava Stankovianska Ancona (ITA) 

14. Beáta Kováčiková VPMBA 

15. Barbora Hrebíková KVPPN 

16. Karin Kačková PVKVR 

17. Kristína Horváthová SKOKE 

18. Emma Junasová SKOKE 

19. Natália Pecková VPMBA 

 

realizačný tím: 

Cinzia Raguza /hlavná trénerka/, Ján Baranovič /asistent trénerky/ 

 

Rada SPF poveruje hlavnú trénerku p. Cinziu Ragusa stanoviť finálnu nomináciu           

16 (šestnásť) reprezentantiek výberom zo širšej nominácie reprezentantiek. 

 

Zraz nominovaných reprezentantiek a realizačného tímu podľa Nominačného        

listu. 

 

V prípade nepredvídateľných okolností (zdravotné dôvody, školské povinnosti)        

poveruje Rada SPF hlavnú trénerku dodatočne nominovať na akciu         

reprezentantku zo zoznamu podľa Plánu práce na RTC 2020.  

Cestovné náklady účastníkov sa preplácajú do výšky cestovného lístka vlakom          

2.triedy.  

 



 
 

Náklady súvisiace s danou akciou sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2020 z              

kapitoly sekcie vodného póla. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 75/2020 

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť výcvikový tábor družstva žien vo            

vodnom póle v Bratislave/SVK v termíne 22.-29.05.2020. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Kuníková 

 

 

SEKCIA SYNCHRONIZOVANÉHO PLÁVANIA 

 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť na návrh VSSP schválenie tréningovej prípravy            

reprezentačných družstiev Seniori, Juniori a Mladší juniori v synchronizovanom plávaní v           

dňoch 18.-31.5.2020 v Bratislave/SVK a nominácie reprezentantov a realizačného tímu. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- uznesenie VSSP č. SPF/2020/VSSP/Z5/U4 

 

SPF/2020/R/Z8/U9 

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov v synchronizovanom plávaní a         

realizačného tímu počas tréningovej prípravy v dňoch 18.-31.5.2020 v         

Bratislave/SVK: 

reprezentanti: 

Daabousová N., Diky Ch., Diky N., Domčeková L., Ďurišová T., Floreánová K.,            

Italy E., Keprtová L., Krajčovičová L., Lorinczová L., Lukáčová N., McDonnell L.,            

Miškechová D., Palenčárová P., Pivarčiová N., Reichová V., Sabajová T.,          

Slezáková R., Solymosy J., Solymosyová S., Strapeková Ž., Vojtášková V.,          

Waterloos L., Zemanová L., Ždánová N.  

 

realizačný tím:  

vedúci akcie: McDonnell J. 

tréneri: Szauder N., Solymosyová I., Thuringerová M. 

 



 
 

Zraz nominovaných reprezentantov a realizačného tímu podľa Nominačného        

listu. 

Náklady súvisiace s danou akciou sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2020 z              

kapitoly sekcie synchronizovaného plávania. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 76/2020 

Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť tréningovú prípravu reprezentačných družstiev         

Seniori, Juniori a Mladší juniori v termíne 18.-31.5.2020 v Bratislave/SVK.  

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. McDonnell 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť na návrh VSSP opätovne zaradiť pretekárku            

Lukáčovú Ninu (2006) na základe splnenia Kritérií a podmienok pre zaradenie do            

reprezentačného družstva SR v synchronizovanom plávaní do reprezentačného družstva         

Mladší juniori v synchronizovanom plávaní pre rok 2020. Pretekárka dňom 30.07.2019           

prerušila reprezentačnú činnosť zo zdravotných dôvodov na dobu neurčitú. Dňa 09.05.2020           

jej zákonný zástupca požiadal o opätovné zaradenie do príslušného reprezentačného          

družstva, vzhľadom na to, že jej zdravotný stav jej to už plne umožňuje. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- uznesenie VSSP č. SPF/2020/VSSP/Z5/U1 

 

SPF/2020/R/Z8/U10 

Rada SPF schvaľuje zaradenie pretekárky Niny Lukáčovej (2006) do         

reprezentačného družstva Mladší juniori v synchronizovanom plávaní a        

aktualizáciu zloženia Reprezentačného družstva Mladší juniori v       

synchronizovanom plávaní pre RTC 2020 k 20.5.2020, ktoré tvorí prílohu zápisu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

 



 
 

Úloha č. 77/2020 

Rada SPF ukladá zabezpečiť podpísanie Štatútu reprezentanta a vyplnenie Evidenčného listu           

reprezentanta. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p. McDonnell 

Úloha č. 78/2020 

Rada SPF ukladá zabezpečiť vystavenie dekrétu reprezentanta pre Lukáčovú N. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Labáthová 

Úloha č. 79/2020 

Rada SPF ukladá zabezpečiť zverejnenie aktualizovaného zoznamu Reprezentačného        

družstva Mladší juniori v synchronizovanom plávaní. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Labáthová 

 

Na základe splnenia Kritérií SPF pre zaradenie do menného zoznamu UTM SPF            

synchronizovaného plávania VSSP SPF navrhuje zaradenie pretekárky Lukáčovej Niny         

(2006) do menného zoznamu UTM SPF v synchronizovanom plávaní pre rok 2020 a jeho              

aktualizáciu. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- uznesenie VSSP č. SPF/2020/VSSP/Z5/U2 

 

SPF/2020/R/Z8/U11 

Rada SPF schvaľuje aktualizáciu Menného zoznamu UTM SPF v         

synchronizovanom plávaní pre rok 2020, ktorý tvorí prílohu zápisu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

Úloha č. 80/2020 

Rada SPF ukladá zabezpečiť zverejnenie aktualizovaného Menného zoznamu UTM SPF v SP            

pre rok 2020. 



 
 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Labáthová 

 

Bod č. 7 : Čerpanie rozpočtu a stav účtov SPF k 30.4.2020 

 

Sa presúva na ďalšie zasadnutie Rady SPF. 

 

Bod č. 8: Pohľadávky a záväzky k 30.4.2020 

 

Sa presúva na ďalšie zasadnutie Rady SPF. 

 

Bod č. 9: Záležitosť Sekretariátu SPF 

 

Prezident SPF informoval členov Rady SPF o doručení objednaných notebookov, na ktoré            

bolo vypísané verejné obstarávanie a to dňa 12.6.2020. Pán Blažo ale poukázal na pôvodne              

zle vyhodnotenú ponuku v rámci verejného obstarávania notebookov spoločnosťou         

LUCRUM, s.r.o., ktorá poskytuje poradenské služby v oblasti verejného obstarávania pre SPF            

na čo sám túto spoločnosť upozornil, ktorá následne svoje vyhodnotenie prehodnotila.           

Vzhľadom na vyššie uvedené požiadal o predloženie všetkých doteraz vystavených faktúr           

spoločnosťou LUCRUM, s.r.o. a vypracovaných súhrnných správ pre SPF, nakoľko sú tam            

nezrovnalosti. Pán Blažo si podklady preštuduje a členom Rady SPF pripraví správu, ktorí sa              

na ďalšom zasadnutí Rady SPF budú zaoberať efektívnosťou vynaložených finančných          

prostriedkov za tieto služby pre SPF. Taktiež poukázal, že je potrebné na webe SPF v časti                

zverejnenie vytvoriť sekciu “Verejné obstarávanie”. 

 

Prebehla rozsiahla diskusia ohľadne vydania dvoch metodických príručiek a to pre plávanie a             

pre vodné pólo. p. Šmihuľa uviedol, že metodická príručka vodného póla mala byť preložená              

bezodplatne z maďarčiny do slovenčiny so súhlasom maďarských autorov s cieľom predaja            

slovenským klubom, za čo mala SPF získať 10% maržu z predaja a kluby mali mať možnosť si                 

na zadnú stranu publikácie dávať logá svojich marketingových partnerov. Prezident SPF           

podotkol, že preklad bude potrebné možno nakoniec uhradiť, na čo sa p. Šmihuľa ohradil,              

pretože dohoda bola iná.  

V prípade metodickej príručky pre plávanie je potrebné vyriešiť autorské práva a to nie iba v                

súvislosti s prekladom, na čo upozornila p. Labudová, ale aj použitím fotodokumentácie            

slovenských detí, ktoré sa majú v príručke objaviť, čo zdôraznil p. Blažo. Členovia Rady sa               

zhodli, že bude určite potrebné zabezpečiť písomný súhlas autora maďarskej príručky pre            

plávanie, aby neboli porušené zo strany SPF autorské práva jej autora a predovšetkým, aby              

bola doriešená otázka oprávnenosti a výlučných práv SPF k slovenskej verzii           

publikácie-diela. Momentálne slovenský preklad tejto príručky upravuje do plaveckej         

terminológie p. Macejková.  

p. Blažo upozornil, že takéto veci je nutné riešiť ako prvé, potom cenové záležitosti a až                

následne riešiť spustenie realizácie a nie presne naopak ako tomu je v danom prípade.  

 



 
 

Prezident SPF informoval členov Rady SPF o zrušení homeofficu všetkých zamestnancov           

Sekretariátu SPF. Od pondelka 25.5.2020 bude Sekretariát SPF v normálnej prevádzke. Od            

momentu Rady SPF, kedy bolo prijaté opatrenie, bolo zrušené čerpanie náhradného voľna            

zamestnancami Sekretariátu SPF a je čerpaná stará dovolenka. Rovnako informoval o           

priebežnom čerpaní a to najmä “starej” dovolenky zamestnancami SPF.  

 

Prezident SPF taktiež poskytol informácie ohľadne prebiehajúcich stretnutí v súvislosti s           

výstavbou projektu Pasienky 2 a to s primátorom Bratislavy, získaním finančnej podpory od             

SOŠV a Fondu na podporu športu, vysporiadaním pozemkov s p. Asványim. Pán Blažo sa              

dopytoval, či je stále potrebné vypracovať štúdiu EIA vplyvu tohto projektu na životné             

prostredie. Vzhľadom na to, že tento projekt bude vystavaný na tzv. “športovom území”, v              

ktorom budú aj ďalšie športoviská, štúdiu už nie je potrebné vypracovať. Taktiež p. Križan              

zdôraznil, že má eminentný, strategický záujem pomôcť v tejto veci.  

 

Prezident SPF rovnako informoval o opätovnom otvorení Speedo obchodu na Pasienkoch v            

Bratislave, čomu p. Pavelka pripraví adekvátnu marketingovú podporu. V súvislosti so           

zmenou skladových priestorov, bude uskutočnená v najbližších dňoch brigáda, ohľadne          

vypratania skladových priestorov na Pasienkoch a ich presťahovanie do nových priestorov v            

rámci objektu kde momentálne sídli SPF. 

 

SPF zakúpila 50 kusov rúšok s logom pre trénerov, športovcov a funkcionárov, ktorí nás              

reprezentujú v rámci médií. Takéto rúška s logom SPF si bude možné individuálne zakúpiť aj               

v Speedo obchode na Pasienkoch.  

 

Bod č. 10: Slovenská plavecká marketingová 

 

Bod sa presúva na ďalšie zasadnutie Rady SPF. 

 

Bod č. 11: Rôzne 

 

SPF/2020/R/Z8/U12 

Rada SPF berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena DK SPF p. Adama Czaszka              

zo dňa 19.5.2020. 

 

Úloha č. 81/2020 

Rada SPF ukladá aktualizovať zoznam členov DK SPF na webovom sídle SPF. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Nowak 

 

Rokovanie ukončené o 12:56 hod. 

 



 
 

Prílohy:  

- 

 

V Bratislave, dňa 16.06.2020 

 

Ivan Šulek v.r. - predsedajúci Rady SPF  

 

Nora Szauder  v.r. – zapisovateľ 

 

Marcel Blažo v.r. - overovateľ 

 

Štefan Šmihuľa v.r - overovateľ 

 


