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Vážené kolegyne, kolegovia a priatelia plaveckých športov, 

prihováram sa vám premiérovo vo funkcii prezidenta SPF, do ktorej som sa prihlásil s rešpektom 

a vedomím, že nebude ľahké vykonávať toto náročné poslanie napriek mojim bohatým skúsenostiam 

v oblasti športu.  Mal som v hlave niekoľko  zaujímavých plánov  a cieľov, ale zákerná vírusová 

pandémia nám všetkým ubrala zo 17 mesiacov viac ako šesť mesiacov a plány na rozvoj a progres 

plaveckých športov sa nám razom zmenili na boj o ich záchranu.                   

V  roku 2019 boli moje jednania v mene SPF zväčša úspešné, podarilo sa mi získať   z prostriedkov Úradu 

vlády SR dotáciu vo výške  25 tisíc Eur na organizáciu MS juniorov v Šamoríne v synchronizovanom 

plávaní a tiež účelovú dotáciu z prostriedkov  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vo výške 

15 tisíc Eur na prípravu a účasť na Majstrovstvá  Európy vo vodnom póle mužov a žien v Budapešti. 

Po demonštratívnom umiestnení medzinárodných plaveckých pretekov Slovakia swimming cup 2019 

do maďarského mesta Györ si nás všimli nie len médiá, ale aj štátne orgány a začala sa záchrana 

jedného zo šiestich 50 metrových krytých bazénov v SR. Vláda schválila a poslala milión Eur na 

havarijný stav bazéna v Šali. Absolvoval som úspešné a nádejné jednania  k výstavbe či rekonštrukcii 

bazénov s primátormi a viceprimátormi Piešťan, Bratislavy, Vrútok, Trnavy, Topolčian a Košíc. Žiaľ 

COVID19  v marci zastavil nie len ďalšie jednanie v meste Prešov, ale pandemické opatrenia  výrazne 

zasiahli  do rozpočtov miest a tým ohrozila úspešnosť uvedených projektov.  Po informácii premiéra 

vlády že Slovensko dostane od Európskej komisie 40 miliárd Eur na záchranu po pandémii, urýchlene 

som po prieskume stavu bazénov poslal na ministerstvo školstva vopred predjednanú  žiadosť  na 

opravu a rekonštrukciu 31 bazénov po celom Slovensku vo výške 14 mil. Eur, ako aj na prekrytie 

letných bazénov nafukovačkami pre ich celoročné využitie na tréningovú činnosť a to  v mestách 

Trnava a Topolčany – 50 m bazény a v mestách Vrútky a Košice - 33 metrové bazény.  Za úspešné 

považujem aj jednania so štátnym tajomníkom pre šport  o zavedení povinnej výučby plávania  na 

prvom stupni základných škôl, ale aj o zavedení školských súťaží v plávaní pod gesciou SPF, ktoré by 

sa mali rozbehnúť už tento školský rok.   

Podarilo sa mi obnoviť spoluprácu so Slovenským olympijským a športovým výborom, ktorý mal ťažké 

srdce na  vedenie SPF pre spor, ktorý sa dostal až na Medzinárodný arbitrážny súd vo švajčiarskom 

Lausanne v súvislosti s mladou synchronizovanou plavkyňou V. R. Ide vôbec o historicky prvý spor 

medzi športovcom a športovým zväzom, ktorý sa nepodarilo urovnať na domácej pôde, napriek 

zapojeniu vysokých športových autorít a tak rozhodovať o ňom musel až Arbitrážny súd /CAS/. 

Disciplinárne konanie vedené proti plavkyni, pozastavený štatút reprezentanta a zákaz reprezentovať 

Slovensko na všetkých medzinárodných súťažiach Medzinárodný arbitrážny súd vyhodnotil v auguste 

2019 v neprospech SPF a právne sa postavil na stranu plavkyne. Rodičia neplnoletej športovkyne 

požiadali o pomoc a urovnanie sporu najvyššie športové autority v rátane prezidenta Slovenského 

olympijského a športového výboru, ktorý sa v tejto veci jednoznačne postavil na stranu športovkyne. 

Reakcia prezidenta SOŠV: „Citlivo sme vnímali tento príbeh, ktorý od samého začiatku vykazoval 

viaceré procesné nezrovnalosti zo strany SPF a najmä zástupcov sekcie synchronizovaného plávania. 

Tak  sme sa v minulosti postavili na stranu Mateja Tótha, a boli sme významným mediátorom v spore 

medzi SZB a sestrami Fialkovými, aj v prípade V. R. sa snažil SOŠV urovnať spor na domácej pôde. V. R. 

mala od začiatku plnú podporu olympijského hnutia,“ hovorí Anton Siekel, prezident SOŠV. „Zároveň 

apelujem v zmysle rozhodnutia Arbitrážneho súdu na predstaviteľov SPF, aby vyvodili zodpovednosť 



vo vzťahu k dotknutým osobám a prijali také opatrenia, aby sa podobná situácia v budúcnosti 

neopakovala. Rozhodnutie Arbitrážneho súdu má však obrovskú výpovednú hodnotu aj pre celé 

športové hnutie na Slovensku,“ uzatvára Siekel. 

Arbitrážny súd v Lausanne vyhovel plavkyni V.R.  a rozhodol, že:  

- v právnej veci proti SPF  je oprávnený rozhodnúť,  
- v priebehu disciplinárneho konania pred SPF došlo v k viacerým procesným nezrovnalostiam 
- pozastavenie štatútu reprezentanta  bolo nadmerné a neprimerané  
- disciplinárne konanie ako celok bolo príliš dlhé 
- V. R.  nebola za tieto veci zodpovedná a neporušila štatút SPF 
- náklady na rozhodcovské konanie vo výške 19 tis. CHF znáša v plnom rozsahu SPF  
- SPF je povinná zaplatiť nad rámec nákladov plavkyni  sumu vo výške  3 tis. CHF 

Osobne som sa už pred rozhodnutím arbitrážneho súdu CAS po preštudovaní spisu jednoznačne 
postavil na stranu športovkyne, nakoľko boli jasne porušené práva mladého športovca na spravodlivý 
proces. Tento môj postoj však zásadne zmenil pomery vo výkonnom orgáne SPF a výrazne sa zhoršila 
klíma medzi niektorými členmi Rady a disciplinárnymi a kontrolnými orgánmi vo vzťahu k prezidentovi. 
Športovkyni som sa verejne v mene SPF ospravedlnil a zároveň som podnikol také kroky, ktoré bolo 
možné vykonať v súlade so Stanovami SPF. Z pozície prezidenta SPF mám úprimnú snahu 
o mimosúdne uzavretie tohto trojročného sporu tak, aby bol šport a jeho výsledky naďalej našou 
prvoradou prioritou. Z tohto prípadu sa však musíme všetci poučiť a zodpovedne zvažovať všetky naše 
rozhodnutia. Tento prípad považujem za negatívny prvok práce predchádzajúceho vedenia a je 
potrebné ho uzavrieť a ukončiť.  
 
V medzinárodnej oblasti sme si získali veľký rešpekt a obdiv tímovou prácou všetkých členov sekcie 
synchronizovaného plávania a niektorých členov sekretariátu SPF pod vedením manažérky športu Jany 
Mc Donnell, ktorí organizovali v Šamoríne vôbec prvé majstrovstvá sveta v plaveckých športoch na 
Slovensku a prvé majstrovstvá sveta mladších juniorov v synchronizovanom plávaní. Podujatie ktoré 
bolo organizované v priestoroch komplexu fantastického strediska olympijskej prípravy X-Bionic 
Sphere malo úžasné ohlasy nielen od športovcov a trénerov, ale ocenenie práce celého tímu 
a poďakovanie prišlo priamo od vrcholných predstaviteľov medzinárodnej organizácie FINA. 
Poďakovanie patrí aj našim medzinárodným rozhodcom vo všetkých plaveckých športoch, ktorí 
odviedli skvelú prácu na vrcholných podujatiach: MS v Gwangju, MSJ v Šamoríne,  MEJ 
v synchroplávaní v Prahe, MEJ v diaľkovom plávaní  v Račiciach, alebo na ME vo vodnom póle mužov 
a žien v Budapešti.  Oceniť treba aj prácu jediného zástupcu SPF v medzinárodnej organizácii LEN 
Štefana Bottlika na poli športovej diplomacie, ktorý pre prezidenta SPF sprostredkoval niekoľko 
dôležitých stretnutí s vrcholnými predstaviteľmi tejto organizácie. Za najdôležitejší považujem viac ako 
polhodinový osobný rozhovor s prezidentom LEN Paolom Barellim v Budapešti. 
 
Na základe osobných kontaktov sa nám podarilo nadviazať plodnú spoluprácu v oblasti športu 
s prezidentmi národných športových zväzov a asociácií akými sú: triathlon, atletika a gymnastika. 
Táto spolupráca bude vzájomne ekonomicky aj výkonnostne výhodná pre všetkých a hlavne posunie 
a zviditeľní naše športy na úroveň mediálne  silných kolektívnych športov. Veľmi dobrá spolupráca je 
aj s vedením Olympijského tréningového centra XBS v Šamoríne, s ktorým pripravujeme v spolupráci 
s SOŠV a NŠC  projekt „Národného olympijského tréningového centra SPF“, kde budú mať naši plavci 
mimoriadne podmienky, ale aj skvelé trénerské obsadenie, čo je predpokladom úspešnosti našich 
športovcov na OH2024-2028. Medzinárodné plavecké preteky organizované SPF  pod názvom Slovakia 
swimming cup,  ktoré sme minulý rok preložili do Györu a tento rok zrušili pre pandémiu, pripravujeme 
spolu s XBS na budúci rok v novom koncepte, ktorý bude kopírovať niektoré prvky známej komerčnej 
ISL súťaže. 
 



V oblasti zriadenia rezortných stredísk sme po dohode spolu s riaditeľom VŠC Dukla 
a   reprezentačným trénerom plávania V. Železníkom úspešne znovurozbehli donedávna úspešné 
armádne stredisko Dukla, kde spomínaný tréner neváhal odísť bývať z Topolčian do neistých 
podmienok a to  iba s vierou v úspešné fungovanie strediska. S finančnou podporou SPF pre trénera sa 
nakoniec stredisko s mladými plavcami úspešne  rozbehlo. Mám absolvované rozhovory s riaditeľom 
Športového centra polície o navrátení rezortného centra ŠKP pre vodné pólo v Košiciach, kde sú 
aktívne 4 vodnopólové kluby v meste s bohatou vodnopólovou tradíciou. V pláne je tretie Národné 
tréningové olympijské centrum SPF v Šamoríne, kde máme po osobnom jednaní prísľub plaveckého 
trénera svetového mena.  Do fungujúceho strediska centralizovanej prípravy pre synchronizované 
plávanie majú záujem prísť na Slovensko pracovať zahraničné trénerky zvučných mien. 
 
V metodickej oblasti prebehlo jednanie na úrovni dekana Fakulty telesnej výchovy a športu v 
Bratislave, s ktorou pripravujeme metodický materiál pre plavecké športy ako príručku pre kluby 
a tiež metodiku výučby plávania. Základ pre metodickú príručku SPF ktorú budeme distribuovať do 
všetkých klubov na Slovensku sme získali na základe dobrej spolupráce s Maďarským  plaveckým 
zväzom a odborným garantom bude katedra plávania na FTVŠ. V oblasti vydania knižnej publikácie – 
História plaveckých športov na Slovensku sme začali aktívne rozhovory s renomovanými športovými 
redaktormi, ktorí sa venujú dlhodobo publikačnej činnosti. 
 
Slovenská plavecká federácia spolu s fakultami telesnej výchovy a športu na Slovensku a v Čechách 
pripravuje nový vzdelávací systém SPF, kde chceme zriadiť interný licenčný systém udeľovania 
trénerských licencií SPF nie len na základe vzdelania, ale hlavne praxe a trénerskej úspešnosti. 
Vrátime sa k trojstupňovému licenčnému systému, ktorý bude spravodlivejší ako súčasný  5 stupňový 
systém, ktorý nezohľadňuje štúdium trénerov, ktorí pracovali  a študovali trénerstvo a získavali svoju 
odbornosť pred rokom 2000.  Pred dokončením je tiež absentujúci Etický kódex člena SPF, ktorý bude 
zahŕňať všetky doteraz chýbajúce interné predpisy v oblasti správania sa trénerov, funkcionárov 
a športovcov SPF medzi sebou a na verejnosti na reprezentačných akciách, ale aj v kluboch, ktoré 
reflektujú na medzinárodne platné predpisy a zákony pri práci s mládežou. 
 
V oblasti medzinárodnej spolupráce so zahraničnými partnermi sa moje prvé stretnutie  uskutočnilo 
v Prahe s  kolegom z Českého svazu plaveckých sportú, s ktorým sme  dohodli aktívnu spoluprácu 
v rôznych oblastiach a absolvovali sme už spoločný seminár v Brne na tému elektronický tréningový 
denník. Rovnako dobrá spolupráca je aj s rakúskym a maďarským plaveckým zväzom, kde si 
vymieňame skúsenosti v rôznych oblastiach. Počas pandémie ale aj pred pandémiou som dohodol 
spoluprácu s Tomom Fronekom z Austrálie, ktorý organizoval cez sociálnu sieť zoom webináre 
zahraničných športových odborníkov a svetových trénerov a tieto sa stretli s veľkým ohlasom. Ďalšou 
medzinárodnou poradkyňou so slovenskými koreňmi je Eva Piatriková, ktorá vyštudovala PhD 
zamerané na optimalizáciu testovania, trénovania a monitorovania vrcholových plavcov na anglickej 
University of Bath a pôsobí tam posledných 8 rokov. V University of Bath sídli jedno z hlavných centier 
pre Britský výskum a šport a je aj domovom Anglického Inštitútu Športu (EIS) či Britského národného 
plaveckého tímu. Výborná spolupráca bola aj s našou bývalou reprezentantkou Ivanou Lange, ktorá 
pôsobí v Grazi/AUT/  spolu s manželom Dirkom a intenzívne sa zaujíma o plavecký šport na Slovensku 
a  svojimi radami prispieva k zlepšeniu podmienok na Slovensku. Nemožno zabudnúť na našu historicky 
najúspešnejšiu plavkyňu Martinu Moravcovú, momentálne žijúcu v americkom Dallase, ktorá sa stala 
doslova magnetom pre slovenské médiá a stále nám má čo poradiť,  alebo nás motivovať. Martina 
bola účastná na väčšine kôl Slovenského pohára v diaľkovom plávaní kde odovzdávala plavcom 
medaile, a pomáha aj pri presadzovaní výstavby bazénov na Slovensku. 
 
V oblasti vedenia orgánov SPF som od svojho nástupu zaviedol vopred stanovené termíny konania 
zasadnutia Rady SPF na celý rok, ktoré sa až na dve prázdninové výnimky konali  na pravidelnej 
mesačnej báze. Zápisy boli zverejnené na webovom sídle. Konali sa aj mimoriadne zasadnutia Rady, za 
účelom riešenia zložitého prípadu CAS, resp.  mimoriadne boli schvaľované uznesenia hlasovaním per 



rollam. Počas mimoriadnej situácie prebiehali operatívne audiovizuálne zasadnutia cez Zoom. 
Názorové rozdiely sme mali medzi niektorými členmi Rady SPF a  kontrolórom SPF na formu zápisu, 
keď títo  požadovali doslova prepis záznamu zo zasadnutí Rady, ktorý je z môjho pohľadu pre členskú 
základňu ťažko čitateľný a hlavne neprehľadný. Osobne preferujem kvalitný obsah zápisu, pred jeho 
formou a myslím si že je potrebné viesť radšej stručné zápisy obsahujúce hlavne  schválené  uznesenia 
v prospech členskej základne v jednotlivých sekciách, zaznamenať kontrolu plnenia úloh 
a zapísať  dôležité preberané témy pre členov SPF. Sekcie jednotlivých športov mali svoje zasadnutia 
spravidla pred zasadnutím Rady a od môjho nástupu som zaviedol zverejňovanie zápisov zo zasadnutí 
sekcie, ako aj z hlasovaní per rollam na webovom sídle. Na zasadnutia sekcií som bol pravidelne 
prizývaný a pokiaľ mi to program dovoľoval, zúčastňoval som sa  zasadnutí  sekcií všetkých športov,  
s výnimkou sekcie synchronizovaného plávania, kde som bol žiaľ pozvaný iba na dve zasadnutia od 
môjho nástupu za 17 mesiacov. Do budúceho obdobia navrhujem v zmysle Stanov SPF vypracovať 
štatúty sekcií jednotlivých športov, ktoré budú obsahovať nie len náplň činnosti sekcie, ale aj 
kreovanie jej členov zastúpením  za každú oblasť Slovenska v plávaní, resp. klubov vo vodnom póle 
a synchronizovanom plávaní. Členovia v sekcii budú mať rozdelené  úlohy, resp. oblasti, ktorým sa 
budú venovať. Za veľmi žiadúce a dôležité považujem vrátiť sa k práci v odborných komisiách 
jednotlivých sekcií SPF, ktoré majú pripravovať a rozhodovať o odborných veciach. Napríklad komisia  
trénersko-metodická, komisia ŠTK, rozhodcovská, vrcholového športu a iné. 
 
Zaviedol som pravidelné stretnutia manažérov jednotlivých športov, na ktorých sme riešili otázky 
reprezentačných družstiev a Koncepcie práce s reprezentáciou. Po celý rok absentoval manažér 
plávania, ktorého zastupoval seniorský reprezentačný tréner plávania.  Po volebnej Konferencii 
navrhujem novému vedeniu sekcií urobiť výberové konania na reprezentačných trénerov, manažérov 
a obslužný realizačný tím (masér, psychológ, fotograf, výživový poradca, fyzioterapeut a iné) na štyri 
roky, teda olympijský cyklus vo všetkých športových odvetviach SPF. 
 
Podarilo sa mi nájsť vhodnú osobu do neobsadenej funkcie  PR manažéra SPF, ktorý zviditeľnil naše 
športy v médiách, čo doteraz chýbalo. Mali sme priestor vo všetkých verejnoprávnych, ale aj 
súkromných médiách, zviditeľnili sme sa na sociálnych sieťach, ale aj  na novej zaplatenej webovej 
platforme, ktorú sme konečne od marca 2020 rozbehali. Dnes zásluhou Patrika Pavelku patríme medzi 
najsledovanejšie individuálne športy v médiách na Slovensku. 
 
Počas pandémie sme boli v priebehu dvoch týždňov jediný aktívny šport v médiách vďaka tomu, že 
sme sa stali prvým interiérovým športom na Slovensku, ktorý sa dostal po viac ako dvojmesačnom 
lockdowne na športovisko. Patrili sme medzi najaktívnejšie národné športové zväzy, ktoré v čase 
zákazu činnosti pre COVID 19 aktívne komunikovali s SOŠV, štátnym tajomníkom pre šport, ale aj 
priamo s hlavným hygienikom Slovenska. Výraznú úlohu zohral pri otvorení bazénov aj zástupca 
športovcov v Rade SPF Tomáš Klobučník, ktorý napísal osobný list na všetky štátne inštitúcie a po jeho 
a prezidentovej urgencii sa začali otvárať na Slovensku všetky ďalšie športoviská. Na webovom sídle 
sme na dennej báze informovali o opatreniach pre členov SPF, ktoré som prebral zo zahraničných 
webových stránok a upravoval na naše podmienky. Mali sme ako prvý a jediný šport podrobne 
spracované zdravotné a bezpečnostné opatrenia, ktoré úrad verejného zdravotníctva iba prevzal 
a povolil tak otvorenie najskôr jedného a neskôr takmer všetkých bazénov v SR. Naši reprezentanti sa 
dostali do bazénov oveľa skôr ako športovci iných zväzov aj keď za prísnych opatrení. 
 
Medzi veľké pozitívum hodnotím fakt, že Slovenská plavecká federácia sa v roku 2020 dostala z piatej 
na štvrtú priečku v príjmoch zo štátneho rozpočtu /PUŠ/ a polepšila si takmer o pol milióna Eur za 
predchádzajúci rok. S príjmom necelých 3 milióny Eur sme skončili hneď za športami ako  futbal, hokej 
a tenis a podarilo sa nám oproti roku 2019 predstihnúť atletiku. Tento rozpočet by sa mal zopakovať aj 
v roku 2021. Za tento výsledok je potrebné poďakovať všetkým trénerom a funkcionárom v kluboch, 
reprezentačným trénerom, manažérom športov sekretariátu SPF,  ale hlavne našim športovcom, ktorí 
spoločne odvádzajú maximum pre čo najlepšie zviditeľnenie nášho športu. 



 
 
Sekretariát SPF realizoval rozhodnutia prijaté konferenciou a výkonnými orgánmi SPF a bol doplnený 
o ekonómku SPF, PR manažéra SPF  a vedúceho skladu SPF.  Pre efektívne plnenie úloh  boli zavedené 
pravidelné týždenné porady, na ktorých sa riešili všetky dôležité pracovné veci tak, aby sme 
zabezpečovali čo najlepší servis pre našich športovcov a športové kluby. Aj napriek niektorým rezervám 
v práci ktoré si uvedomujeme, pracujeme na ich odstránení a snažíme sa vytvoriť tímovú a hlavne 
pozitívnu pracovnú atmosféru v kolektíve.  Za pozitívum je potrebné vyzdvihnúť získanie priestranného 
temperovaného skladu v areáli SPF namiesto malého a zatečeného skladu pod bazénom, kúpu 9 
miestneho vozidla značky Toyota a označenie áut vozového parku SPF reklamnými polepmi športovcov. 
V oblasti organizovania súťaží sme doplnili drobné technické vybavenie na jednotlivé športy a dostali 
sme súhlas ministerstva školstva na presun bežných prostriedkov ušetrených v plávaní vo výške 220 
tisíc Eur na kapitálové pre na nákup časomiery omega  1sada na 25 metrový bazén a 2 sady na 50 
metrový bazén, LED displej pre všetky športy, nákladné auto pre časomieru a certifikovanú časomieru 
na diaľkové plávanie.  Práve prebieha kompletná inventarizácia celkového majetku SPF, na čo vznikla 
inventarizačná komisia. V oblasti vypracovania a čerpania rozpočtu sekretariátu a jednotlivých sekcií 
SPF sa snažíme previesť zodpovednosť na jednotlivé sekcie, aby získali prehľad o aktuálnom stave 
účtov a čerpaní a vedeli si sami  zostaviť rozpočet na nasledujúci rok. 
 
Záverom mojej správy navrhujem  úpravu Stanov SPF v niektorých oblastiach tak, aby bola väčšia 
autonómia pri rozhodovaní v sekciách a tým sa zrýchlili aj procesy  schvaľovania uznesení /čl. 41 a 52 
Stanov/. Medzi rovnako dôležité potrebné zmeny v Stanovách osobne  považujem  úpravu článku 38 
ods. 3 – zloženie členov Rady SPF a to zrušenie pozície člena Rady SPF pre legislatívu a právo, ako aj 
člena Rady SPF pre ekonomiku z dôvodu  duplicity pozícií, nakoľko právne služby a rady v legislatíve 
má poskytovať právnik SPF resp. advokát. Rozsah prác ekonomického charakteru organizácie spadá 
pod ekonomický úsek sekretariátu SPF. Kontrolór SPF je od roku 2017 platená zodpovedná osoba,  
vykonávajúca dohľad nad vyššie uvedenými činnosťami. Pri volení členov Rady SPF v pôvodných 
pozíciách môže dochádzať  k disproporciám zastúpenia jednotlivých športov v Rade SPF, kedy môže 
nastať stav,  že napríklad počtom členov najmenší šport v SPF synchronizované plávanie /celkom 75 
aktívnych členov za rok 2019/ získa v Rade SPF väčšie zastúpenie ako plávanie /s počtom 2 725 
aktívnych členov/. Alebo naopak, plávanie získa cez tieto dve pozície 4 posty členov v Rade SPF. Medzi 
rovnako dôležité považujem úpravu v článku 28, ods. 4, kde sa rozširuje princíp nezlučiteľnosti funkcií 
a je potrebné zadefinovať nezlučiteľnosť výkonu funkcie člena Rady s výkonom funkcie zamestnanca 
sekretariátu, manažéra či reprezentačného trénera, rovnako aj nezlučiteľnosť člena sekcie s funkciou 
manažéra športu, reprezentačného trénera či s funkciou zamestnanca sekretariátu z dôvodu 
zabezpečenia väčšej participácie členov SPF na riadení organizácie, ako aj účinnosti fungovania orgánov 
SPF týkajúcej sa  uznášaniaschopnosti. Za dôležité považujem schváliť Konferenciou Smernicu SPF o 
poskytovaní odmeny prezidentovi SPF a členom výkonného orgánu SPF. V uplynulom období 
dochádzalo k tomu,  že prezident SPF ktorý  je v pracovno-právnom pomere s SPF,  podpisoval ako 
štatutár sám so sebou  pracovnú zmluvu prezidenta SPF. Smernica upravuje aj to, že túto  podpisuje v 
mene SPF poverený člen Rady SPF a poverenie členovi Rady SPF udeľuje na tento jediný úkon 
Konferencia SPF. Rovnako chýbala smernica o určení mzdy prezidentovi, ktorú má každoročne určiť 
svojim rozhodnutím Konferencia SPF ako najvyšší orgán SPF, rovnako ako pri funkcii Kontrolóra SPF. 
 
Vážení členovia SPF, záverom mi dovoľte poďakovať sa vám za dôveru a možnosť pracovať pre 
organizáciu SPF. Je to pre mňa obrovská česť a zodpovednosť zároveň. Budem sa po roku získaných 
skúseností opätovne uchádzať o vašu dôveru aj v nadchádzajúcich voľbách na štvorročné obdobie, aby 
som splnil všetky naše ciele a predsavzatia. Chcem poďakovať všetkým členom SPF v kluboch, vo 
výkonných orgánoch SPF, kolegom zo sekretariátu, trénerom a manažérom reprezentácií  za váš 
aktívny prístup a teším sa na ďalšiu spoluprácu. 
 
V Bratislave 08.09.2020      Mgr. Ivan Šulek – prezident SPF 


