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        Slovenská plavecká federácia 

        Sekretariát 

        Za kasárňou 1 

        832 80 Bratislava 

       

V Bratislave dňa 22.09.2020 

 

Vec  

Stanovisko k zápisu č. 12 bod č. 5,  Schválenie vyplatenia provízií za sprostredkovanie získaných 

finančných alebo naturálnych plnení pre SPF k 20.08.2020 

 

K uvedenému bodu konkrétne časť  vyplatenia provízie: 

v návrhu na rozhodnutie Rady SPF /2020/R/Z12/U9  Rada SPF schvaľuje vyplatenie provízií za 

sprostredkovanie získaných finančných alebo naturálnych plnení pre SPF p. Ivanovi Šulekovi k 

20.08.2020 podľa tabuľky v prílohe z vlastných zdrojov SPF.  

Meno a priezvisko Subjekt  Výška plnenia % provízie Výška provízie  Spolu provízie 

Ivan Šulek    Úrad vlády SR  25 000,00 €  10   2 500,00 €  

Ivan Šulek   Úrad vlády SR  15 000,00 €  10   1 500,00 €   4 000,00 € 

K vyššie uvedenému na upresnenie uvádzam, že 25 tisíc Eur sa mi podarilo získať zo zdrojov Úradu 

vlády SR v prospech SPF pre potreby organizácie Majstrovstiev sveta juniorov v synchronizovanom 

plávaní v Šamoríne. Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu (nie Úrad vlády SR ako je 

uvedené v tabuľke) som vyjednal 15 tis.  Eur na prípravu a realizáciu majstrovstiev Európy vo vodnom 

póle mužov a žien v Budapešti. Už pri oznámení výšky dotácie v oboch prípadoch som členom Rady 

oznámil, že sa vzdávam provízie v prospech športovcov. Mám tiež za to, že ako prezidentovi SPF  a jej 

štatutárovi v zamestnaneckom pomere mi neprináleží provízia za získané finančné prostriedky.  

Na základe vyššie uvedeného som dal pokyn ekonomickému úseku SPF, aby mi provízie v celkovej 

výške 4 tisíc Eur z vlastných zdrojov SPF nevyplatila. Touto cestou chcem poďakovať kolegom z Rady 

SPF za ocenenie môjho úsilia a práce v prospech členov SPF, ale provízie pre prezidenta SPF, tak ako aj 

určovanie výšky  platu prezidenta SPF členmi Rady SPF, nie sú podľa môjho názoru v súlade 

s ekonomickými a etickými princípmi našej organizácie.  

S úctou 

                   Ivan Šulek, v.r.         

          Prezident SPF 


