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Uznesenie Rady SPF 
č. SPF/2021/R/U1/P 

 
Rada SPF schvaľuje vyplatenie odmien asistentovi reprezentačného trénera a 
asistentovi pre plávanie. 
 
Mimoriadna odmena pre asistenta reprezentačného trénera v plávaní je hradená z rozpočtu 2020 sekcie 
plávania z kapitoly 150201 vo výške 100% mesačnej mzdy. 
 
Mimoriadna odmena pre asistenta pre plávanie je hradená z rozpočtu 2020 sekcie plávania z kapitoly 160201 
vo výške 60% mesačnej mzdy.  
  
Úloha z rozhodnutia: 
 
Rada SPF ukladá úlohu ekonomickému oddeleniu vyplatiť odmenu. 
 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p . Adamcová, p. Hudecová

 

 

Zápis o hlasovaní 
 

Pozícia v orgáne SPF Meno, Priezvisko 
Súhlas/Nesúhlas/Zdr-

žal sa/Nehlasoval 

Prezident SPF Ivan Šulek Súhlas/12.01.2021 

Člen pre legislatívu a právo Marcel Blažo Neúhlas/14.01.2021 

Člen pre ekonomiku Nora Szauder Súhlas/12.01.2021 

Viceprezident pre plávanie Rastislav Bielik Súhlas/08.01.2021 

Viceprezident pre diaľkové plávanie Pavol Peciar Súhlas/10.01.2021 

Viceprezident pre synchr. plávanie Jana Labudová Súhlas/11.01.2021 

Viceprezident pre vodné pólo Štefan Šmihuľa Súhlas/12.01.2021 

Člen pre plávanie - - 

Zástupca športovcov Tomáš Klobučník Súhlas/12.01.2021 
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Odlišné stanovisko člena orgánu SPF, ktorý nesúhlasil s prijatým/schváleným  rozhodnutím alebo s 
jeho odôvodnením, ak o to požiadal : člen Rady SPF pre legislatívu a právo:  

 

V názore na priznanie odmien zamestnancom za tento kalendárny rok som sa opakovane vyjadril a môj 

postoj je principiálny a konzistentný. Na zasadnutí Rady SPF dňa 16.12.2020, kde sa schvaľovali od-

meny za rok 2020 pre ostatných vtedy špecifikovaných zamestnancov sekretariátu SPF, kde som 

nehlasoval z dôvodu, že jedným zo zamestnancov sekretariátu SPF je moja manželka, som však obšírne 

vyjadril svoj postoj a názor k tejto záležitosti. Takže iba už iba stručne uvediem základ mojich výhrad, 

ktoré sú objektívneho charakteru a zdôrazňujem, že bez vzťahu ku žiadnej osobe. 

Rada SPF sa po začiatku pandemickej situácii na jar zaoberala otázkou možného zníženia miezd z 

dôvodu nariadenia home office a predovšetkým z dôvodu značného pozastavenia činnosti SPF a tým aj 

pracovnej činnosti zamestnancov SPF a dodávateľov trénerských služieb. Mnoho organizácií apre-

dovšetkým národných športových zväzov pristúpilo ztýchto dôvodov ku zníženiu miezd a odmien na 

úroveň od 80% do 60% percent platov. Rada SPF k takémuto opatreniu nepristúpila a zamestnanci a 

iní odborníci poberali 100% mzdy/odmeny, čím mám za to, že nie je už v súčasnom stave a situácii na 

mieste ešte priznávať odmeny, tieto bol ide facto zohľadnené v rozhodnutí nekrátiť mzdy a odmeny.  

. 
 

Uznesenie  č. SPF/2021/R/U1/P   bolo   s c h v á l e n é    
 
 
V Bratislave,  dňa 14.01.2021 
        
                          Mgr. Ivan Šulek 

             prezident SPF, v.r. 
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