
 

Uznesenie Rady SPF 
č. SPF/2021/R/U129/P 

 

Rada SPF schvaľuje účtovnú závierku SPF zostavenú dňa 24.05.2021 a účtovnú závierku SPM 

zostavenú dňa 16.05.2021 za rok 2020, ktoré tvoria prílohu uznesenia.  

 

Rada SPF ukladá schválené účtovné závierky SPF a SPM za rok 2020 vložiť do Výročnej správy SPF 

2020 a predložiť audítorom.  

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

 

Z: p. Šulek., p. Adamcová 

Zápis o hlasovaní 

pri rozhodovaní Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
Hlasovanie: 

Pozícia v orgáne SPF Meno, Priezvisko 
Súhlas/Nesúhlas/Zdržal 

sa/Nehlasoval 

Prezident SPF Ivan Šulek Súhlas/18.07.2021  

Člen pre legislatívu a právo Marcel Blažo Súhlas*/19.07.2021 

Člen pre ekonomiku Nora Szauder Súhlas/20.07.2021 

Viceprezident pre plávanie Rastislav Bielik Súhlas/21.07.2021 

Viceprezident pre diaľkové plávanie Pavol Peciar Súhlas/21.07.2021 

Viceprezident pre synchr. Plávanie -   

Viceprezident pre vodné pólo Štefan Šmihuľa Súhlas/18.07.2021 

Zástupca športovcov Tomáš Klobučník Súhlas/19.07.2021 

Odlišné stanovisko člena orgánu SPF, ktorý nesúhlasil s prijatým/schváleným  rozhodnutím 
alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiadal :    

Marcel Blažo  

Stanovisko: Súčasne odporúčam, považujem za nutné a teda navrhujem doplniť opraviť v 
časti Poznámok k Účtovnej závierke SPF za rok 2020 v čl. IV. – Informácie, ktoré dopĺňajú 
údaje vo výkaze ziskov a strát, konkrétne bod 4., ktorého text nie je v súlade so skutočnosťou 
a pravdivo a verne neopisuje rozhodujúce skutočnosti účtovnej jednotky pre predpoklady 
pokračovania vo svojej ďalšom nepretržitom pokračovaní v činnosti. Text je opísaním textu 
z k Účtovnej závierke SPF za rok 2019 a nezohľadňuje zmenu stavu vecí, ktorým je ukončenie 
prípadu CAS a až následný vznik nových skutočnosti a potrebu vytvorenia rezerv pre novo 
uplatnený nárok športovkyne V.R. v sume cca 65.000,- € (ak rezerva, tak suma 70.000,-€) 
a uplatneného nároku riadneho člena ŠKMD tiež v sume cca 60.000 € (ak rezerva, tak suma 
65.000,-€) a v rezerve má ostať suma pre prípad masters športovca Ľ.K. (zostatok 16.000,- 
€ je plne postačujúci). Na základe toho tak tvorba rezerv je nedostatočná. 
 



 
Uznesenie  č. SPF/2021/R/U129/P   bolo   s c h v á l e n é. 

 
 
 
V Bratislave,  dňa 21.07.2021        Mgr. Ivan Šulek                                                      

prezident SPF, v.r. 


