
 

 

 

    

 

Zápis č. SPF/2021/R/Z11 

 

Zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 06.07.2021 v Bratislave 

formou Teams stretnutia. 

 
  
Prítomní členovia: p. Bielik, p. Blažo,  p. Šmihuľa, p. Šulek,   
 
Ospravedlnení:     p. Peciar, p. Szauder,  p. Klobučník  
 
Prizvaní:    p. Meliš - kontrolór 
 
 

 

Navrhovaný program:  

  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu Rady SPF 

3. Vládny audit – návrh správy  

4. Rôzne 
 
 

 

 

Bod č. 1: Otvorenie  

 

Pán Šulek ako predsedajúci Rady SPF na úvod o 11:15 hod. privítal všetkých prítomných a 

skonštatoval, že z počtu 7 členov Rady SPF sú prítomní 4 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 02.07.2021 a 

materiál k rokovaniu Rady SPF boli členom zaslaný  elektronicky formou zdieľaného 

priečinku.  

 

 

SPF/2021/R/Z11/U1 



 

 

 

Rada SPF schvaľuje  program rokovania Rady SPF v znení:   

 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu Rady SPF 
3. Vládny audit – návrh správy  
4. Rôzne 

 

  

Hlasovanie: 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0  

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 
 
Bod č. 3: Vládny audit – návrh správy 
 
Úvodom p. Šulek oboznámil všetkých prítomných s predloženým „Návrhom správy Vládneho 
auditu“. Informoval členov Rady SPF a kontrolóra SPF, že v zmysle oznámenia kontrolnej 
skupiny, zastupoval SPF ako poverená osoba pri prerokovávaní návrhu správy s vedúcou 
kontrolnej skupiny, ktorá prešla s prezidentom SPF celú správu. Vedúca kontrolnej skupiny 
informovala o možnosti podať námietky k jednotlivým nedostatkom, resp. prijať správu bez 
námietok. Vyjadrenie sa k správe zo strany kontrolovaného subjektu – SPF,  je potrebné zaslať 
najneskôr do 9.7.2021 do 12.00 hod. 
Členovia Rady prešli celú správu po jednotlivých bodoch a hodnotili ku ktorým bodom je 
potrebné pripraviť námietku. Pán Blažo navrhol, že najlepšie bude vyjadriť sa ku každému 
bodu, aby sme očistili meno SPF. Pán Meliš ako kontrolór rovnako súhlasil s vyjadrením sa 
k jednotlivým bodom a upozornil členov Rady na termíny plnenia úloh vyplývajúcich zo 
správy, ktoré sú dosť krátke vzhľadom k dovolenkovému obdobiu. Pán Bielik navrhol, aby 
prezident SPF písomne poveril člena Rady pre legislatívu a právo p. Blaža, vypracovať text  
námietok v nedostatkoch č.1 a č.2 citovaného návrhu správy  ako odborne spôsobilá osoba. 
Členovia Rady súhlasili s týmto návrhom, ktorý pán Blažo prijal s poznámkou, že verí že 
dosiahneme pozitívny výsledok po dobre sformulovaných námietkach. Pán Šulek oznámil 
prítomným, že pripraví odpoveď na Návrh správy z vládneho auditu najneskôr do 7.7.2021, 
tak aby mohli ostatní členovia prípadne túto pripomienkovať a aby sa stihla odpoveď odoslať 
do určeného termínu. 
 

Bod č. 4: Rôzne 
 
V rámci tohto bodu programu p. Šulek, informoval členov o končiacich zmluvách k augustu 
2021 u niektorých členov – zamestnaných v SPF p. Adamcová – ekonóm, p. Szauder – 
reprezentačný tréner SP. Bude potrebné sa týmto zaoberať, odporúčal predĺžiť p. Adamcovej 
zmluvu ako zodpovednej pracovníčke sekretariátu. Taktiež informoval prítomných o zmene na 
poste asistenta pre plávanie a diaľkové plávanie, kde  p. Grznárovú bude počas materskej 
dovolenky zatiaľ na 4 a pol hodinový pracovný úväzok zastupovať p. Hoffericová. Jej prípadný 
plný pracovný úväzok budeme riešiť na základe pracovných možností menovanej.  Rada sa 
zaoberala myšlienkou na prípadné systémové zmeny v štruktúre sekretariátu SPF. Pán Šulek 
požiadal členov Rady, aby sa vyjadrili k zdieľanému dokumentu pre výberové konanie na 
funkciu športový riaditeľ SPF, nakoľko už dnes je neskoro pripravovať novú sezónu. P. Šulek 
požiadal členov Rady SPF aby sa vyjadrili k e-mailom z 30.6.2021 zaslanému návrhu na 
odmeny zamestnancom sekretariátu a viceprezidentovi SPF. Vzhľadom k možnému konfliktu 



 

 

 

záujmu, zdržali sa hlasovania dvaja členovia Rady SPF. 
 
 

 

Rokovanie ukončené o 12.50 hod. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 06.07.2021 

 

Ivan Šulek v.r. - predsedajúci Rady SPF a zapisovateľ 

 

 

Marcel Blažo v.r. - overovateľ 

Rastislav Bielik v.r. - overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


