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Zápis č. SPF/2021/R/Z7 

 

Zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 15.04.2021 o 9,00 hod 

formou ZOOM stretnutia. 

 
 
 
  
Prítomní členovia: p. Blažo,  p. Peciar, p. Szauder, p. Šmihuľa, p. Bielik,  

p. Labudová, p. Klobučník 
 
Ospravedlnení  členovia:  p. Šulek 
 
Ospravedlní prizvaní:  p. Meliš /kontrolór SPF/   
 
  
Navrhovaný program:  

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu Rady SPF 
3. Rozpočet SPF 2020 a štátne vyúčtovanie PUŠ za rok 2020 
4. Rôzne 

 
 

 

 

Bod č. 1: Otvorenie  

 

p. Bielik ako predsedajúci Rady SPF na úvod o 9.10 hod. privítal všetkých prítomných a 

skonštatoval, že z počtu 8 členov Rady SPF sú prítomní 6 členovia, a teda Rada SPF je 

uznášaniaschopná.  

p. Bielik poďakoval všetkým prítomným členom Rady SPF, že si dokážu nájsť čas pred 

záverečným štátnym vyúčtovaním, ktoré máme ako SPF sfinalizovať do 15.4.2021, odovzdať 

ho na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. 

 

Bod č. 2: Schválenie programu Rady SPF  

 

Návrh programu bol členom Rady SPF oznámený na poslednom zasadnutí pri Rade č. 6, kde 

sa dohodli členovia na programe iba s jedným bodom, a to: Rozpočet SPF 2020 a štátne 

vyúčtovanie PUŠ za rok 2020. Materiály k rokovaniu Rady SPF boli členom priebežne 

sprístupnené elektronicky formou zdieľaného priečinku.  
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SPF/2021/R/Z7/U1 

Rada SPF schvaľuje  program rokovania Rady SPF v znení:   

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu Rady SPF 
3. Rozpočet SPF 2020 a štátne vyúčtovanie PUŠ za rok 2020 
4. Rôzne 

  

Hlasovanie: 

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 

 

Bod č. 3 - Rozpočet SPF 2020 a štátne vyúčtovanie PUŠ za rok 2020 

 

Tak ako p. Szauder informovala už počas zasadnutia Rady č. 3 bod 3 opäť pripomenula potrebu 

prijatia uznesenia ohľadom presunutia 4% štátnych finančných prostriedkov Kapitoly 13 - 

Výdavky  na správu a prevádzku, a to v súvislosti s vysokým objemom tu nevyčerpaných 

financií,  do Kapitoly 15 - Športová reprezentácia, ktoré následne jednotlivé plavecké športy 

dokázali vyčerpať v súvislosti s ich prípravou v karanténnom tréningovom centre. Členovia 

Rady SPF sa s týmto návrhom plne stotožnili a prijali nasledovné uznesenie, keďže išlo o 

jedinú možnosť ako efektívne dočerpať a vyúčtovať veľký zostatok PUŠ pre rok 2020. K 

28.2.2021 bola výška nevyčerpaného PUŠ pre rok 2020 ešte 844.110,24,- Eur z toho 220.000,- 

Eur v kapitole Kapitálové transfery. 

 

SPF/2021/R/Z7/U2 

Rada SPF schvaľuje zmenu návrhu rozpočtu SPF na rok 2020, konkrétne 

presun sumy 127.639 € (4%) z Kapitoly 13 - Výdavky na správu a prevádzku 

do kapitoly 15 - Športová reprezentácia. Kapitola 13 - Výdavky na správu a 

prevádzku z toho vyplývajúc je vo výške 11%. Návrh rozpočtu SPF na rok 

2020 tvorí Prílohu č. 1 tohto zápisu. 

  

Hlasovanie: 

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 
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- T. Klobučník pripojený 9.19 

 

p. Szauder informovala o dočerpaní štátnych finančných prostriedkov, poukázala na  

prečerpania niektorých položiek Kapitoly 16 a to konkrétne položiek 1612 a 1614, ktoré by sa  

vo svojej podstate mohli týkať všetkých plaveckých športov ako aj položky 1603. Ich 

prečerpanie môže tak ponížiť plánované čerpanie prostriedkov jednotlivých plaveckých 

odvetví v tejto kapitole. Okrem iného nie je zrejmé,  pre ktoré plavecké športy s akým zámerom 

a  na základe akého rozhodnutia výkonného orgánu SPF boli  čerpané prostriedky v týchto 

položkách 1612 a 1614. Poukázala do budúcna na potrebu vytvorenia detailného rozpočtu zo 

strany Sekretariátu SPF a Súťažného riaditeľa SPF. 

 

Členovia Rady SPF sa zaoberali poskytnutými informáciami a pozastavili nad systémom 

sledovania jednotlivých položiek rozpočtu zo strany ekonomického oddelenia s ohľadom na 

ich plánovanú výšku v rozpočte, ktoré je potrebné sledovať priebežne. V prípade potreby 

vynaloženia nákladov z daných položiek nad rámec ich plánovanej výšky je potrebné  proces 

vynakladania výdavkov pozastaviť a dať rozhodnúť o prípadnej úprave rozpočtu, resp. čerpať 

príslušné vlastné zdroje. 

 

Členovia Rady SPF diskutovali vzhľadom na potrebu  ďalšej podrobnej prípravy rozpočtu na 

rok 2021 o potrebe zhodnotenia a sumarizovania už nakúpeného materiálneho zabezpečenia - 

vytvoriť prehľad. 

p. Labudová sa spýtala na výsledok činnosti vydania metodického materiálu základov 

plávania, ktorá je už zaplatená a kedy sa uvedie výsledok do praxe. 

 

SPF/2021/R/Z7/U3 

Rada SPF berie na vedomie čerpanie rozpočtu rozpočtu SPF na rok 2020 v 

zmysle uznesení prijatých na zasadnutiach Rady SPF č. SPF/2021/R/Z4, č. 

SPF/2021/R/Z5, č. SPF/2021/R/Z6. Prehľad čerpania rozpočtu k 31.3.2021 

tvorí Prílohu č. 2 tohto zápisu. 

  

Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 

 
Úloha č. 25/2021 

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF pripraviť prehľad materiálneho zabezpečenia 

predovšetkým pre účely technického zabezpečenia súťaží, to všetko ako základ pre 

zhodnotenie plánovaných položiek rozpočtu na rok 2021 

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Z:  Sekretariát, p. Košťál, p. Božík, p. Nowak 
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Bod č. 4  - Rôzne 

 

p. Bielik v závere Rady SPF vyslovil obrovskú vďaku za prácu v prospech SPF a jej členskej 

základne p. Szauder, p. Blažovej a p. Hudecovej, ktoré počas posledným 3 týždňoch pracovali 

nad rámec svojho pracovného času, počas víkendov a svojho voľného času. Tak isto p. Bielik 

poďakoval aj p. Blažovi za pomoc a sledovanie legislatívnej stránky finálneho vyúčtovania. 

Proces koordinácie bol nesmierne náročný a vyžadoval si kooperáciu všetkých vyššie 

spomenutých osôb. Bez aktívnej spolupráce v prospech SPF by sa nepodarilo sfinalizovať 

vyúčtovanie a SPF by hrozili výrazne finančné straty. p. Bielik uviedol, že v procese koordinácie 

sa snažil dodržiavať základné princípy fungovania a manažovania SPF vychádzajúce zo stanov 

tejto organizácie, kde Rada SPF aktívne poskytovala informácie a spoluprácu sekretariátu SPF, 

ktorí svoju prácu vykonával na základe týchto pokynov efektívne. Je veľmi potrebné 

pochopenie tohto procesu, pretože uľahčuje systém deľby práce a zefektívňuje danú prácu. 

Rada SPF a jej členovia sú odborníkmi v určitých oblastiach a spolu dokázali prepojiť 

jednotlivé skúsenosti pre dobro SPF. 

p. Bielik na záver svojho príhovoru navrhuje odmenu pre p. Szauder, p. Blažovú a p. Hudecovú 

nakoľko išlo o veľký časový tlak, prácu do neskorej noci a počas víkendu.  

p. Blažo taktiež ocenil prácu p. Szauder a najmä jej význam pre SPF v tomto období, ale aj 

počas celého roka 2020 v oblasti ekonomiky a sledovania riadneho zaúčtovania štátnych 

zdrojov, keď SPF nemala vysporiadaný a vyúčtovaný vo vzťahu k štátu ako zaznelo enormný 

objem finančných prostriedkov a spoločným úsilím s p. Blažovou a p. Hudecovou, ktorých 

prácu a kooperáciu s p. Szauder aj s p. Bielikom v nadčasoch, vo večerných hodinách a aj cez 

víkendy rovnako ocenil a je im potrebné vysloviť vďaku, pretože inak by SPF musela štátu 

vracať veľký objem finančných prostriedkov. Súčasne sa pristavil a poukázal na fakt, ktorý 

zaznamenal a ktorý vníma kriticky, keď pracovníci sekretariátu dehonestujú prácu a osoby 

členov Rady SPF a práve aj aktuálna situácia ukázala, že to je neopodstatnené a práve členovia 

Rady SPF ako dobrovoľníci sa museli aktívne vložiť a vykonávať administratívnu ekonomickú 

činnosť, aby sa dosiahol želaný výsledok, ktorý sa aj úspešne podarilo realizovať. Ďalej sa 

stotožnil s názorom p. Bielika na potrebe ohodnotenia reálne vykonávanej práce p. Szauder, 

ktorá je členom Rady SPF dobrovoľníkom a menovaných zamestnancov sekretariátu 

ekonomického oddelenia, ktorí pre zmenu pracovali na záležitosti v režime nadčasov a aj cez 

víkendy. Súčasne pripomenul, že aj p. Bielik sa veľmi aktívne pracovne  podieľal na prácach 

súvisiacich s rozúčtovaním nákladov bubliny XBS.  

p. Labudová privítala návrhy a stotožnila sa s nimi. Ďalej vyjadrila poďakovanie aj p. Bielikovi 

a  p. Blažovi, ktorí ako dobrovoľní funkcionári Rady SPF s nasadením pracovali v prospech 

SPF v rámci finalizácie vyúčtovania rozpočtu SPF, nielen vďaka svojim manažérskym a 

legislatívnym kompetenciám. Navrhla taktiež ohodnotenie ich vykonanej práce.   

p. Szauder v nadväznosti na uvedené uviedla, že uvedené v žiadnom prípade nerobila pre 

odmenu a ani ju nepožaduje, postačovalo by jej poďakovanie a ocenenie a v určitom zmysle 

úcta a ocenenie jej práce a prínosu jej činnosti pre SPF, čo sa však nedeje. 

 

10,40 hod odchod p. Peciar 

 

Rokovanie ukončené o 12.00 hod. 
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Prílohy:  

Príloha č. 1 - Návrh rozpočtu SPF na rok 2020 schválený  15.4.2021 

Príloha č. 2 - Prehľad čerpania finančných prostriedkov k 31.3.2021 

 

V Bratislave, dňa 15.04.2021 

 

Ing. Rastislav Bielik v.r. - predsedajúci Rady SPF  

Ing. Rastislav Bielik  v.r. – zapisovateľ 

Štefan Šmihuľa v.r. - overovateľ 


