
Zápis č. SPF/2021/R/Z9

Zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 31.05.2021 v Bratislave

formou ZOOM stretnutia.

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

p. Šmihuľa, p. Šulek,

Prizvaní: p. Blažová - zapisovateľ

Ospravedlnení  členovia: p. Klobučník

Ospravedlnení prizvaní: p. Meliš

Navrhovaný program:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu Rady SPF

3. Daňové priznanie SPF a daňové priznanie SPM

4. List členom Rady SPF od Garant partner legal

5. Pohľadávky a záväzky

6. Mediálny pracovník SPF

7. Prijatie právnika SPF

8. Návrh termínov konania riadnej a volebnej Konferencie SPF

9. Informácia o priebehu Vládneho auditu

10.Predĺženie nájmu bytu – prezident SPF

11. Rôzne

Bod č. 1: Otvorenie

Pán Šulek ako predsedajúci Rady SPF na úvod o 12: 35 hod. privítal všetkých prítomných a

skonštatoval, že z počtu 8 členov Rady SPF sú prítomní 7 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 17.05.2021 a

materiály k rokovaniu Rady SPF boli členom priebežne zasielané elektronicky formou

zdieľaného priečinku. Členovia Rady SPF navrhli doplniť navrhovaný program, ktorý je

pokračovaním neprerokovaných bodov z predchádzajúceho zasadnutia Rady SPF, o dva nové

body, a to záležitosti sekcií plaveckých športov a rozhodnutie o prijatí za riadneho člena SPF,

na prerokovanie zostávajúcej žiadosti z predchádzajúceho rokovania.



SPF/2021/R/Z9/U1

Rada SPF schvaľuje  program rokovania Rady SPF v znení:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu Rady SPF

3. Daňové priznanie SPF a daňové priznanie SPM

4. Rozhodnutie o prijatí za riadneho člena SPF

5. Záležitosti sekcií plaveckých športov

6. List členom Rady SPF od Garant partner legal

7. Pohľadávky a záväzky

8. Mediálny pracovník SPF

9. Prijatie právnika SPF

10.Návrh termínov konania riadnej a volebnej Konferencie SPF

11. Informácia o priebehu Vládneho auditu

12. Predĺženie nájmu bytu – prezident SPF

13. Rôzne

Hlasovanie:

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Bod č. 3: Daňové priznanie SPF a SPM

Rada SPF sa zaoberala predloženým návrhom Daňového priznania SPF a SPM za rok 2020,

ktoré berie Rada SPF na vedomie.

SPF/2021/R/Z9/U2

Rada SPF berie na vedomie spracované Daňové priznanie Slovenská plavecká

federácia za rok 2020 a Daňové priznanie Slovenská plavecká marketingová

s.r.o. za rok 2020.

Úloha č. 35/2021

Rada SPF ukladá úlohu ekonomickému úseku SPF vykonať všetky úkony potrebné
k daňovým povinnostiam SPF za rok 2020

Termín: Bez zbytočného odkladu

Z: p. Adamcová

Bod č. 4: Rozhodnutie o prijatí za riadneho člena SPF



Rada SPF sa zaoberala ešte jedným predloženým návrhom na prijatie nového člena SPF za

riadneho člena SPF, keďže táto žiadosť nedopatrením ostala neprerokovaná z

predchádzajúceho zasadnutia Rady SPF. Vzhľadom k tomu, že po prerokovaní členovia Rady

SPF zistili, že žiadateľ nevykonáva činnosť športového klubu, nie je športovou organizáciou a

podľa dostupných informácii ani neplánuje vykonávať športovú činnosť, venuje sa väčšinou

komerčnej činnosti, a keďže SPF je primárne založená, aby združovala športové

organizácie/kluby pre športové a vrcholové plavecké športy, rozhodli sa členovia Rady SPF sa

túto žiadosť neschváliť, avšak súčasne navrhli odporučiť žiadateľovi uchádzať sa o pridružené

členstvo, o ktorého prijatí/neprijatí rozhoduje Konferencia SPF.

SPF/2021/R/Z9/U3

Rada SPF neschvaľuje prijatie za  riadneho člena SPF:

Hravé plávanie s.r.o., IČO: 47 452 137

Odôvodnenie: Spoločnosť Hravé plávanie s.r.o. nie je športová organizácia,

nevykonáva športovú činnosť a ani neplánuje športovú činnosť vykonávať.

Rada SPF navrhuje odporučiť spoločnosti Hravé plávanie s.r.o. uchádzať sa o

pridružené členstvo   v SPF.

Hlasovanie:

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

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha č. 36/2021

Rada SPF ukladá úlohu matrikárovi SPF oznámiť žiadateľovi o riadne členstvo, že nedošlo k
schváleniu jeho žiadosti a prezidentovi SPF odporučiť žiadateľovi uchádzať sa za
pridruženého člena SPF.

Termín: Bez zbytočného odkladu

Z: p. Košťálová, p. Šulek

Bod č. 5: Záležitosti sekcií plaveckých športov

SEKCIA VODNÉHO PÓLA

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie VT, realizačného tímu a širšej

nominácie hráčov kategórie mužov seniorov SR v NCVP Novákoch a v Nemecku so sparing

partnerom družstva Nemecka na recipročnej báze (ubytovanie, strava, bazén)



Materiály k rokovaniu:

- Zápis z rokovania VSVP (29.5.2021, Nováky)

- Širšia nominácia hráčov reprezentačného družstva mužov, 14. - 24.6.2021 (Nováky,

Nemecko)

SPF/2021/R/Z9/U4

Rada SPF schvaľuje výcvikový tábor, realizačný tím a širšiu nomináciu

hráčov reprezentačného družstva mužov seniorov SR so sparing partnerom

družstvom Nemecka v termíne 14. - 24.06.2021 v Novákoch a Nemecku

(miesta konania budú určené dodatočne) podľa prílohy.

18.-21.06. príprava s družstvom Nemecka a 2 oficiálne zápasy v NCVP

Nováky (ubytovanie a stravu pre maximálne 23 osôb nemeckej výpravy

hradí  SPF)

21.-24.06. 2 oficiálne zápasy v Nemecku (ubytovanie a stravu pre

maximálne 23 osôb hradí recipročne nemecká strana)

Rada SPF zároveň poveruje hlavného trénera p. Petra Nižného stanoviť

finálnu nomináciu výberom maximálne 19 hráčov zo širšej nominácie.

Zraz nominovaných hráčov a realizačného tímu podľa Nominačného listu.

Náklady spojené s prípravou na VT mužov SR (AG a PCR testy, rúška,

dezinfekčné prostriedky, letenky a cestovné náhrady motorovým vozidlom,

mini bus na prípadnú prepravu, autobus, ubytovanie, strava, bazén a

mzdové náklady realizačného tímu a pod.) budú hradené z rozpočtu sekcie

vodného póla SPF na rok 2021.

Hlasovanie:

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

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha č. 37/2021

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť výcvikový tábor reprezentačného

družstva mužov seniorov v termíne 14.6.  - 24.6.2021 v Novákoch a Nemecku.

Termín:  Bez zbytočného odkladu

Z: p. Gyurcsi

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie nominácie a realizačného tímu

reprezentačného družstva U17 mužov na kvalifikačný turnaj na ME U17 mužov v Tbilisi

(GEO).

Materiály k rokovaniu:

- Zápis z rokovania VSVP (29.5.2021, Nováky)

- Širšia nominácia hráčov reprezentačného U17 mužov, 14. - 24.6.2021 (Tbilisi, GEO)



SPF/2021/R/Z9/U5

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov

reprezentačného družstva U17 mužov na kvalifikačný turnaj ME U17 mužov

v termíne 14. - 21.06.2021 Bratislava / Tbilisi (GEO) podľa prílohy.

Rada SPF zároveň poveruje hlavného trénera p. Karola Bača stanoviť

finálnu nomináciu výberom maximálne 13 hráčov zo širšej nominácie. Zraz

nominovaných hráčov a realizačného tímu podľa Nominačného listu.

Náklady spojené na kval. turnaj U17 mužov SR (AG a PCR testy, rúška,

dezinfekčné prostriedky, cestovné náhrady, mini bus na prípadnú prepravu,

ubytovanie, strava, bazén a mzdové náklady realizačného tímu a pod.) budú

hradené z rozpočtu sekcie vodného póla SPF na rok 2021.

Hlasovanie:

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

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha č. 38/2021

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť účasť reprezentačného družstva

U17 mužov na kvalifikačnom turnaji na ME U17 v termíne 14.6.  - 21.6.2021 v Tbilisi (GEO).

Termín:  Bez zbytočného odkladu

Z: p. Gyurcsi

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie VT, realizačného tímu a širšej

nominácie hráčov družstva U15 mužov SR v Novákoch.

Materiály k rokovaniu:

- Zápis z rokovania VSVP (29.5.2021, Nováky)

- Širšia nominácia hráčov družstva U15 mužov, 17. - 20.6.2021 (Nováky)

SPF/2021/R/Z9/U6

Rada SPF schvaľuje výcvikový tábor, realizačný tím a širšiu nomináciu

hráčov družstva U15 mužov v termíne 17. - 20.06.2021 v Novákoch podľa

prílohy.

Rada SPF zároveň poveruje hlavného trénera p. Miroslava Gogolu stanoviť

finálnu nomináciu výberom maximálne 20 hráčov zo širšej nominácie. Zraz

nominovaných hráčov a realizačného tímu podľa Nominačného listu.



Náklady spojené s prípravou na VT U15 mužov SR (AG testy, ubytovanie,

cestovné náhrady realizačnému tímu, strava, bazén a mzdové náklady

realizačného tímu a pod.) budú hradené z rozpočtu sekcie vodného póla SPF

na rok 2021.

Hlasovanie:

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

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha č. 39/2021

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť výcvikový tábor reprezentačného

družstva U15 mužov v termíne 17.6.  - 20.6.2021 v Novákoch.

Termín:  Bez zbytočného odkladu

Z: p. Gyurcsi

SEKCIA SYNCHRONIZOVANÉHO PLÁVANIA

V rámci tohto bodu programu sa p. Šmihula vrátil k Plánu práce pre RTC 2021

reprezentačného družstva Juniori v synchronizovanom plávaní, ktorý bol schválený na

predchádzajúcom zasadnutí Rady SPF. Do zápisu žiadal zapísať svoje stanovisko ohľadom

poskytnutých informácií o schválených nominačných pretekoch, ktoré názov “nominačné” v

uznesení nemali, a uviedol, že v takom prípade by zmenil svoje hlasovanie. zo “súhlasu” na

“zdržal sa” a súčasne sa vyjadril aj k návrhu zaradenia seniorských kvalifikačných pretekov

spätne, a to nasledovne:

Stanovisko  Š. Šmihuľa:

“Vzhľadom na rozsiahlu debatu počas predošlého rokovania Rady SPF ohľadom

kvalifikačných podujatí na MEJ v synchronizovanom plávaní, počas ktorej som dostal

pred samotným rozhodovaním o schválení predmetného plánu práce z môjho pohľadu

zavádzajúce informácie vychádzajúce z tvrdení, že dokument len spätne potvrdzuje už

čiastkovo prijaté rozhodnutia Rady SPF, čo však nekorešponduje s už schválenými

rozhodnutiami Rady SPF.

Chcem len upozorniť, že som bol počas diskusie principiálne proti meneniu kvalifikačných

kritérií spätne (zaradenie WS Kazaň ako kvalifikačného preteku) na čo by športovci

nemali možnosť reagovať a tým pádom by sme im neumožnili sa rozhodnúť, ktorých

kvalifikačných pretekov sa chcú/môžu zúčastniť.”

p. Szauder vysvetlila, že nešlo v žiadnom prípade o zavádzajúce informácie. Opätovne

vysvetlila celý priebeh schválenia pretekov Bubble Open 2021 ako nominačných pretekov v

sekcii synchronizovaného plávania, nakoľko tradičné preteky M.E.C. Cup a Majstrovstvá

Slovenska J & MJ 2021 uvedené v ŠTD dokumentoch pre rok 2021 sa nemohli uskutočniť v

bubline (pozn. ktoré sú každoročne nominačným pretekom pre vrcholné podujatia v danom

roku). Išlo teda len o vytvorenie možnosti pre športovcov plniť nominačné limity na vrcholné

podujatia v roku 2021, o tomto všetkom boli informovaní všetci reprezentanti, a to v



dostatočnom predstihu, tak aby sa na tieto nominačné preteky  mohli dostatočne pripraviť.

Následne p. Labudová spresnila členom Rady SPF časovú líniu komunikácie manažérky

reprezentačných družstiev SP s reprezentantkou V.R. a zástupcom klubu L.D., ako aj

predložila faktografický výpis ich mailovej komunikácie, ohľadne reprezentačných štartov,

rovnako upozornila na neisté termíny súťažení za stále sa meniacich vnútorných podmienok

krajín. Taktiež opakovane upozorňovala na časovú kolíziu podujatia seniorov FINA ASWS

Kazaň a medzinárodných pretekov Bubble Open 2021 určených juniorom. p. Šulek

upozornil, že reprezentantka V.R. mala od januára zahraničnú trénerku, s ktorou si

potrebovali naplánovať všetky dôležité preteky a sústredenia. Nakoľko preteky FINA ASWS

Kazan boli v kalendári ŠTD dokumentov uvedené a pretekárka potrebovala zahraničné

preteky, preto požiadala o súhlas sekcie, aby sa ich mohla zúčastniť. Tento súhlas nedostala s

odkazom na kvalifikačné preteky, ktoré však nikdy neboli schválené ako kvalifikačné.

Zároveň reprezentantka V.R. pociťovala na základe skúseností subjektivitu rozhodcov na

Slovensku.

Bod č. 6: List členom Rady SPF od Garant partner legal

V úvode tohto bodu programu p. Šulek poukázal na doručený list od právneho zástupcu

športovkyne V.R., ktorý opätovne žiada o mimosúdne urovnanie sporu medzi SPF

a športovkyňou a uviedol, že je potrebné k predmetnému listu zaujať stanovisko. Vyjadril sa k

navrhovanej sume a uviedol, že sa snažil túto sumu aspoň trochu ešte znížiť.

p. Šulek požiadal p. Blaža, aby vyjadril v uvedenej veci svoj právny názor, a súčasne aby sa

vyjadrili všetci členovia Rady SPF.

p. Blažo uviedol, že SPF v uvedenej veci poverila zastupovaním advokátsku kanceláriu, ktorej

bol daný mandát s mantinelmi, v ktorých sa má v rámci mimosúdneho urovnania sporu

pohybovať (bolo prijaté k tomu aj uznesenie), výsledkom rokovania bolo, že k dohode

nedošlo. Opätovne podrobne vysvetlil členom Rady SPF svoj právny názor na podstatu veci a

právny základ uplatnených nárokov, kvalifikáciu náhrady škody, nemajetkovej ujmy a ich

možnej nárokovateľnosti a možného úspechu, pričom upozornil na disproporcie právnej

kvalifikácie a najmä z toho odvíjajúcich sa stanovísk a navrhovaných súm právnymi

zástupcami SPF na začiatku prevzatia mandátu a následne neskôr, kedy sa zmenilo

stanovisko k možnej maximálne súdmi priznanej sumy, ktoré boli základom pre

rozhodovanie Rady SPF. Súčasne poukázal aj na ďalšie súvislosti prípadu, na právne

stanovisko ďalšej advokátskej kancelárie .

p. Bielik uviedol, že bude potrebné vyriešiť otázku z akých financií, resp. z financií ktorého

športu by malo byť finančné urovnanie vyplatené. K výške navrhovanej novej sumy doplnil,

že je skôr skeptický, keďže z informácii zaznelo, že pod navrhnutú sumu protistrana nepôjde.

p. Szauder v úvode uviedla, že predpokladá, že všetci očakávajú, že finančné vyrovnanie by

malo ísť z financií synchronizovaného plávania, čo však nepovažuje za správne, nakoľko na

športovom súde sa riešilo rozhodnutie disciplinárnej komisie ako orgánu SPF. Dodala, že

určite je za to, aby došlo k mimosúdnej dohode, avšak potrebuje, aby sa prijalo kvalifikované

rozhodnutie, na základe odborných stanovísk v prospech SPF. Stanoviská advokátskej

kancelárie poverenej zastupovaním SPF v danej veci považuje za zmätočné, odlišujúce sa od

ich prvých právnych stanovísk v danej veci, s nezdôvodnenými argumentami ohľadom

vyšších súm, ako boli pôvodne uvedené. Uviedla, že existujú právne stanoviská aj od ďalšej

advokátskej kancelárie, radikálnejšie, viac v prospech SPF, ktoré v podstate súhlasia s

právnym názorom p. Blaža. Navrhla prípadné možné rozviazanie spolupráce s poverenou

advokátskou kanceláriou.

p. Šmihuľa uviedol, že podľa jeho názoru je navrhnutá suma právnymi zástupcami SPF

vysoká, dopytoval sa bližšie informácie p. Szauder o spomenutej právnej analýze ďalšej

advokátskej kancelárie.



p. Peciar sa vyjadril, že sa nevie vyjadriť, či by sa suma finančného vyrovnania mala navýšiť,

možno nájsť nejakú strednú cestu.

p. Šulek uviedol, že je za mimosúdne vyrovnanie a uzavretie prípadu, chcel by sa vyhnúť

súdnemu sporu.

p. Blažo doplnil, že každý člen Rady SPF má záujem o mimosúdne urovnanie, otázkou je len

výška sumy mimosúdneho urovnania, avšak je veľmi ťažké rozhodnúť o výške sumy financií

členskej základne SPF za daných okolností vyplývajúcich z právnych stanovísk, ktoré

nekorešpondujú s požiadavkou protistrany.

Následne členovia Rady SPF hľadali možné riešenia, p. Labudová zhrnula všetky navrhované

varianty a navrhla zvýšiť výšku mimosúdneho vyrovnania v sume na 10.0000,- Eur ako ešte

snáď jeden možný pokus dohody s poverenou advokátskou kanceláriou a až následne sa bude

riešiť ďalší postup v danej veci.

SPF/2021/R/Z9/U7

Rada SPF schvaľuje navýšenie sumy v súvislosti s mimosúdnym vyrovnaním

s právnym zástupcom športovkyne V.R. v zastúpení Advokátskou kanceláriou

Garant partner legal na sumu 10.000,- Eur.

Hlasovanie:

Za: 5, Proti: 1 (p. Blažo), Zdržal sa: 1 (p. Szauder), Nehlasoval: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha č. 40/2021

Rada SPF ukladá úlohu prezidentovi SPF oznámiť právnemu zástupcovi SPF AK M&L, aby
sa vo veci sporu medzi športovkyňou V.R. a SPF opätovne pokúsili o navrhnutie
mimosúdneho urovnania sporu v maximálnej výške do 10.000,- Eur..

Termín: Bez zbytočného odkladu

Z: p. Šulek

-  odchod 16.08 hod p. Šmihuľa -  počet hlasov 6

Bod č. 7: Pohľadávky a záväzky

V rámci tohto bodu programu sa členovia Rady SPF sa zaoberali zistenými pohľadávkami

a záväzkami ku dňu 30.4.2021. Po diskusii ohľadom otvorených pohľadávok je potrebné,

aby boli zo strany ekonomického oddelenia pripravené všetky poklady so zaslanými výzvami

a upomienkami na ďalšie úkony spojené s už riešením prostredníctvom advokátskej

kancelárie.



Bod č. 8: Mediálny pracovník SPF

V úvode tohto bodu programu p. Šulek uviedol pracovnú náplň mediálneho pracovníka SPF,

jednotlivo položkovito s uvedením príkladov jeho práce, s tým že pracovnú zmluvu, ktorá mu

končí ku dňu 31.5.2021, navrhuje predĺžiť a pokračovať vo vzájomnej spolupráci.

K uvedenému sa vyjadril p. Bielik, ktorý uviedol, že by chcel uviesť veci na správnu mieru o

tom, že sa k nemu dostali informácie typu, že nechce pokračovať v spolupráci s mediálnym

pracovníkom SPF, uviedol, že tieto informácie nie sú pravdivé a od týchto tvrdení sa

dištancuje. Rovnako prešiel položkovite pracovnú náplň s uvedením svojich osobných

skúseností práce s mediálnym pracovníkom, niektoré s ním prešiel už aj osobne, navrhoval

vyššiu efektívnosť jeho práce, technickejšiu zručnosť pri jeho práci, spätnú väzbu a vlastné

návrhy, zachovávať rovnosť medzi jednotlivými športami.

p. Bielik uviedol, že predložená pracovná náplň má byť vykonávaná mediálnym

pracovníkom, ale v skutočnosti je v reále vykonávaná dvoma ľudmi, ďalší človek je platený

extra prostriedkami.. V tomto smere sa to dotýka financií a rozpočtu plávania, nakoľko každé

jedno filmovanie si vyžadovalo úhradu nákladov na spracovanie videi, natáčanie čo je ale

inak obsahom pracovnej náplne mediálneho pracovníka a spolu s tým aj preplatenie

nákladov na ubytovanie až dvoch osôb namiesto jednej. Do budúcna by mal mať mediálny

tím vytvorený vlastný rozpočet a na základe termínovej listiny jednotlivých športov by mala

byť stanovená a plánovaná činnosť tohto mediálneho tímu. Ich práce je kvalitná, v čase

COVID-19 mala svoje opodstatnenie, ale je potrebné do budúcna predložiť stratégiu, čísla, a

informovať členov v jednotlivých plaveckých športoch ako sa veci vyvíjajú a či prinášajú

želané úspechy.

p. Bielik uviedol, že SPF stránka je často navštevovaná a má vysokú sledovanosť. Je to možný

nástroj, ktorým sa dajú pre SPF priniesť financie z ďalšej strany. Je potrebné aby tento

nástroj bol zo strany mediálneho pracovníka rozvíjaný do budúcna. p. Pavelka odviedol

robotu v rámci mediálnych záležitosti, ktoré na SPF absentovali, je vidieť pokrok v tejto sfére.

Do budúcna je potrebný plán na základe dokumentov z jednotlivých plaveckých úsekov.

p. Labudová skonštatovala, že ide o konštruktívnu kritiku práce mediálneho pracovníka,

súhlasí s názorom p. Bielika, treba sa posunúť ďalej, nie je potrebné v tom hľadať hneď niečo

negatívne.

p. Blažo historicky vysvetlil, za akým účelom a s akou pracovnou náplňou pôvodne bola

kreovaná pracovná pozícia mediálneho pracovníka, spomenul aj správu a štruktúru webovej

stránky a jej napĺňanie a súčasne poukázal na niektoré činnosti z pracovnej náplne, ktoré

mediálny pracovník nevykonáva. Navrhol úpravu miesta výkonu práce z Košíc do Bratislavy,

kde sa odohráva gro činnosti SPF, aby bol medialny pracovnik v strede diania a k dispozícii

V následnej diskusii členovia Rady SPF hľadali vylepšenia a návrhy ďalšej spolupráce s

mediálnym pracovníkom, a diskusiu uzavreli s návrhom predĺžiť mu pracovnú zmluvu zatiaľ

do konca roka 2021 s ponechaním miesta výkonu práce v Košiciach, s možnosťou ďalšieho

riešenia tejto pracovnej pozície už novým vedením po voľbách.

- odchod 18.12 hod p. Labudová - počet hlasov 5



SPF/2021/R/Z9/U8

Rada SPF schvaľuje predĺženie zmluvy mediálneho pracovníka SPF Patrika

Pavelku na obdobie do 31.12.2021 s podmienkami podľa predchádzajúcej zmluvy.

Hlasovanie:

Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha č. 41/2021

Rada SPF ukladá úlohu prezidentovi SPF predĺžiť zmluvu s mediálnym pracovníkom do
31.12.2021.
Termín: Bez zbytočného odkladu

Z: p. Blažová, p. Šulek

Ostatné body programu ostali neprerokované, budú presunuté do programu nasledujúceho

rokovania Rady SPF, ktoré by sa uskutoční dňa 07.06.2021 o 12.30 hod.

Rokovanie ukončené o 18.50 hod.

Prílohy:

1.Zápis z rokovania VSVP zo dňa 29.05.2021

V Bratislave, dňa 31.05.2021

Ivan Šulek v.r. - predsedajúci Rady SPF

Zuzana Blažová v.r. – zapisovateľ

Štefan Šmihuľa v.r. - overovateľ po bod č.6 do svojho odchodu z rokovania

Rastislav Bielik v.r. - overovateľ

Marcel Blažo v.r. - overovateľ

Nora Szauder v.r. - overovateľ




