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Slovenská plavecká federácia 
Rozhodovacia rada SPF 
Za kasárňou 1 
831 03 Bratislava 
________________________________ 
        V Košiciach, dňa 31.01.2020 
 
 
Vec: Odvolanie voči rozhodnutiu Rozhodovacej rady SPF č. SPF/2019/RR/P1 zo dňa 
16.10.2019  
 

Touto cestou zasielame odvolanie voči rozhodnutiu Rozhodovacej rady SPF č. 
SPF/2019/RR/P1 zo dňa 16.10.2019 a Rozhodnutia č. SPF/2019/RR/RR1/U2/P zo dňa 
03.11.2019, a to v mene občianskeho združenia Športový klub polície Modrí Draci Košice, so 
sídlom Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice, IČO 42 103 100 (ďalej len ako „ŠKP 
MD KE“); (plnomocenstvo už bolo zaslané Rozhodovacej rade SPF, ale z opatrnosti 
pripájame aj nové plnomocenstvo ), a to z nasledujúcich dôvodov: 

 
Rozhodnutie Rozhodovacej rady SPF považujeme za nesprávne, keďže v zmysle 

predloženého výpisu z registra občianskych združení, ako aj uznesenia Krajského súdu 
v Košiciach sp. zn.: 2Co/290/2019 zo dňa 27.11.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
19.12.2019, je jedinou oprávnenou osobou vystupovať v mene občianskeho združenia ŠKP 
MD KE JUDr. Ľubomír Myndiuk a žiadna iná osoba do dnešného dňa nepredložila žiadne 
vykonateľné resp. právoplatné rozhodnutie súdu, ktoré by oprávňovalo inú osobu vystupovať 
v mene ŠKP MD KE. K vykonateľnosti rozhodnutia a jeho doručovaniu uvádzame, že 
doložka vykonateľnosti pre tretie strany, ( napr. banka, SPF atď.) nie je potrebná len vtedy, ak 
by samotný súd tejto tretej strane doručoval uznesenie tak, ako to predpokladá napr. § 331 
ods. 3 CSP, čo však nie je táto situácia.  

 
Pokiaľ ide o úkony Ing. Hennela, vykonané údajne v mene občianskeho združenia 

Športový klub polície Modrí Draci Košice, a to vrátane úkonu, ktorým dňa 4.10.2019 vzal 
späť podnet na prešetrenie konania registračného orgánu SPF o vystúpení športovcov, podnet 
na prešetrenie konania prezidenta SPF a námietky voči prestupu športovcov, tieto úkony sú 
nulitné a vykonané neoprávnenou osobou, ktorá nie je ani nebola oprávnená konať v mene 
občianskeho združenia Športový klub polície Modrí Draci Košice. 

 
Ďalej poukazujeme aj na to, že takéto späťvzatie je ako úkon v rozpore aj s ust. § 22 

ods. 2 Občianskeho zákonníka podľa ktorého „Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je 
spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami 
zastúpeného.“  

 
 



Advokátska kancelária JUDr. DANIEL BLYŠŤAN s.r.o. 

JUDr. Daniel Blyšťan, advokát 
________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Adresa sídla: Užhorodská 21, 040 01 Košice 
Adresa na doručovanie: Brezová 10, 040 01 Košice        
tel. č.: 0904 675 614                              IČO: 47 231 785 
e-mail: blystan@gmail.com                     bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.  
                                                                                      číslo účtu: 2926849306/1100 

IBAN: SK27 1100 0000 0029 2684 9306 

 

Méme za to, že ust. § 22 OZ je možné aplikovať ( priamo alebo analogicky ) aj na 
tento prípad a teda že úkony Ing. Hennela ( napríklad späťvzatie podnetov ), sú v priamom 
rozpore so záujmami ŠKP MD Košice. Ing. Hennel ako neoprávnená osoba podpisoval 
napríklad Dohodu o akceptácii prestupu členov SPF Športový klub polície Modrí Draci 
Košice zo dňa 23.9.2019, ktorou sa snažil nezákonne napraviť vzniknutý stav, ku ktorému 
došlo na základe Vystúpenia zo združenia a zrušenia registrácie za združenie zo dňa 
22.8.2019, medzi ktorých športovcov patria napríklad aj deti p. Hennela.  

 
V každom prípade podľa v roku 2019 existujúcich zápisov v príslušných evidenciách 

a registroch bol osobou oprávnenou konať za ŠKP Modrí Draci Košice prezident JUDr. 
Ľubomír Myndiuk, a žiadne právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu v tomto období 
nevyslovilo opak resp. skutočnosť, že by Ing. Hennel mal oprávnenie konať za ŠKP Modrí 
Draci Košice. 

 
 Z vyššie uvedených dôvodov žiadame Rozhodovaciu Radu SPF, aby pokračovala 
v tomto konaní a následne rozhodla o podnete ako bol podaný a na žiadne späťvzatie 
neprihliadala. 
 
 
S pozdravom 
    Športový klub polície Modrí Draci Košice o.z. 
    v zast. Advokátska kancelária JUDr. Daniel Blyšťan s.r.o. 
    JUDr. Daniel Blyšťan, advokát 
    ( dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom ) 
 
 


