
Správa o činnosti Rozhodovacej rady SPF (ďalej len „RR SPF“) za rok 2019, 2020 a časť roku 2021 

 
 

RR SPF obdržala dňa 02.10.2019 od Športového klubu polície Modrí Draci Košice (ďalej len „ŠKP MD 
KE“) v zast. Advokátska kancelária JUDr. Daniel Blišťan s.r.o. „Podnet na prešetrenie konania 
registračného orgánu SPF o vystúpení športovcov, podnet na prešetrenie konania prezidenta SPF a 
námietky voči prestupu športovcov“. V rámci predmetného podania vystupoval ako štatutárny orgán 
ŠKP MD KE JUDr. Ľubomír Myndiuk. 

Dňa 04.10.2020 RR SPF obdržala od ŠKP MD KE, za ktorú na druhej strane vystupoval ako štatutárny 
orgán Ing. Peter Hennel, „Späťvzatie podnetu prešetrenie konania registračného orgánu SPF o 
vystúpení športovcov, podnetu na prešetrenie konania prezidenta SPF a námietky voči prestupu 
športovcov“. 

07.10.2020 RR SPF obdržala od JUDr. Ľubomíra Myndiuka email, že trvá na podaní podnetu z 
02.10.2019. 

RR v zložení Mgr. Igor Šumichrast, predseda; JUDr. Alexandra Šumichrast Vicová, podpredseda; Mgr. 
Michal Klein, člen a Ing. Jana McDonnell, člen, rozhodla rozhodnutím č. SPF/2019/RR/P1 v spore 
navrhovateľa: Športový klub polície Modrí Draci Košice, IČO: 42103100, so sídlom: Protifašistických 
bojovníkov 821/4, 040 01 Košice proti odporcovi: 1. ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE - PLÁVANIE, o. 
z., IČO: 50733176, so sídlom: Protifašistických bojovníkov 821/4, 040 01 Košice - Staré Mesto a 2. 
Slovenská plavecká federácia, IČO: 36068764, so sídlom: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, formou 
hlasovania per rollam realizovaného v dňoch 15.10.2019 až 16.10.2019 

pomerom hlasov 4 ZA : 0 PROTI takto: 

Rozhodovacia rada prerušuje konanie vedené na základe podania Športového klubu polície Modrí 
Draci Košice, IČO: 42 103 100, so sídlom: Protifašistických bojovníkov 821/4, 040 01 Košice, zo dňa 
01.10.2019 (doručené dňa 02.10.2019), a to až do právoplatného skončenia súdneho konania vo 
veci samej, vedeného na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 25C/3/2019. 

Dňa 03.11.2019 prijala RR SPF rozhodnutie č. SPF/2019/RR/RR1/U2/P, ktorým zmenila svoje 
rozhodnutie č. SPF/2019/RR/P1 zo dňa 16.10.2019 tak, že stranám konania predĺžila lehotu na 
podanie odvolania voči rozhodnutiu č. SPF/2019/RR/P1, a to do 31.01.2020 za účelom mediácie 
(pokusy o nesporové vyriešenie veci čiastočne prebiehali aj v roku 2020). 

31.01.2020 boli RR SPF doručené odvolania zo strany ŠKP MD KE, a to zo strany Ing. Petre Hennela 
ako aj JUDr. Ľubomíra Myndiuka, o ktorých rozhodne Konferencia SPF. 

Nakoľko časť podnetu podľa názoru RR SPF spadala pod právomoc Disciplinárnej komisie SPF, táto jej 
bola 04.03.2020 postúpená. Spätnú väzbu od Disciplinárnej komisie SPF (ani potvrdenie prijatia 
postúpeného podnetu) RR SPF zatiaľ neobdržala. 

Dňa 17.09.2020 rozhodla RR SPF rozhodnutím č. SPF/2019/RR/RR1/U3/P o návrhu Športového klubu 
polície Modrí Draci Košice v zast. Advokátska kancelária JUDr. Daniel Blyšťan s.r.o. zo dňa 31.08.2020 
na nariadenie neodkladného (predbežného) opatrenia tak, že návrh zamietla a v časti v ktorej 



Športový klub polície Modrí Draci Košice žiadal RR SPF o preverenie dátumu a spôsobu vzniku 
členstva športového klubu ČERVENÁ HVIEZDA KOŠICE, IČO: 52 742 776, so sídlom Krakovská 2398/23, 
040 11 Košice v SPF rozhodla RR SPF tak, že v tejto časti návrh vylúčila na samostatné konanie (o 
ktorom rozhodla pod č. SPF/2020/RR/RR1/U2/P zo dňa 20.01.2021 viď. nižšie). 

RR SPF v roku 2021 vydala ďalšie rozhodnutia (ktoré boli zaslané SPF na zverejnenie na webovej 
stránke), a to: 

1. rozhodnutie č. SPF/2020/RR/RR1/U2/P zo dňa 20.01.2021, ktorým RR SPF o. i. rozhodla 
o zrušení rozhodnutia Matriky SPF o prestupe a hosťovaní 55 dotknutých športovcov, 

2. rozhodnutie č. SPF/2020/RR/RR1/U3/P zo dňa 01.07.2021, ktorým RR SPF o. i. zrušila 
rozhodnutie Matriky SPF o prestupe vo vzťahu k 12 športovcom. Matrike SPF zároveň uložila 
povinnosť bezodkladne vykonať všetky úkony (opravy) smerujúce k zosúladeniu stavu 
zapísaného v zdrojovej evidencii SPF s výrokom o zrušení prestupu týchto športovcov. 
Nakoľko Matrika SPF toto rozhodnutie RR SPF odignorovala a následne konala v rozpore 
s ním, RR SPF začala dňa z vlastného podnetu ďalšie konanie, o ktorom rozhodla rozhodnutím 

3. č. SPF/2021/RR/RR1/U4/P zo dňa 27.07.2021, ktorým opätovne zrušila rozhodnutie Matriky 
SPF týkajúce sa prestupu dotknutých športovcov. 

V nadväznosti na vyššie uvedené RR SPF podotýka, že zo strany Matriky SPF dochádza 
k systematickému porušovaniu Prestupového poriadku SPF a Registračného poriadku SPF. 
K takémuto konaniu zo strany Matriky SPF došlo opakovane aj po tom, ako RR SPF upozornila 
Matriku SPF na nezákonnosť jej postupu a možnosti vzniku škody dotknutým športovým klubom. 
Z tohto dôvodu boli predmetné konania Matriky SPF postúpené aj Disciplinárnej komisii SPF. 

RR SPF považuje za potrebné ďalej informovať Konferenciu SPF o skutočnosti, že zo strany 
Športového klubu polície Modrí Draci Košice v zast. Advokátska kancelária JUDr. DANIEL BLYŠŤAN 
s.r.o., bolo RR SPF doručené podanie, ktoré smeruje voči Slovenskej plaveckej federácii 
a alternatívne voči ŠPORTOVÉMU KLUBU POLÍCIE KOŠICE – PLÁVANIE o.z. Týmto podaním Športový 
klub polície Modrí Draci Košice žiada od žalovaných zaplatenie sumy 58.000,- € s príslušenstvom. 
Predmetná suma má predstavovať škodu, ktorá mala vzniknúť cit. z podania: „na základe viacerých 
porušení predpisov SPF, a to registračného orgánu SPF – matriky – konkrétne osobou matrikára SPF – 
Bc. Zuzany Košťálovej na pokyn prezidenta SPF – Mgr. Ivana Šuleka ...“ Podanie bolo zaslané na 
vyjadrenie aj SPF, pričom pán Prezident SPF uviedol, že: „... k podaniu ktoré ste mi zaslali sa osobne 
nebudem vyjadrovať, ale vzhľadom na vážne obvinenia pracovníkov SPF advokátom JUDr. Blyšťanom, 
budem uvedený spor riešiť právnou cestou.“ O tomto podaní RR SPF zatiaľ nerozhodla. 

 

Za Rozhodovaciu radu Slovenskej plaveckej federácie 

Mgr. Igor Šumichrast, predseda Rozhodovacej rady 


