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SPRÁVA O ČINNOSTI PREZIDENTA SLOVENSKEJ PLAVECKEJ FEDERÁCIE  

 ZA OBDOBIE OD 11.09.2020 DO 15.09.2021 

 

Vážené kolegyne, kolegovia a priatelia plaveckých športov, 

úvodom mi dovoľte poďakovať všetkým plavcom, trénerom, rozhodcom a športovým odborníkom 

v kluboch za to, že ste ostali aj napriek zákernej pandémii verní plaveckým športom. Začiatkom 

septembra 2020 sme si spoločne priali koniec pandémie, opak bol však pravdou, to práve iba začínalo 

pre nás  najťažšie obdobie v histórii plaveckých športov. Bazény sa po lete opätovne od 11. októbra 

zavreli a začal doslova boj o naše prežitie. Pandémia Covidu si vybojovala úvodom  roku 2021 na 

Slovensku celosvetové prvenstvo v počte obetí, našťastie to obišlo našich členov.  V mojej 

predchádzajúcej správe o činnosti prezidenta sme do štatistiky zaznamenali 6 mesiacov bez 

otvorených bazénov zo 17-tich, čo predstavuje 35 %. Žiaľ, v súčasnej správe musím konštatovať ešte 

horší pomer, nakoľko aj napriek konaniu olympiády a ďalších vrcholných podujatí v plaveckých 

športoch sme z dvanástich mesiacov  (od 11.09.2020 do 15.09.2021) mali celých deväť mesiacov 

odstavené bazény na celom Slovensku, čo je v podstate až 75 % lockdown. Ak sa pozrieme na celé 

obdobie prvej a druhej vlny pandémie na Slovensku za roky 2020 – 2021, tak plavárne boli z 19 

mesiacov až 13 mesiacov zatvorené, čo je  68 % lockdown (výnimku tvorili len letné dovolenkové 

mesiace a začiatok septembra). Zachraňovať to museli  štyri  „bubliny“ (Šamorín, Nováky, Poprad 

a Spišská Nová Ves), ktoré však  nestačili pokryť dopyt našich členov (prioritne slúžili iba pre 

reprezentantov štyroch športov). Bez pomoci strešného partnera športu, ktorým je SOŠV, a mojich 

osobných intervencií prostredníctvom otvorených listov prezidenta SPF členom vlády a hlavnému 

hygienikovi, by sme sa  ani „bublín“  ani tzv. obmedzených podmienok v  prvej a  druhej vlne pandémie 

nedočkali.  Musím otvorene priznať, že vyššie uvedené čísla poriadne zamávali nielen zníženou 

členskou základňou, veď na rozdiel od nás,  suchozemských športov sa pandémia až tak hlboko 

nedotkla.  

Žiaľ na povrch  vyplávali aj iné problémy, napríklad problémy v našich medziľudských 

vzťahoch, ktoré boli zapríčinené  sociálnymi neistotami a „covidovou psycho-ponorkovou“ chorobou, 

ktorá sa šírila celým Slovenskom. Nákaza pandémie sa nevyhla ani našim športovcom 

reprezentantom, ktorým skresala ich sľubne stúpajúcu výkonnosť a tak ich výkony na vrcholných 

podujatiach boli zrkadlom nášho krvácajúceho plaveckého športu.  Aj keď nás stála záchrana 

plaveckých športov veľké peniaze, ak to porovnáme so zdravotným stavom každého z nás, pri záchrane 

života sa nehľadí na peniaze, ale na hodnotu, ktorú každý z nás má. Hodnotu života som si uvedomil aj 

ja sám, keď som v marci takmer mesiac zo všetkých síl bojoval o život s covidom. Tak ako som sa vďaka 

športu  vrátil silnejší a odolnejší ja, tak verím že sa po pandémii vráti a stane silnejší a úspešnejší každý 

jeden z členov SPF. K tomu je potrebné vytvoriť spoločný pevný a jednotný tím, ktorý dokáže prejsť 

všetkými prekážkami.          

Takmer celé pandemické obdobie sa zmenilo na vynútený elektronický online systém, kedy 

sme vďaka modernej technológii  fungovali prostredníctvom aplikácií Zoom alebo Teams nielen na 

zasadnutiach v sekciách a na zasadnutiach Rady SPF, ale žiaľ aj na tréningoch v našich kluboch. Kým 

sa členovia Rady SPF snažili zachrániť športový život prostredníctvom úprav rozpočtu v prospech našich 

talentovaných športovcov a trénerov v kluboch,  horšie dopadli kluby v mestách, kde  športovci videli 

vodu iba v lete, nakoľko ich bazén na škole, resp. v meste zo zdravotných (covid19) alebo 

ekonomických dôvodov neotvorili za celé trvanie pandémie až do dnes.   
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Počas pandémie som bol z iniciatívy SOŠV vymenovaný do Krízového štábu pre šport ako 

zástupca individuálnych športov, čo prinieslo pre SPF prístupnejšiu pozíciu napr. pri komunikácii 

s Úradom verejného zdravotníctva pri otváraní bublín, resp. zdôvodňovaní počtu osôb na dráhu 

v jednotlivých fázach. Túto pozíciu som si vyslúžil neoblomným bojom za práva plaveckých športov 

v médiách a na zasadnutiach SOŠV. Postupne sa vylepšili aj naše vzťahy medzi štátnym tajomníkom 

pre šport p. Husárom a SPF, kedy mediátorsky nezištne pomohla aj naša bývalá olympionička Ivana 

Lange (Walterová), ktorá odborne vysvetlila štátnemu tajomníkovi naše oprávnené požiadavky 

a porovnala naše podmienky s podmienkami plaveckých športov v zahraničí. Veľmi dobre sa následne 

rozbehla spolupráca so sekciou športu pri ministerstve školstva, kde sme získali granty na dva 

projekty:  1.) súťaže na školách – pod názvom „Školský šport“ (financované ministerstvom a SPF) a 2.) 

tzv. „Moduly“ – dotácia vo výške 49 800 € pre výučbu plávania, vodného póla a vodnej záchrany na 

školách.  

Na poli medzinárodných kontaktov som sa zúčastnil koncom augusta 2021 v Prahe na 

spoločnom pracovnom obede s novým prezidentom medzinárodnej plaveckej federácie FINA 

Husainom Al Musallam, spolu so najvyššími predstaviteľmi Českého zväzu plaveckých športov, 

českého zväzu vodného póla a Českého olympijského výboru. Osobné rokovanie som mal aj 

s prezidentom LEN Paolom Barellim. Máme prísľub prezidenta, že mladí 16 roční plavci sa budú môcť 

pripravovať spoločne s najlepšími plavcami na svete v rámci FINA projektu v susednej Budapešti 

(Maďarsko) 

V roku 2021 sme mali vykonanú kontrolu v SPF za rok 2019 -  Vládny audit ministerstva 

financií, ktorý nás upozornil na niektoré zle nastavené procesy v oblasti ekonomiky, verejného 

obstarávania a  legislatívy, ako aj na konflikt záujmov člena Rady SPF. Musíme sa z týchto chýb poučiť, 

ak chceme patriť medzi otvorené, čisté a moderné športové zväzy. 

V zmysle kompetencií prezidenta som riadil zasadnutia Rady SPF, ktorých bolo štrnásť v roku 

2020 a do dnešného dňa pätnásť v roku 2021, rozhodnutí per rollam bolo celkom 61 v roku 2020 a 150 

do septembra v roku 2021. Počas funkčného obdobia Rady SPF sa vzdali funkcie  z osobných dôvodov 

člen Rady pre plávanie a viceprezidentka pre synchronizované plávanie. Za negatívum z hľadiska 

práce výkonného orgánu SPF považujem nezhody niektorých členov Rady SPF s prezidentom, ktoré 

vznikli z rozdielnych názorov na prehratý spor sekcie synchronizovaného plávania na medzinárodnom 

športovom arbitrážnom súde CAS v Laussane, čo malo za následok vzájomnú stratu dôvery. 

V uplynulom období som mal opäť rokovania s primátormi a členmi Fondu na podporu športu 

o výstavbe, prevádzke, resp. rekonštrukcii bazénov (Trnava, Bratislava, Piešťany, Vrútky, Košice), žiaľ 

pri obmedzených finančných možnostiach pre pandémiu, všetky projekty boli presunuté na ďalšie 

obdobie.  

Konferencia SPF bola pre pandémiu v roku 2020 aj v roku 2021 z objektívnych príčin Radou 

SPF päť krát preložená (31. marec 2020, 22. apríl 2020, 22. september 2020, 28. október 2020, 10. 

apríl 2021). Najskôr bola problémom konania prezenčná forma, neskôr sme hľadali firmu pre riadenie 

online konferencie. Nakoniec výkonný výbor rozhodol, že sa konferencia uskutoční po olympiáde, tak 

ako je uvedené v Stanovách SPF pri konaní volebnej konferencie.  

Kriticky sa musím vyjadriť k zasadnutiam sekcie synchronizovaného plávania, plávania 

a diaľkového plávania, s výnimkou vodného póla, na ktoré som bol žiaľ prizývaný ojedinele, čo 

zapríčinilo, že som bol informovaný o schválených uzneseniach sekcií  neskoro a následne dochádzalo 

k názorovým rozdielom, ktorým sa mohlo predísť už na sekcii.  Taktiež absentovalo zverejňovanie 

zápisov a uznesení per rollam zo sekcií plávania a diaľkového plávania na webovej stránke SPF. Do 

budúcnosti navrhujem pevné nastavenie termínov a zverejňovanie programu  zasadnutí sekcií a Rady 
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SPF,  aby boli informácie pre členov SPF jasné a včas zverejňované. Taktiež navrhujem, aby dôležité 

dokumenty ako Plány práce s reprezentáciou, ŠTD dokumenty a Termínové listiny  boli zdieľané 

s klubmi na oponentúru na webovej stránke pred konaním sekcie. Do sekcií navrhnem delegovať 

zástupcov jednotlivých oblastí, aby mali kluby možnosť obracať sa s problémami svojich regiónov na 

nimi voleného zástupcu. Taktiež je potrebné vrátiť sa k odborným komisiám (trénersko-metodická, 

rozhodcovská, komisia vrcholového športu a športovo-technická). Tieto komisie môžu pracovať online, 

opäť s regionálnym zastúpením.   

Riadenie činnosti sekretariátu bolo z dôvodu pandémie,  v zmysle nariadenia vlády a v súlade 

so Zákonníkom práce platného s účinnosťou od 4. apríla 2020,  vo veľkej miere prostredníctvom práce 

z domu,  ale aj napriek tomu sme pre zabezpečenie chodu sekretariátu viacerí pracovali prezenčne. 

Každý týždeň som viedol pravidelné porady sekretariátu, kde sa riešili aktuálne problémy všetkých 

športov a ekonomického úseku SPF. Nemôžem sa však vyhnúť aj vážnejším témam, kde 

pre disciplinárne previnenia členov realizačného tímu reprezentácie  v karanténnom stredisku  v 

Šamoríne som musel dať tri napomenutia zamestnancom SPF za rušenie nočného kľudu športovcov 

pred súťažou, čo by sa v športe nemalo stávať. Pre neplnenie si dôležitých pracovných povinností, 

dôsledkom čoho bolo poškodenie dobrého mena SPF na medzinárodnej úrovni a takmer poškodenie 

zahraničných športovcov, som bol nútený ukončiť pracovný pomer s jedným z kľúčových  

zamestnancov, proti čomu sa odvolal aj napriek tomu, že práve on by mal byť garantom spoľahlivej 

práce a uznávanou autoritou pre športovcov a kolegov. Naopak veľmi pozitívne musím hodnotiť 

prácu ekonomického úseku  a ostatných kolegov, ktorí pracovali na nových projektoch, resp. 

zabezpečovali aj počas pandémie a s rizikom ohrozenia vlastného zdravia chod reprezentácie, súťaží 

a bežného života SPF. Pochváliť je potrebné aj prácu členov v jednotlivých sekciách a trénerov 

reprezentantov v kluboch, ktorí sa snažili zabezpečiť v týchto neľahkých podmienkach  aspoň 

udržiavací chod formou sústredení a súťaží. Po skúsenostiach z dvoj ročnej praxe navrhnem Rade SPF 

novú organizačnú štruktúru zamestnancov sekretariátu, aby bola naša práca efektívna a aby členská 

základňa vedela na koho sa obrátiť s problémami. Sme servisnou organizáciou športovcov a každý z nás 

si to musí uvedomiť. 

Za negatívum považujem neukončený prípad V.R., ktorý skončil pre SPF neúspešne na CAS a stál nás 

nemálo finančných prostriedkov, nehovoriac o poškodení dobrého mena SPF. Ani snaha 

o mimosúdne vyrovnanie nedopadla pre SPF pozitívne, nakoľko sme nenašli zhodu vo výške financií 

za mimosúdnu dohodu. Aj keď sa mi podarilo s protistranou znížiť najnižšiu ponuku o dve tisícky Eur 

(18 tis. Eur), rozhodnutie Rady SPF ako kolektívneho výkonného orgánu bolo hlboko pod navrhovanú 

sumu, pričom pripomínam, že SPF stál CAS len po právnej stránke obhajoby takmer 12 tisíc Eur 

a súdnym rozhodnutím sme zaplatili ďalších 20 tisíc Eur. Momentálne čakáme na z médií avizovanú 

žalobu na súde, kde športovkyňa za zničenú kariéru žiada od SPF sto tisíc Eur, pričom nezávislí 

právnici ktorí zastupovali SPF v tomto spore nám radili pristúpiť radšej na mimosúdne vyrovnanie vo 

výške  v rozsahu 8-18 tisíc Eur.  Z takýchto prípadov je nutné sa poučiť, pracujeme s krehkou dušou 

mladých športovcov a preto je nutné si to uvedomiť pred každým vážnym rozhodnutím. Na podobné 

neuvážené kroky som upozorňoval aj v dvoch  prípadoch na rozhodnutie orgánov spravodlivosti 

v otázke prestupov, kde namiesto pragmatického riešenia sporu v prospech športu, ako ukladá zákon 

o športe, hľadali tieto orgány vinníkov a chyby, ktorými v konečnom dôsledku trestali nevinných 

športovcov a narúšali integritu súťaží rôznymi prieťahmi v konaní.  

 
Pokračovali sme v pozitívnej  spolupráci v oblasti športu s prezidentmi národných športových zväzov 
a asociácií akými sú: triatlon, atletika a gymnastika. Táto spolupráca je vzájomne ekonomicky aj 
výkonnostne výhodná pre všetkých a hlavne posunie a zviditeľní naše športy na úroveň mediálne  
silných kolektívnych športov. Veľmi dobrá je naďalej spolupráca  s vedením Olympijského 
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tréningového centra XBS v Šamoríne, s ktorým sme pripravili aj vďaka pomoci Ivany Lange v spolupráci 
s SOŠV a NŠC  projekt „Národného olympijského tréningového centra SPF“, kde môžu mať naši plavci 
mimoriadne podmienky, čo si vyžaduje kvalitné trénerské obsadenie, s cieľom úspešnosť našich 
športovcov na OH2024-2028. Žiaľ tento projekt sa nestretol s kladným ohlasom v sekcii plávania, čo 
považujem za môj neúspech, ale hlavne neúspech slovenského plávania.  
 
Rezortné stredisko  VŠC Dukla pokračovalo úspešne pod vedením   trénera V. Železníka.  Snaha 
o rozšírenie rezortného strediska Športového centra polície pre vodné pólo aj napriek viacerým 
stretnutiam s vedením strediska zlyhala na ekonomike, kde nastavené financie nedovolia rozšíriť 
stredisko o ďalší šport. Naďalej sa budem usilovať v spolupráci s Národným športovým centrom  
o vytvorenie  Národného tréningového olympijského centra SPF v Šamoríne, ktoré by fungovalo pod 
rezortom školstva. Vo fungujúcom stredisku centralizovanej prípravy pre synchronizované plávanie 
je potrebné nastaviť také kritériá, aby v ňom mohli fungovať za určitých podmienok športovci z rôznych 
klubov Slovenska, prípadne na diaľku v zahraničí. Každé stredisko bude mať požadované výsledky iba 
vtedy, ak sa nám ho podarí zabezpečiť  kvalitným trénerským obsadením spolu s odborným 
personálom. 
 
SPF pripravila na začiatok septembra online školenia rozhodcov a trénerov ako aj odborný webinár v  
spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Bratislava. Nevyhnutné je tiež zaviesť nový  interný 
licenčný systém udeľovania trénerských licencií SPF, nie len na základe vzdelania, ale hlavne praxe 
a trénerskej úspešnosti. Spolu s SOŠV pripravujeme  absentujúci Etický kódex člena SPF, ktorý bude 
zahŕňať všetky doteraz chýbajúce interné predpisy v oblasti správania sa trénerov, funkcionárov 
a športovcov SPF medzi sebou a na verejnosti na reprezentačných akciách, ale aj v kluboch, ktoré 
reflektujú na medzinárodne platné predpisy a zákony pri práci s mládežou. 
 
V oblasti odbornej medzinárodnej spolupráce ma mrzí, že naši tréneri sú opatrní, až odmietaví 
k spolupráci so zahraničnými expertmi ako  Tom Fronek z Austrálie, ktorý organizoval cez sociálnu sieť 
zoom webináre kvalitných zahraničných športových odborníkov a svetových trénerov a pripravil tiež 
program prípravy reprezentácie SPF s cieľom na OH 2024, žiaľ na rozdiel od kolegov z Čiech, boli jeho 
služby viac spochybňované, ako s radosťou prijímané.   Osobne som sa snažil aj o návrat Evy 
Piatrikovej na Slovensko, ktorá vyštudovala PhD zamerané na optimalizáciu testovania, trénovania a 
monitorovania vrcholových plavcov na anglickej University of Bath a pôsobí tam posledných 8 rokov. 
V University of Bath sídli jedno z hlavných centier pre Britský výskum a šport a je aj domovom 
Anglického Inštitútu Športu (EIS) či Britského národného plaveckého tímu.  Výborná spolupráca bola 
aj s našou bývalou reprezentantkou Ivanou Lange, ktorá pôsobí v Grazi/AUT/  spolu s manželom 
Dirkom a intenzívne sa zaujíma o plavecký šport na Slovensku a  svojimi radami prispieva k zlepšeniu 
podmienok na Slovensku, v prípade záujmu SPF je Ivana pripravená pracovať pre SPF. Nemožno 
zabudnúť ani na našu historicky najúspešnejšiu plavkyňu Martinu Moravcovú, momentálne žijúcu 
v americkom Dallase, ktorá sa stala doslova magnetom pre slovenské médiá a stále nám má čo 
poradiť,  alebo nás motivovať. Mojou snahou je presadiť Martinu do medzinárodných FINA alebo LEN 
orgánov. Osobne ma mrzí, že niektorí tréneri cítia vo vyššie spomenutých osobách nie pomoc, ale 
ohrozenie svojich pozícií, čo je v neprospech našich športovcov. Rovnako pociťujem aj reakcie na 
bývalé osobnosti vo vodnom póle R.Poláčik, L.Vidumanský, L.a Š.Bottlik a ďalší, ktorí majú obrovské 
skúsenosti zo zahraničia.  Je potrebné to tiež prehodnotiť, lebo ich pomoc môže znamenať iba posun 
vpred.  
 
Počas pandémie sme patrili medzi mediálne aktívne športové zväzy , ktoré sa snažili vylepšiť svoju 
situáciu, ale aj zviditeľniť svoju prácu práve v čase, keď celý šport na Slovensku bol paralyzovaný. 
V  čase zákazu činnosti pre COVID 19 sme v médiách a na sociálnych sieťach aktívne komunikovali 
s SOŠV, štátnym tajomníkom pre šport, ale aj priamo s hlavným hygienikom Slovenska. Záležalo nám 
na tom, aby sa otvárali postupne všetky bazény na Slovensku, lebo členská základňa nám vďaka 
lockdownu v kluboch prudko klesla a tréneri boli z tejto situácie zúfalí.  
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Úplne sa zastavil život na dva roky v oblasti výučby plávania, ktorá je pre kluby a ich zamestnancov 
zdrojom príjmov a nových členov. 
 
Medzi veľké pozitívum hodnotím fakt, že Slovenská plavecká federácia na základe zafixovania 
výsledkov z roku 2019 aj  v roku  2021 dostala zo štátneho rozpočtu /PUŠ/  3 milióny 
dvestotridsaťštyritisíc Eur a  skončila hneď za športami futbal, hokej, tenis a podarilo sa nám oproti 
roku 2019 predstihnúť úspešnú atletiku.  Žiaľ výsledky na vrcholných podujatiach v roku 2021 musím 
objektívne hodnotiť negatívne, nakoľko sa nám Európa a svet vzďaľuje míľovými krokmi a ak sa naše 
výsledky nezlepšia, po pandémii pôjdeme s rozpočtom prudko dole. 
 
Záverom mojej správy opätovne navrhujem  úpravu Stanov SPF v niektorých oblastiach tak, aby bola 
väčšia autonómia pri rozhodovaní v sekciách a tým sa zrýchlili aj procesy  schvaľovania uznesení /čl. 41 
a 52 Stanov/. Medzi rovnako dôležité potrebné zmeny v Stanovách osobne  považujem  úpravu článku 
38 ods. 3 – zloženie členov Rady SPF a to zrušenie pozície člena Rady SPF pre legislatívu a právo, ako 
aj člena Rady SPF pre ekonomiku z dôvodu  duplicity pozícií, nakoľko právne služby a rady v legislatíve 
by mal poskytovať interný, resp. externý právnik SPF. Rozsah prác ekonomického charakteru 
organizácie spadá pod ekonomický úsek sekretariátu SPF. Služby a kontrolu vykonávanú uvedenými 
členmi sa dajú nahradiť jednou osobou, ktorá zastúpi jeden zo štyroch športov a zároveň bude mať 
ekonomické, resp. právnické vzdelanie. Pri voľbách členov Rady SPF v pôvodných pozíciách môže 
dochádzať  k disproporciám zastúpenia jednotlivých športov v Rade SPF, kedy môže nastať stav,  že 
napríklad počtom členov najmenší šport v SPF synchronizované plávanie /celkom 75 aktívnych členov 
za rok 2019/ získa v Rade SPF väčšie zastúpenie ako plávanie /s počtom 2 725 aktívnych členov/. Alebo 
naopak, plávanie získa cez tieto dve pozície 4 posty členov v Rade SPF. Medzi rovnako dôležité 
považujem úpravu v článku 28, ods. 4, kde sa rozširuje princíp nezlučiteľnosti funkcií a je potrebné 
zadefinovať nezlučiteľnosť výkonu funkcie člena Rady s výkonom funkcie zamestnanca sekretariátu, 
manažéra či reprezentačného trénera, rovnako aj nezlučiteľnosť člena sekcie s funkciou manažéra 
športu, reprezentačného trénera či s funkciou zamestnanca sekretariátu z dôvodu zabezpečenia väčšej 
participácie členov SPF na riadení organizácie, ako aj účinnosti fungovania orgánov SPF týkajúcej sa  
uznášaniaschopnosti. Za dôležité považujem schváliť Konferenciou Smernicu SPF o poskytovaní 
odmeny prezidentovi SPF a členom výkonného orgánu SPF. V uplynulom období dochádzalo k tomu,  
že prezident SPF, ktorý  je v pracovno-právnom pomere s SPF,  podpisoval ako štatutár sám so sebou  
pracovnú zmluvu prezidenta SPF. Smernica upravuje aj to, že túto  podpisuje v mene SPF poverený 
člen Rady SPF a poverenie členovi Rady SPF udeľuje na tento jediný úkon Konferencia SPF. Rovnako 
chýbala smernica o určení mzdy prezidentovi, ktorú má každoročne určiť svojim rozhodnutím 
Konferencia SPF ako najvyšší orgán SPF, rovnako ako pri funkcii Kontrolóra SPF. Úpravu Stanov si 
vyžaduje aj nová legislatíva v oblasti antidopingu. 
 
Vážení členovia SPF, záverom mi dovoľte zo srdca vám poďakovať za spoluprácu, bez vás by bola 
akákoľvek naša snaha zbytočná.  Je  pre mňa obrovská česť a zodpovednosť zároveň pracovať pre SPF. 
Budem sa po dvoch rokoch nadobudnutých skúseností opätovne uchádzať o vašu dôveru aj 
v nadchádzajúcich voľbách, aby som splnil všetky naše spoločné ciele a predsavzatia. Chcem 
poďakovať všetkým členom SPF v kluboch, vo výkonných orgánoch SPF, kolegom zo sekretariátu, 
trénerom a manažérom reprezentácií  za váš aktívny prístup a teším sa na ďalšiu spoluprácu. 
 
V Bratislave 11. september 2021    Mgr. Ivan Šulek – prezident SPF 


