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Vec
Odpoveď na žiadosť o vecné a elektronické odovzdanie a prevzatie agendy Výboru
sekcie synchronizovaného plávania po volebnej konferencii z 25.09.2021
Dobrý deň Ivan,
Dobrý deň pani Dulová Allárová,
dňa 21.10.2021, t.j. až takmer po mesiaci od konania volebnej Konferencie SPF (25.9.2021), na ktorej
sa pani Dulová Allárová ujala výkonu funkcie viceprezidenta SPF pre synchronizované plávanie (pozn.
nie viceprezidenta Výboru Sekcie synchronizovaného plávania SPF) mi bola prekvapivo doručená
žiadosť o stretnutie, na ktorom by malo dôjsť k nejakému vecnému a elektronickému odovzdaniu a
prevzatiu agendy Výboru sekcie synchronizovaného plávania.
Uvedenú žiadosť a najmä jej obsah z pohľadu požadovaných úkonov, ktoré majú byť údajne
spôsobilé stať sa súčasťou protokolárneho záznamu a podkladom finančného, právneho a
osobitného športového auditu VSSP SPF vo vzťahu k mojej osobe považujem za akosi nenáležitú a jej
obsah má byť, či presnejšie už dávno mal byť, adresovaný nie na moju osobu neplateného
dobrovoľníka funkcionára, ktorý nemá, ani nikdy nemal prístup k požadovanej agende, či inak
napísané, nikdy nemal nejako zvlášť a inak, než k nej má prístup už od 25.9.2021 a v súčasnosti pani
Dulová Allárová (o to viac) titulom výkonu funkcie viceprezidenta SPF pre synchronizované plávanie,
než ja ako len člen Rady SPF dočasne poverený vedením Výboru sekcie synchronizovaného plávania
do najbližšieho zasadnutia orgánu oprávneného voliť člena tohto orgánu. Žiadosť a agenda v nej
obsiahnutá má byť prerokovaná so štatutárom SPF, v rámci výkonného orgánu SPF - Radou SPF, ktorý
však od 25.9.2021 nezasadal a predovšetkým s platenými zamestnancami Sekretariátu SPF za
synchronizované plávanie - asistentka pre synchronizované plávanie, resp. z hľadiska reprezentácie
manažérka reprezentácie a dve asistentky reprezentačnej trénerky, t.j celkom až 5 zamestnancov
sekretariátu SPF (4 výlučne pre synchronizované plávanie + prezident SPF).
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Neviem čo sa sleduje predmetnou žiadosťou, ktorú mal prezident SPF z pohľadu jej obsahu,
vyhodnotiť a veľmi jednoducho vybaviť (pozn. ako to napriek mnou vyššie uvádzanému, urobím
napriek tomu ja, nižšie v texte), keďže sú mu ako členovi Rady SPF a najmä odmeňovanému
štatutárovi SPF všetky skutočnosti (niektoré skutočne však triviálne) dôverne známe, má na nich
priamy dosah, resp. má priamu a bezprostrednú kompetenciu v rámci Sekretariátu SPF na ich
zabezpečenie, vysvetlenie a poskytnutie všetkých relevantných informácií a nie žiadosť preposlať a
tak odďaľovať reálny výkon činnosti člena Rady SPF pre synchronizované plávanie a celej jednej
sekcie odvetvia plaveckých športov.
V každom prípade by som rád a vopred upozornil, že skrytý a mnou (uznávam, že možno iba
subjektívne) tušený účel žiadosti pani Dulovej Allárovej a zámer prípadne s tým spojený, odmietam.
Nebudem sa na ňom podieľať a ani preberať zodpovednosť za, z toho odvíjajúce sa vykonštruované,
nejaké prípadné liberácie toho, že v rámci sekcie synchronizovaného plávania, nie je to či ono, ani
mesiac po voľbách vykonané. O to viac, ak sa tak deje až po mesiaci od konania volebnej
Konferencie SPF a žiadosťou, ktorej obsahom je evidentne mylne prevzatý obsah položiek agendy z
preberacích protokolov, ktoré slúžia pre úplne iný typ odovzdávania agendy, a síce pri predaji
obchodných spoločností, či odovzdávaní agendy medzi štatutárom spoločnosti, ktorému zanikol
výkon funkcie a novým vymenovaným štatutárom spoločnosti.
A teraz k podstate a obsahu žiadosti.
Ak by sme brali požiadavku na odovzdanie agendy za legitímnu, čo však z podstaty v žiadosti
uvedenej agendy je samozrejme úplne irelevantné a mimo rámca reality organizácie SPF a výkonu
volených funkcií v orgánoch SPF, tak platí, že je zrejmé, že z obsahu zápisnice z Rady SPF konanej
dňa 20.7.2021 a z rozhodnutia Rady SPF č. SPF/2021/R/Z12/U6 mi pri poverení dočasným vedením
Výboru sekcie synchronizovaného plávania SPF nebola zo strany SPF, Rady SPF či prezidenta SPF
odovzdaná žiadna agenda, a teda už vôbec nie v žiadosti uvádzaná agenda, ktorá je požadovaná na
protokolárne odovzdanie a teda z toho logicky vyplývajúc, nemám ani ja akú agendu odovzdať a ani
som za tie necelé dva mesiace výkonu poverenej funkcie žiadnu agendu, a ani žiadanú a
vymenovanú, nenadobudol.

K jednotlivým požadovaným agendám, ktoré majú byť podkladom nejakého finančného, právneho a
osobitného športového auditu VSSP SPF uvádzam v bodoch nasledujúce.
1. vykonanie mimoriadnej uzávierky vlastného bankového účtu VSSP SPF
Nemôžem a nemám ako zabezpečiť (nemám a nikdy som nemal ako člen Rady SPF poverený
dočasným vedením Výboru sekcie synchronizovaného plávania SPF prístup k účtom SPF).
Môže vykonať, zabezpečiť prezident SPF ako nadriadený cez zamestnancov sekretariátu SPF ekonomický úsek.
Prípadne aj sama p. Dullová Allárová prostredníctvom návrhu uznesenia predloženého Rade
SPF, na základe ktorého bude uložená úloha prezidentovi SPF a zamestnancom sekretariátu
SPF - ekonomický úsek.
2. vykonanie mimoriadnej uzávierky štátneho bankového účtu VSSP SPF,
Nemôžem a nemám ako zabezpečiť (nemám a nikdy som nemal ako člen Rady SPF poverený
dočasným vedením Výboru sekcie synchronizovaného plávania SPF prístup k účtom SPF).
Môže vykonať, zabezpečiť prezident SPF ako nadriadený cez zamestnancov sekretariátu SPF ekonomický úsek.
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Prípadne aj sama p. Dullová Allárová prostredníctvom návrhu uznesenia predloženého Rade
SPF, na základe ktorého bude uložená úloha prezidentovi SPF a zamestnancom sekretariátu
SPF - ekonomický úsek.
3. vykonanie mimoriadnej uzávierky pokladnice VSSP SPF,
Pokladnicu nemá a ani nikdy VSSP SPF nemala, ak by predsa len mala samotná SPF, tak:
Nemôžem a nemám ako zabezpečiť (nemám a nikdy som nemal prístup k pokladnici SPF).
Môže vykonať, zabezpečiť prezident SPF ako nadriadený cez zamestnancov sekretariátu SPF ekonomický úsek.
Prípadne aj sama p. Dullová Allárová prostredníctvom návrhu uznesenia predloženého Rade
SPF, na základe ktorého bude uložená úloha prezidentovi SPF a zamestnancom sekretariátu
SPF - ekonomický úsek.
4. vyhotovenie zoznamu aktuálne platných a účinných noriem a záväzných
dokumentov VSSP SPF, ktoré upravujú pôsobnosť výboru sekcie ako takého a ktoré
upravujú práva a povinnosti individuálnych členov SPF vykonávajúcich
synchronizované plávanie,
Všetky predpisy SPF sú každému jednému členovi SPF, a teda aj pani Dulovej Allárovej a boli
aj mojej osobe, dostupné trvalo a 24/7 online na webovom sídle SPF; pre úplnosť, potrebu a
naštudovanie pani Dulovej Allároveja teda poukazujem na - “odovzdávam” túto agendu v
tvare a obsahu, ktorý som mal k dispozícii:
https://swimmsvk.sk/dokumenty
a keďže mnoho predpisov sa nenachádza ešte na novom webovom sídle SPF, tak aj na starom
webovom sídle SPF:
https://old.swimmsvk.sk/dokumenty/spf
5. vyhotovenie zoznamu aktuálne záväzných rozhodnutí Rady SPF a VSSP SPF, ktoré
majú záväzných charakter pre ďalšie fungovanie VSSP SPF,
Všetky rozhodnutia Rady SPF a VSSP SPF sú každému jednému členovi SPF, a teda aj pani
Dulovej Allárovej a boli aj mojej osobe, dostupné trvalo a 24/7 online na webovom sídle SPF;
pre úplnosť, potrebu a naštudovanie pani Dulovej Allárovej a teda poukazujem na “odovzdávam” túto agendu v tvare a obsahu, ktorý som mal k dispozícii:
https://swimmsvk.sk/rada-spf
https://swimmsvk.sk/organy-spf/vssp
a ďalšie rozhodnutia na starom webovom sídle SPF, tak aj:
https://old.swimmsvk.sk/articles/rada-spf
https://old.swimmsvk.sk/articles/vssp

6. vyhotovenie zoznamu pracovných úloh, ktoré zastupujúcemu viceprezidentovi VSSP
SPF v minulom volebnom období ostali ako nevybavené a písomné upozornenie na
termíny, ktoré nesmú byť zmeškané a mohli by mať za následok negatívny dopad na
kontinuitu chodu VSSP SPF alebo SPF, vyhotovenie aktuálneho zoznamu akýchkoľvek
sporov VSSP SPF a kontrolnych akcii a zistení VSSP SPF, na ktoré je nevyhnutné z
pozície viceprezidentky VSSP SPF reagovať a ktoré by bez ďalšieho mohli založiť
akúkoľvek zodpovednosť,
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Ako člen Rady SPF poverený dočasným vedením Výboru sekcie synchronizovaného plávania
SPF som pochopiteľne ako volený a dobrovoľný funkcionár nemal žiadne pracovné úlohy, z
toho vyplývajúc ani nemohli ostať ako nevybavené.
Čo sa týka činností, ktoré som vykonával na základe poverenia dočasným vedením Výboru
sekcie synchronizovaného plávania SPF, všetky boli vykonané a posledné z nich predložené na
Radu SPF č. SPF/2021/R/Z15 zo dňa 16.9.2021 a schválené. Splnenie všetkých jednotlivých
úloh uložených jednotlivým menovite uvedeným zamestnancom Sekretariátu SPF v súvislosti
so schválením jednotlivých uznesení Rady SPF malo byť k dnešnému dňu 25.10.2021 už
predmetom kontroly zo strany novozvolenej Rady SPF a predovšetkým pani Dulovej Allárovej
ako od 25.9.2021 zvoleného viceprezidenta SPF pre synchronizované plávanie. Ich splnenie,
resp. priebežné plnenie si mohla, môže pani Dulová Allárová v konečnom dôsledku overiť aj
osobne komunikáciou s platenými zamestnancami Sekretariátu SPF za synchronizované
plávanie a ostatnými zamestnancami - športový riaditeľ, ekonomický úsek.
Spory VSSP SPF, kontrolné akcie a kontrolné zistenia VSSP SPF - nemá žiadne.
Čo sa týka sporov SPF, kontrolných akcií a kontrolných zistení SPF členovia Rady SPF sa
informujú prostredníctvom rokovaní Rady SPF a v prípade, ak aj nie, je nutné sa dopytovať na
Rade SPF a požadovať, aby informácie poskytol a zabezpečil prezident SPF, prípadne
kontrolór.
7. zoznam všetkých aktuálne platných a účinných zmlúv akejkoľvek povahy, ktoré
zakladajú VSSP SPF nejaké povinnosti bez ohľadu na subjektivitu výboru sekcie
(napr. pracovné zmluvy alebo obdobné),
Nemôžem a nemám ako zabezpečiť (nemám a nikdy som nemal ako člen Rady SPF poverený
dočasným vedením Výboru sekcie synchronizovaného plávania SPF prístup k priestorom SPF
okrem iného, v časti pracovných zmlúv, pochopiteľne aj z dôvodu predpisov na úseku ochrany
osobných údajov).
Môže vykonať, zabezpečiť prezident SPF ako nadriadený cez zamestnancov sekretariátu SPF ekonomický úsek.
Prípadne aj sama p. Dullová Allárová prostredníctvom návrhu uznesenia predloženého Rade
SPF, na základe ktorého bude uložená úloha prezidentovi SPF a zamestnancom sekretariátu
SPF - ekonomický úsek.
8. fyzické odovzdanie všetkých nearchivovaných registratúrnych záznamov,
Nemôžem a nemám ako zabezpečiť (nemám a nikdy som nemal ako člen Rady SPF poverený
dočasným vedením Výboru sekcie synchronizovaného plávania SPF v držbe akékoľvek
dokumenty, nieto ešte dokumenty, ktoré podliehajú povinnostiam na úseku registratúry a
archivácie, ktorú zabezpečujú zamestnanci Sekretariátu SPF).
Neregistrujem dôvod prečo by mal mať viceprezident SPF pre synchronizované plávanie a z
akého titulu prístup k týmto záležitostiam.
9. pečiatky VSSP SPF,
Pečiatky nemá a ani nikdy VSSP SPF nemala.
Pečiatky má samotná SPF. Nevidím dôvod prečo by mal mať viceprezident SPF pre
synchronizované plávanie ako osoba, ktorá nie je oprávnená konať v mene SPF pečiatku SPF, v
každom prípade nemôžem a nemám ako zabezpečiť (nemám a nikdy som nemal pečiatku
SPF).
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10. kópie podaných vyúčtovaní vyčepaných finančných prostriedkov v roku 2021 k
termínu odovzdania agendy,
Nemôžem a nemám ako zabezpečiť (nemám a nikdy som nemal ako člen Rady SPF poverený
dočasným vedením Výboru sekcie synchronizovaného plávania SPF k dispozícii vyúčtovania
vyčerpaných finančných prostriedkov žiadneho kalendárneho roka, a teda ani roku 2021).
Pani Dulovej Allárovej však pripomínam skutočnosť a informáciu, ktorá jej je ale nepochybne
známa, že každý národný športový zväz je povinný v zmysle zákona o športe, ale aj Zmluvy o
poskytnutí príspevku uznanému športu priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe
použitia príspevku najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky prijaté alebo použité, ak nevedie príjmy a
výdavky na osobitnom bankovom účte, čo SPF nevedie, a teda sú vykazované na webovom
sídle SPF a teda poukazujem na - “odovzdávam” túto agendu v tvare a obsahu, ktorý som mal
k dispozícii:
https://swimmsvk.sk/vyuctovania
Posledné aktuálne vyúčtovanie za mesiac 9/2021
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/s/swimmsvk.sk/2021/10/10319_for
mular-priebezne-cerpanie-a-vyuctovanie-pre-rok-2021-v1-9-2021.xls
Čo sa týka stavu finančných prostriedkov na vlastnom účte SPF Sekcie synchronizovaného
plávania, tak táto informácia bola spracovaná bývalým členom Rady SPF pre ekonomiku pani
Ing. Norou Szauder ku 22.9.2021 (z pohľadu stavu k vzniku mandátu pani Dulovej Allárovej 25.9.2021 a zániku mandátu predchádzajúcich členov rady SPF viac aktuálnejšie ani nebolo
možné zabezpečiť) a je k dispozícii a bola zverejnená každému z členov SPF vrátane pani
Dulovej Allárovej na webovom sídle SPF a teda poukazujem na - “odovzdávam” túto agendu
Prehľad čerpania finančných prostriedkov_SPF_22092021 v tvare a obsahu, ktorý som mal
k dispozícii:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/s/swimmsvk.sk/2021/09/prehlad-cer
pania-financnych-prostriedkov_spf_22092021.pdf

11. zostávajúce mzdové nároky a nároky na odmeny napr. dobrovoľníkov, resp.
potvrdenie o vysporiadaní finančných záväzkov v tejto oblasti ku dňu
protokolárneho odovzdania,
Nemôžem a nemám ako zabezpečiť (nemám a nikdy som nemal ako člen Rady SPF poverený
dočasným vedením Výboru sekcie synchronizovaného plávania SPF prístup k mzdovej,
pracovno-právnej agende, okrem iného pochopiteľne aj z dôvodu predpisov na úseku ochrany
osobných údajov).
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Môže vykonať, zabezpečiť prezident SPF ako nadriadený cez zamestnancov sekretariátu SPF ekonomický úsek.
Prípadne aj sama p. Dullová Allárová prostredníctvom návrhu uznesenia predloženého Rade
SPF, na základe ktorého bude uložená úloha prezidentovi SPF a zamestnancom sekretariátu
SPF - ekonomický úsek.
12. vyhotovenie zoznamu informačných systémov (počítače, emaily, webové sídlo, CRM
systémy a pod.), aplikácii a komunikačných kanálov s prístupovými údajmi k nim s
uvedením
Nemôžem a nemám ako zabezpečiť (nemám a nikdy som ako člen Rady SPF poverený
dočasným vedením Výboru sekcie synchronizovaného plávania SPF nemal prístup k
počítačom - akým?, a už vôbec nie k emailom - koho zamestnancov? k CRM systému SPF?).
Neregistrujem dôvod prečo by mal mať viceprezident SPF pre synchronizované plávanie a z
akého titulu prístup k týmto záležitostiam.
13. kľúče a prístupové kódy,
Nemôžem a nemám ako zabezpečiť (nemám a nikdy som nemal kľúče ani prístupové kódy od
akéhokoľvek, či už administratívneho alebo skladového priestoru SPF).
Neregistrujem dôvod prečo by mal mať viceprezident SPF pre synchronizované plávanie a z
akého titulu prístup k týmto záležitostiam.
14. aktuálny zoznam oprávnených osôb konať pred inštitúciami a organizáciami v
zastúpení VSSP SPF (napr. aj potvrdenie o tom, že také osoby nie sú evidované napr.
vo vzťahu k informačným systémom, bankovým prístupom a pod.) a aktuálny
zoznam oprávnených osôb poverených spracúvaním osobných údajov v zastúpení
alebo v rámci VSSP.
Zoznam osôb oprávnených konať pred inštitúciami a organizáciami v zastúpení VSSP SPF
pochopiteľne neexistuje. Pani Dulovej Allárovej však pripomínam skutočnosť a informáciu,
ktorá jej je ale nepochybne známa, že v mene SPF sú oprávnené konať osoby podľa čl. 56
Stanov SPF, ktorými sú štatutárne orgány, a to Prezident a prvý viceprezident, pričom každý z
nich koná samostatne. Evidované sú vo verejne prístupnom registri mimovládnych organizácií.
Zoznam tu:
https://ives.minv.sk/rmno/detail?id=kf2WgKFoj1jxbl8SF5OtLJ9h%2f5gzRjUrvNcSpKY%2fBg
O81bNHcbiGVznTy19CFUge
Čo sa týka osôb oprávnených vo vzťahu k informačným systémom, bankovým prístupom a
pod. a osôb oprávnených či poverených spracúvaním osobných údajov:
Nemôžem a nemám ako zabezpečiť (nemám a nikdy som ako člen Rady SPF poverený
dočasným vedením Výboru sekcie synchronizovaného plávania SPF prístup k týmto
informáciám nemal).
Môže vykonať, zabezpečiť prezident SPF ako nadriadený cez zamestnancov sekretariátu SPF ekonomický úsek.
Prípadne aj sama p. Dullová Allárová prostredníctvom návrhu uznesenia predloženého Rade
SPF, na základe ktorého bude uložená úloha prezidentovi SPF a zamestnancom sekretariátu
SPF
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Pokiaľ by sa pani Dullová Allárová rada oboznámila okrem požadovanej dokumentácie aj s obsahom
činnosti Sekcie synchronizovaného plávania si dovolím odporúčať prečítať si (aj keď predpokladám,
že ako osoba, ktorá kandidovala za viceprezidenta tohto odvetvia, že už materiál má naštudovaný,
ale teda pre prípad, že by nie) veľmi podrobne spracovanú Správu o činnosti Sekcie
synchronizovaného.plávania SPF za roky 2012-2021, ktorá bola spracovaná jediným zo štyroch
plaveckých odvetví pôsobiacich v SPF a ktorá jej dá ucelený pohľad odkiaľ Sekcia synchronizovaného
plávania a jej činnosť kráčala a dokráčala a kde sa nachádza k dnešnému dňu. Na spracovaní obsahu
sa podieľali priebežne pod vedením doc. PaedDr. Jany Labudovej, PhD. všetky rozhodujúce a
najaktívnejšie členky Sekcie synchronizovaného plávania ako Ing. Nora Szauder, Ing. Jana
McDonnell, Bc. Jana Labáthová a ďalšie dámy.

Ivan,
Vážená pani Dulová Allárová,

s poukazom na všetko vyššie uvedené, je podľa môjho názoru akékoľvek rokovanie a stretnutie, na
ktorom by malo dôjsť k nejakému vecnému a elektronickému odovzdaniu a prevzatiu agendy Výboru
sekcie synchronizovaného plávania zbytočné a neefektívne, či po pravde a úprimne, umelo
zadefinované ako potreba. Nepochybne by bolo aj stratou času môjho i Vášho, ktorý máte a môžete
venovať športu a organizácii ako je SPF.
Pokiaľ i napriek vyššie uvedenej sumarizácii a poskytnutiu informácií týkajúcich sa agendy budete aj
naďalej trvať na osobnom a protokolárnom odovzdaní čisto však jasne a zrejme len imaginárnej
agendy, môžem sa dostaviť na podpísanie protokolu v zmysle obsahu mnou uvedeného dňa
5.11.2021, čo však považujem za nepotrebné a neopodstatnené.
Na druhej strane však, pokiaľ pani Dulová Allárová má nejaké prípadné otázky z pohľadu mojich
znalostí a skúseností z pohľadu dlhoročného výkonu člena orgánov SPF alebo z pôsobenia v oblasti
športu a predovšetkým v rámci SPF, som jej, ostatne ako komukoľvek inému, ktorý ma požiada o
názor, či radu, kedykoľvek k dispozícii na telefonát alebo i osobné stretnutie.
S pozdravom

JUDr. Marcel Blažo, v.r.
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