
 

 
    

Zápis č. SPF/2021/R/Z18 

 

Zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 22.12.2021 v Bratislave 

prezenčne a online formou Teams   

 
Prítomní členovia: p. Borsig, p. Dubčáková, p. Dulová-Allárová,  p. Krausová, p. Kúkelová,  

 p. Moravcová-Valko, p. Procházka, p. Šulek 
 
Prizvaní:  p. Meliš – kontrolór, p. Lange – gen. sekretár,   

p. Kuniková - zapisovateľ 
p. Lacko, p. Gábriš 

 
Navrhovaný program:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu Rady SPF 

3. Prípad V.R. – návrh na rozhodnutie 

4. Záležitosti sekcií 

5. Záležitosti sekretariátu 

6. Rozpočet - čerpanie 

7. Rôzne 
 

Bod č. 1: Otvorenie  

 

Pán Šulek ako predsedajúci Rady SPF na úvod o 16:00 hod. privítal všetkých prítomných a  

skonštatoval, že z počtu 7 členov Rady SPF sú prítomní 8 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 16.12.2021 a 

materiál k rokovaniu Rady SPF bol členom zaslaný  elektronickou formou zdieľaného 

priečinku. Pán Šulek navrhol zmeniť v  bode č.3. „návrh na rozhodnutie“   na:  „dohodu 

o urovnaní“, vzhľadom k dosiahnutiu dohody právnych zástupcov oboch strán  v uplynulých 

dňoch. 

SPF/2021/R/Z18/U1 

Rada SPF schvaľuje  program rokovania Rady SPF v znení:   

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu Rady SPF 
3. Prípad V.R. – dohoda o urovnaní 
4. Záležitosti sekcií 
5. Záležitosti sekretariátu 
6. Rozpočet - čerpanie 
7. Rôzne 
 

 

Hlasovanie: 



 

 
Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0  

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 
 
príchod p. Kukelovej 16:15 
 
 
Bod č. 3: Prípad V.R. – dohoda o urovnaní 
K uvedenému boli prizvaní právni zástupcovia SPF, prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM 
a JUDr. Pavel Lacko,  PhD., LLM, ktorí boli poverení zastupovaním prípadu od roku 2020 
a vysvetlili členom Rady SPF všetky súvislosti súvisiace s dohodou a tiež zdôvodnili dohodnutú 
výšku mimosúdneho vyrovnania. 
 

SPF/2021/R/Z18/U2 

Rada SPF schvaľuje: 
a.) „Dohodu o urovnaní“  podľa predloženého návrhu  

a 
b.) Úhradu dohodnutej sumy na účet športovkyni  z vlastných zdrojov pomerom, 

ktorým sa dohodnú jednotliví viceprezidenti jednotlivých športov v  lehote 10 
kalendárnych dní od preukázania podania návrhu na schválenie zmieru 

  
Úloha z rozhodnutia: 
a.) Rada SPF splnomocňuje  prezidenta  SPF podpísať Dohodu o urovnaní  
b.) Rada SPF ukladá sekretariátu SPF uhradiť dohodnutú sumu na účet 
športovkyni V.R. z vlastných zdrojov SPF pomerom, ktorým sa dohodnú 
viceprezidenti jednotlivých športov. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovední: p. Šulek p. Adamcová  

Hlasovanie: 

Za:   7, Proti: 0 , Zdržal sa:   1 

 

Výsledok hlasovania:                  Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:         žiadne 

________________________________________ 

Úloha č. 1-18/2021 

a.) Rada SPF splnomocňuje  prezidenta  SPF podpísať Dohodu o urovnaní 

b.) Rada SPF ukladá sekretariátu SPF uhradiť dohodnutú sumu na účet športovkyni V.R. z 

vlastných zdrojov SPF 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Šulek p. Adamcová 

 

Bod č. 4: Záležitosti sekcií 
 

 
DIAĽKOVÉ PLÁVANIE 

 



 

 
Pani Dubčáková – viceprezidentka pre diaľkové plávanie predložila návrh na schválenie 
uznesenia VSDP  SPF/2021/VSDP/Z10/U8 - zoznam plavcov zaradených do ÚTM v DP pre 
rok 2022. 
 
Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

- SPF/2021/VSDP/Z10/U8, SPF/2021/VSDP/ Z9/ U6 - Kritéria Slovenskej plaveckej 
federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF diaľkového 
plávania na rok 2022. 
 
Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2021/R/Z18/U3 

 
Rada SPF schvaľuje zoznam plavcov zaradených do ÚTM v DP pre rok 2022 
podľa prílohy. 
 
Úloha z rozhodnutia: 

Zverejniť menný zoznam plavcov zaradených do ÚTM v DP pre rok 2022 na 

webovom sídle SPF 

 

Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovedná osoba: p. Hofericová 

 

Hlasovanie:  

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:  žiadne 

_______________________________________ 

Úloha č. 2-18/2021 

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zverejniť menný zoznam plavcov zaradených do ÚTM v DP 

pre rok 2022 na webovom sídle SPF 

Termín: bez zbytočného odkladu 
Zodpovedný/í:  p. Hofericová 

 

 

Viceprezidentka SPF pre diaľkové plávanie p. Dubčáková navrhla  schváliť  najúspešnejších 
diaľkoplavcov za rok 2021 nasledovne: muži - Tomáš Peciar,  ženy - Olivia Anna Šprláková- 
Zmorová na vyhodnotenie v zmysle uznesenia Výboru sekcie DP SPF/2021/VSDP/ Z9/U9 
 
Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

- Uznesenie  SPF/2021/VSDP/ Z9/U9 
 
Návrh textu rozhodnutia: 
 



 

 

SPF/2021/R/Z18/U4 

Rada SPF schvaľuje najúspešnejších diaľkoplavcov za rok 2021: 
muži – Tomáš  Peciar,    ženy - Olivia Anna Šprláková- Zmorová   
 

Úloha z rozhodnutia: 

Rada SPF ukladá uznesenie zverejniť na webovom sídle SPF. V prípade 

oceňovania najúspešnejších športovcov SPF za rok 2021 menovaných zaradiť 

do zoznamu. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu               

Zodpovedný/í:  p. Hofericová 

Hlasovanie:  

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:  žiadne 

________________________________________ 

Úloha č. 3-18/2021 

Rada SPF ukladá sekretariátu uznesenie zverejniť na webovom sídle SPF . V prípade 

oceňovania najúspešnejších športovcov SPF za rok 2021 menovaných zaradiť do zoznamu SPF 

Termín: bez zbytočného odkladu   

Zodpovedná osoba: p. Hofericová 

 

 

Viceprezidentka SPF pre diaľkové plávanie p. Dubčáková navrhla  schváliť zmeny v  Uznesení 
SPF/2021/VSDP/Z9/U5 a s tým súvisiacej zmeny v rozhodnutí Rady SPF  
SPF/2021/R/U222/P ohľadne sústredenia pre plavcov zaradených do ÚTM v diaľkovom 
plávaní , kde pre pandemickú situáciu a problémy s dopravou nastala zmena v mieste konania 
Egypt na Hódmezővásárhely (HUN) s posunom v dátume sústredenia o týždeň 16.1.-
30.1.2022. Zoznam plavcov bol upravený za aktuálnych podmienok. 
 
Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

- SPF/2021/VSDP/ Z10/U7  
- SPF/2021/R/U222/P 
- Sústredenie plavcov zaradených do ÚTM v DP 

 

Návrh textu rozhodnutia: 
 

SPF/2021/R/Z18/U5 



 

 

Rada SPF schvaľuje zmeny v  Uznesení SPF/2021/VSDP/Z9/U5 a s tým 
súvisiacej zmeny v rozhodnutí Rady SPF SPF/2021/R/U222/P ohľadne 
sústredenia pre plavcov zaradených do ÚTM v diaľkovom plávaní. Zmena 
miesta , dátumu i zoznamu plavcov podľa prílohy. 
 

Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá úlohu ekonomickému oddeleniu 

uhradiť  faktúry za sústredenie 

 

Termín: bez zbytočného odkladu               

 

Zodpovedný/í:  p. Hudecová, p. Hofericová 

Hlasovanie:  

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:  žiadne 

________________________________________ 

Úloha č. 4-18/2021 

Rada SPF ukladá ekonomickému oddeleniu uhradiť faktúry za sústredenie.  

Termín: bez zbytočného odkladu   

Zodpovedná osoba: p. Hudecová, p. Hofericová 

 

 
 

SYNCHRONIZOVANÉ PLÁVANIE 
 

Bez návrhov na rozhodnutie  

 

 

VODNÉ PÓLO 
 

Viceprezident pre vodné pólo p. Borsig dal návrh na  rozhodnutie Rady SPF, ktorého cieľom 

má byť schválenie výberového konania na  pozíciu manažéra ženských reprezentácií SR vo 

vodnom póle. 

 

Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

 - výberové konanie na post manažéra ženských reprezentácií SR vo vodnom póle 

 

Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2021/R/Z18/U6 

Rada SPF schvaľuje výberové konanie na pozíciu manažéra ženských reprezentácií 
SR vo vodnom póle  (podľa prílohy). 
 
Úloha z rozhodnutia: 



 

 

Rada SPF ukladá úlohu sekretariátu SPF  zverejniť výberové konanie na  webovej 
stránke a Fb stránke SPF 
 
Termín: bez zbytočného odkladu               
Zodpovedný/í: p.Pavelka 

 

Hlasovanie:  

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:  žiadne 

_______________________________________ 

Úloha č. 5-18/2021 

Rada SPF ukladá úlohu sekretariátu SPF  zverejniť výberové konanie webovej stránke na Fb 

stránke SPF 

Termín: bez zbytočného odkladu               

Zodpovedný/í: p.Pavelka 

 

 

Viceprezident pre vodné pólo p. Borsig dal návrh na  rozhodnutie Rady SPF, ktorého cieľom 

má byť schválenie výberového konania na pozície reprezentačných trénerov vo vodnom póle 

pre univerzitné družstvá na rok 2022. 

 

Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

- výberové  konanie  na  pozície  reprezentačných  trénerov  vo  vodnom  póle  pre univerzitné  
družstvá na rok 2022. 
 
Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2021/R/Z18/U7 

Rada SPF schvaľuje výberové konanie na pozície reprezentačných trénerov vo 
vodnom póle pre univerzitné družstvá na rok 2022 (podľa prílohy). 
 
Úloha z rozhodnutia: 
Rada SPF ukladá úlohu sekretariátu SPF  zverejniť výberové konanie na webovej 
stránke a Fb stránke SPF 
 
Termín: bez zbytočného odkladu               
Zodpovedný/í: p.Pavelka 

 

Hlasovanie:  

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:  žiadne 

________________________________________ 



 

 
Úloha č. 6-18/2021 

Rada SPF ukladá úlohu sekretariátu SPF  zverejniť výberové konanie webovej stránke a Fb 

stránke SPF 

Termín: bez zbytočného odkladu               

Zodpovedný/í: p.Pavelka 

 

 

Viceprezident pre vodné pólo p. Borsig dal návrh na  rozhodnutie Rady SPF, ktorého cieľom 

má byť schválenie úhrady ročného členského poplatku SPF (10 eur/rok) za reprezentantov, 

ktorí pôsobia v zahraničí a teda nemajú svoj domáci klub na Slovensku.  

Náklady s úhradou členského budú hradené z vlastných zdrojov sekcie VP. 

Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

 
Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2021/R/Z18/U8 

Rada SPF schvaľuje úhradu ročného členského poplatku  SPF za reprezentantov, 
ktorí pôsobia v zahraničí a nemajú svoj domáci klub na Slovensku.  
 
Náklady s úhradou členského budú hradené z vlastných zdrojov sekcie VP. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu 
Zodpovedný/í: Sekretariát SPF – Gyurcsi, Hudecová, Košťálová 

 

Hlasovanie:  

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:  žiadne 

________________________________________ 

Úloha č. 7-18/2021 

Rada SPF ukladá úlohu sekretariátu SPF  uhradiť členský príspevok SPF za zahraničných 

reprezentantov bez klubovej príslušnosti. 

Termín: bez zbytočného odkladu               

Zodpovedný/í: p. Gyurci, p. Košťálová, p. Hudecová 

 

Viceprezident pre vodné pólo p. Borsig dal návrh na  rozhodnutie Rady SPF, ktorého cieľom 

má byť schválenie výcvikového tábora reprezentačného družstva mužov U18 v Košiciach v 

termíne 2.-5.1.2022, vrátane realizačného tímu a širšej nominácie hráčov. 

 

Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

- širšia nominácia hráčov reprezentačného družstva mužov U18 
 

Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2021/R/Z18/U9 



 

 

Rada SPF schvaľuje výcvikový tábor reprezentačného družstva mužov U18 v 
Košiciach v termíne 2. - 5.1.2022, vrátane realizačného tímu a širšej nominácie hráčov 
(podľa prílohy). 
 
Realizačný tím U18: Karol Bačo (hlavný tréner), Karol Bačo st.(asistent trénera) 
VSVP SPF zároveň poveruje hlavného trénera p. Bača stanoviť finálnu nomináciu 
hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov U18 v maximálnom počte 15 (pätnásť). 
 
Náklady spojené s realizáciou VT budú hradené z rozpočtu sekcie VP na rok 2021.   
 
Termín: bez zbytočného odkladu 
Zodpovedný/í: Sekretariát SPF – p. Gyurcsi, p. Adamcová, p. Hudecová, p.Kuniková 

 

Hlasovanie:  

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:  žiadne 

_______________________________________ 

Úloha č. 8-18/2021 

Rada SPF ukladá úlohu sekretariátu SPF  organizačne zabezpečiť podujatie  U18 v Košiciach v 

termíne 2. - 5.1.2022 a uhradiť náklady z rozpočtu sekcie VP 

Termín: bez zbytočného odkladu               

Zodpovedný/í: p. Gyurci, p. Adamcová, p. Hudecová, p. Kuniková 

 

 

Viceprezident pre vodné pólo p. Borsig dal návrh na  rozhodnutie Rady SPF, ktorého cieľom 

má byť schválenie výcvikového tábora reprezentačného družstva mužov U18 so 

sparingpartnerom družstva mužov SR Miškovec (HUN) v termíne 27. - 30.12.2021 vrátane 

realizačného tímu a širšej nominácie hráčov. 

 

Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

- širšia nominácia hráčov reprezentačného družstva mužov U18  
- širšia nominácia hráčov reprezentačného družstva mužov SR 
 
Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2021/R/Z18/U10 

Rada SPF schvaľuje výcvikový tábor reprezentačného družstva mužov U18 so 
sparingpartnerom družstva mužov SR Miškovec (HUN) v termíne 27. - 30.12.2021 
vrátane realizačného tímu a širšej nominácie hráčov (podľa prílohy). 
 
Realizačný tím U18: Karol Bačo (hlavný tréner), Štefan Vološin (fyzio) 
VSVP SPF zároveň poveruje hlavného trénera p. Bača stanoviť finálnu nomináciu 
hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov U18 v maximálnom počte 14 (štrnásť). 
 
Realizačný tím mužov SR: Peter Nižný (hlavný tréner), Tomáš Fiľak (fyzio), Roman 



 

 

Poláčik (vedúci družstva) Pavel Borsig - hlavný vedúci 
VSVP SPF zároveň poveruje hlavného trénera p. Nižného stanoviť finálnu nomináciu 
hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov v maximálnom počte 15 (pätnásť). 
 
Náklady spojené s realizáciou VT budú hradené z rozpočtu sekcie VP na rok 2021.   
 
Termín: bez zbytočného odkladu 
Zodpovedný/í: Sekretariát SPF – p. Gyurcsi, p. Adamcová, p. Hudecová, p. Kuniková 

 

Hlasovanie:  

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:  žiadne 

________________________________________ 

Úloha č. 9-18/2021 

Rada SPF ukladá úlohu sekretariátu SPF  organizačne zabezpečiť podujatie SR - Miškovec 

(HUN) v termíne 27. - 30.12.2021 a uhradiť náklady z rozpočtu sekcie VP 

Termín: bez zbytočného odkladu               

Zodpovedný/í: p. Gyurci, p. Adamcová, p. Hudecová, p. Kuniková 

 

 

Viceprezident pre vodné pólo p. Borsig dal návrh na  rozhodnutie Rady SPF, ktorého cieľom 

má byť schválenie výcvikového tábora reprezentačného družstva žien v Košiciach v termíne 

27.-30.12.2021 vrátane realizačného tímu a širšej nominácie hráčok. 

 

Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

-   širšia nominácia hráčok reprezentačného družstva žien 
 
Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2021/R/Z18/U11 

Rada SPF schvaľuje výcvikový tábor reprezentačného družstva žien v Košiciach v 

termíne 27. - 30.12.2021 vrátane realizačného tímu a širšej nominácie hráčok (podľa 

prílohy). 

  

Realizačný tím: Szabolcs Eschwig-Hajts (hlavný tréner), Marek Wiechec (fyzio, 

Ľubomír Tóth (vedúci družstva), MUDr. Štefan Vécsey (lekár) 

  

VSVP SPF zároveň poveruje hlavného trénera p. Eschwiga-Hajtsa stanoviť finálnu 

nomináciu hráčok výberom zo širšej nominácie hráčok v maximálnom počte 14 

(štrnásť). 

  

Náklady spojené s realizáciou VT budú hradené z rozpočtu sekcie VP na rok 2021.   

 



 

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Zodpovedný/í: Sekretariát SPF – G.Gyurcsi, p. Adamcová, p. Hudecová, p. Kuniková 

 

Hlasovanie:  

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:  žiadne 

________________________________________ 

Úloha č. 10-18/2021 

Rada SPF ukladá úlohu sekretariátu SPF  organizačne zabezpečiť podujatie SR  a uhradiť 

náklady z rozpočtu sekcie VP 

Termín: bez zbytočného odkladu               

Zodpovedný/í: p. Gyurci, p. Adamcová, p. Hudecová, p. Kuniková 

 

 

  PLÁVANIE 
 

Viceprezident pre plávanie p. Procházka dal návrh na  rozhodnutie Rady SPF, ktorého cieľom 
má byť schválenie na zmenu Smernice SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF   
talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do   
Top Teamu SPF  talentovanej mládeže.   
 

Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

Smernica SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF talentovanej mládeže a o 
podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do  Top Teamu SPF  
talentovanej mládeže.   
 
Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2021/R/Z18/U12 

Rada SPF schvaľuje návrh na zmenu Smernice SPF o kritériách pre zaradenie do Top 
Teamu SPF talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku 
športovcom zaradených do  Top Teamu SPF  talentovanej mládeže.   
 
Úloha z uznesenia: 
Rada SPF ukladá zverejniť smernicu na webovom sídle SPF 
 
Termín: bez zbytočného odkladu  
Zodpovední: p. Košťálová  

 

Hlasovanie:  

Za:  8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 



 

 
________________________________________ 

Úloha č. 11-18/2021 

Rada SPF ukladá zverejniť smernicu o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF 

talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do  

Top Teamu SPF  talentovanej mládeže  na webovom sídle SPF 

 

Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovední/ý: p. Košťálová 

 

 

Viceprezident pre plávanie p. Procházka dal návrh na  rozhodnutie Rady SPF, ktorého cieľom 
má byť schválenie na zmenu Smernice SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF   
v kategórii seniorov a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top 
Teamu SPF   
 
Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
Smernica SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF  v kategórii seniorov a o 
podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF   
 
Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2021/R/Z18/U13 

Rada SPF schvaľuje návrh na zmenu Smernice SPF o kritériách pre zaradenie do Top 
Teamu SPF  v kategórii seniorov a o podmienkach poskytovania príspevku 
športovcom zaradených do Top Teamu SPF.   
 
Úloha z uznesenia: 
Rada SPF ukladá zverejniť smernicu na webovom sídle SPF 
 
Termín: bez zbytočného odkladu  
Zodpovední: p. Košťálová  

 

Hlasovanie:  

Za:  8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:  žiadne 

________________________________________ 

Úloha č. 12-18/2021 

Rada SPF ukladá zverejniť smernicu o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF  v kategórii 

seniorov a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF  

na webovom sídle SPF. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovední/ý: p. Košťálová 

 

 



 

 
Viceprezident pre plávanie p. Procházka dal návrh na  rozhodnutie Rady SPF, ktorého cieľom 
má byť byť schválenie vyplatenia odmien za prekonané slovenské seniorské rekordy v termíne 
8.11.2021 – 19.12.2021 v zmysle schváleného Plánu práce seniorskej reprezentácie na rok 2021 
v nasledovnej výške: 

1. Matej Duša:  900 eur (2x450,- eur) 

● 50 VSP – 21,44 – 841 FINA bodov – 10.12.2021 25m Šamorín 

● 50 VSP – 21,38 – 845 FINA bodov – 18.12.2021 25m Abu Dhabi 

● tréner USA 

2. Andrea Podmaníková:  1350,- eur (3x 450,- eur) 

● 100 P – 1:05,23 – 873 FINA bodov – 10.12.2021 25m Šamorín 

● 50 P – 0:30,17 – 848 FINA bodov - 16.12.2021 25m Abu Dhabi 

● 50 P – 0:30,08 – 848 FINA bodov - 16.12.2021 25m Abu Dhabi 

● tréner USA 

3. Richard Nagy: 400,-eur 

● 200 motýlik – 1:56,93 – 793 FINA bodov - 16.12.2021 25m Abu Dhabi 

● tréner GBR 

 

Kritériá pre vyplatenie odmeny:  

V prípade prekonania Slovenského rekordu v plávaní mužov alebo žien, Európskeho rekordu 

v plávaní mužov alebo žien, Svetového rekordu v plávaní mužov alebo žien alebo 

Olympijského rekordu v plávaní v období od 1.1.2021 do 31.12.2021 v individuálnych 

disciplínach bude plavcovi a jeho osobnému trénerovi (nie pre zahraničných trénerov) za 

každé prekonanie rekordu vyplatená finančná odmena. 

• Finančná odmena bude vyplatená každému plavcovi, ktorý prekoná ktorýkoľvek 

Slovenský rekord v plávaní uvedený vyššie, bez ohľadu na vekovú kategóriu, do ktorej je 
plavec zaradený.   

• V prípade prekonania Slovenského rekordu v plávaní je výška stanovená na základe typu 

individuálnej disciplíny a zaplávaného bodového výkonu pričom bodový výkon sa hodnotí 

podľa bodov FINA 2020  

Výška odmeny za prekonanie Slovenského rekordu v plávaní:  

• Na 25m a 50m bazéne v neolympijských disciplínach:   

Do 799 bodov FINA     400,- Eur   

Od 800 do 899 bodov FINA  450,- Eur   

Nad 900 bodov FINA    500,- Eur   

• Na 50m bazéne v olympijských disciplínach:  

Do 799 bodov FINA     600,- Eur  

Od 800 do 899 bodov FINA  650,- Eur   

Nad 900 bodov FINA    700,- Eur  

 
Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

- uznesenie VSPL č. SPF/2021/VSPL/U76P  
 

Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2021/R/Z18/U14 

 

https://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=624466&gender=1&styleId=1
https://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=624466&gender=1&styleId=1


 

 

Rada SPF schvaľuje návrh na vyplatenie odmien plavcom za prekonanie Slovenských 
rekordov v plávaní v termíne od 8.11.2021 – 19.12..2021 v kategórií seniorov a výšku 
odmeny za prekonanie individuálnych Slovenských rekordov v plávaní v kategórií 
seniorov na základe schváleného plánu práce seniorov na rok 2021 nasledovne:  
 
1.Matej Duša:                900 eur (2x450,- eur) 
2.Andrea Podmaníková: 1 350,- eur (3x 450,- eur) 
3. Richard Nagy:                   400,- eur 
 
Plavci spolu:                        2 650,-eur 
 
Vyplatenie odmien bude realizované z vlastných zdrojov sekcie plávania SPF a 
odmeny sú uvedené: v čistom – netto pre plavcov 
 
Úloha z uznesenia: 
Rada SPF   ukladá sekretariátu SPF vyplatiť odmeny podľa predloženého návrhu. 
Termín: bez zbytočného odkladu  
Zodpovední: p. Adamcová, p. Hudecová  

 

 

Hlasovanie:  

Za:  8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:  žiadne 

_______________________________________ 

Úloha č. 13-18/2021 

Rada SPF   ukladá sekretariátu SPF vyplatiť odmeny podľa predloženého návrhu. 

Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovední: p. Adamcová, p. Hudecová 

 

 

Viceprezident pre plávanie p. Procházka dal návrh na  rozhodnutie Rady SPF, ktorého cieľom 
má byť byť schválenie návrhu na vyplatenie odmien osobným trénerom za výkony ich plavcov 
na MS v krátkom bazéne v Abú Dhabí v termíne 16.12.2021 – 19.12.2021 v zmysle schváleného 
uznesenia VSPL  SPF/2021/VSPL/Z10/U4 zo zápisu SPF/2021/VSPL/Z10 potvrdeného 
RADOU SPF - Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U197/P nasledovne: 
 

MS25 
Abú Dhabí      

16.-22.12.2021      

B LIMIT  900   Splnené v disciplíne 

Baran Klobučník 900,- eur    B  100 P, 200 P 

Procházka Trníková 900,- eur B 400 PP 

Železník Potocká 900,- eur B 100 PP 

Púzser Halas 900,- eur B 100 M, 100 PP 



 

 
 spolu 3600,- eur   

 
Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

- uznesenia VSPL  SPF/2021/VSPL/Z10/U4 
- Tabuľka výkonov z MS v Abú Dhabí 
-  

Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2021/R/Z18/U15 

Rada SPF schvaľuje návrh na vyplatenie odmien osobným trénerom za výkony ich 
plavcov na MS v krátkom bazéne v Abú Dhabí v termíne 16.12.2021 – 19.12.2021 
nasledovne: 
 
1. Gabriel Baran         900,-eur 
2. Karel Procházka    900,-eur 
3. Vladimír Železník 900,-eur 
4. Karol Púzser           900,-eur 
 
Tréneri spolu: 3600,-eur 
 
Vyplatenie odmien bude realizované z vlastných zdrojov sekcie plávania SPF a 
odmeny sú uvedené brutto. 
 
Úloha z uznesenia: 
Rada SPF   ukladá sekretariátu SPF vyplatiť odmeny podľa predloženého návrhu. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu  
Zodpovední: p. Adamcová, p. Hudecová  

 

 

Hlasovanie:  

Za:  7, Proti: 0, Zdržal sa: 1 

 

Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:  žiadne 

_________________________________________ 

Úloha č. 14-18/2021 

Rada SPF   ukladá sekretariátu SPF vyplatiť odmeny podľa predloženého návrhu. 

Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovední: p. Adamcová, p. Hudecová 

 

 
Bod č. 4 : Záležitosti sekretariátu  
 

Proces zmeny STANOV SPF 
Posledné skúsenosti s predkladaním návrhov na zmenu Stanov, s predkladaním 
pozmeňujúcich návrhov na zmenu Stanov, ako aj problematické hlasovanie Konferencie SPF 
o zmene Stanov ukázali, že zmena Stanov, ak má byť Konferenciou prijatá, si vyžaduje plošnú 



 

 
názorovú zhodu dosiahnutú ešte pred rokovaním Konferencie. 
 
A. Všeobecné informácie  
Návrhy na zmenu Stanov môžu predkladať len členovia SPF (čl. 22 Stanov). Tieto návrhy sa 
predkladajú (obom) Prezidentovi SPF aj výkonnému orgánu SPF (Rada SPF). Rada SPF by sa 
mala priebežne vysporiadať s návrhmi na zmeny Stanov a zaujať k nim stanovisko v mene SPF 
a všetky tieto návrhy na žiadosť predkladateľa zaradiť do programu rokovania Konferencie. 
 
Program Konferencie je možné doplniť alebo zmeniť pred hlasovaním o navrhovanom 
programe Konferencie (čl. VIII rokovacieho poriadku). V prípade bodu programu „Zmena 
Stanov“ sa zo skúseností ostatnej Konferencie zdá byť jasné, že zmeniť Stanovy hlasovaním na 
Konferencii je možné len vtedy, ak vopred existuje celoplošná zhoda o tom, ako majú byť 
Stanovy zmenené. Inak povedané, snažiť sa zmeniť Stanovy individuálnym návrhom bez 
predchádzajúcej celoplošnej dohody s členskou základňou, alebo pozmeňovacím návrhom 
priamo na Konferencii, je len ťažko realizovateľné.    
 
Určité ustanovenia Stanov nie je možné zmeniť, pretože súlad Stanov so zákonom o športe je 
jednou zo základných podmienok pre spôsobilosť na prijímanie verejných prostriedkov. V 
takom prípade Kontrolór upozorní SPF a navrhovateľa, že zmenu z uvedeného dôvodu 
neodporúča vykonať.   
 
Pokiaľ by zmena Stanov mala mať dopad na finančné vzťahy medzi športovými odvetviami 
združenými v SPF, je nevyhnutné vopred riešiť finančné vzťahy, aby zmena Stanov bola v 
súlade s finančnými reáliami SPF a nedochádzalo k takým zmenám, ktoré nie sú rozpočtovo 
kryté.  
 
B. Existujúci právny stav 
Návrh prezidenta SPF na zmenu Stanov, ktorý Rada SPF zaradila do programu ostatnej 
Konferencie, nebol schválený (nehlasovalo sa o ňom). Konferencia hlasovala pri svojom 
pokračovaní formou per rollam o pozmeňovacom návrhu klubov na zmenu Stanov – tento 
pozmeňovací návrh nebol prijatý.  
 
Aktuálne nebol SPF doručený žiaden oficiálny návrh na zmenu Stanov zo strany člena. SPF 
však stále nemá Stanovy formálne v súlade so zákonom o športe, preto potreba ich zmeny 
minimálne v tejto veci trvá, čoho si je Rada SPF vedomá. 
 
SPF v súčasnosti disponuje vypracovaným dodatkom k Stanovám, ktorý pokrýva základné 
zmeny požadované zákonom o športe.   
 
 
C. Navrhovaný postup  
 
1.            Rada SPF zverejní oznámenie o zámere zaradiť do programu najbližšej Konferencie 
bod programu zmena Stanov, a to z dôvodu potreby zmien podľa zákona o športe (k 
zverejnenej informácii sa pripojí existujúci text dodatku k Stanovám spolu s výzvou na jeho 
pripomienkovanie zo strany členov)  
2.           Rada SPF zároveň pri tejto príležitosti vyzve riadnych členov SPF, aby v lehote najmenej 
30 dní predložili vlastné návrhy na zmeny Stanov aj so stručným zdôvodnením potreby zmeny 
a s určením svojho zástupcu do ad hoc pracovnej skupiny (ak o to bude mať člen záujem);   
3.           Rada SPF zároveň oznámi členom, že na základe posúdenia predložených návrhov na 
zmeny Stanov (v prípade návrhov rozsiahlych či komplikovaných zmien) môže na základe čl. 
54 Stanov rozhodnúť o zriadení ad hoc pracovnej skupiny za účelom riadnej prípravy dodatku 
k Stanovám ako podkladu na rokovanie Rady a podľa okolností jeho odporučenie na zaradenie 



 

 
do programu Konferencie. Zloženie pracovnej skupiny, určenie predsedu a presné ciele určí 
Rada SPF potom, ako vyhodnotí predložené návrhy na zmenu Stanov a nominácie členov.   
 
Pozn. zriadenie pracovnej skupiny je vhodné organizovať až potom, ako bude SPF vidieť 
návrhy členov na zmeny Stanov. Zároveň platí, že SPF nemusí organizovať pracovnú skupinu 
v prípade, ak sa nestotožňuje s návrhom na zmenu, tj. SPF nie je povinná investovať čas, 
energiu a finančné zdroje do prípravy materiálov, s ktorými vedenie SPF 
nesúhlasí/nestotožňuje sa/nemá záujem presadzovať voči členskej základni. V takom prípade 
samozrejme člen je naďalej oprávnený požiadať o zaradenie o svojho návrhu do programu 
Konferencie samostatne. Výhodou pracovnej skupiny so širším zastúpením členov je to, že 
takéto návrhy majú väčšiu šancu prejsť hlasovaním na Konferencii. Bude vecou Rady SPF, v 
prípade zriadenia pracovnej skupiny, ako vymedzí účel a ciele pracovnej skupiny na základe 
predložených požiadaviek tak, aby výsledok jej práce bol na prospech SPF.   
 
Článok 54 Komisie ad hoc a pracovné skupiny  
1. Výkonný orgán SPF môže v prípade potreby vytvoriť komisiu ad hoc alebo pracovnú 
skupinu, ktorá bude vytvorená na určitý čas nie dlhší ako dva roky a/alebo na stanovený účel.  
2. Výkonný orgán SPF ustanoví predsedu a zloženie komisie ad hoc alebo pracovnej skupiny a 
určí jej účel, ciele, úlohy a termíny ich splnenia.  
3. Vytvorená komisia ad hoc alebo pracovná skupina podliehajú priamo výkonnému orgánu 
SPF alebo určenému členovi výkonného orgánu SPF. 
 

SPF/2021/R/Z18/U16 

Rada SPF, vzhľadom na pretrvávajúci formálny nesúlad Stanov SPF so 
zákonom o športe ako aj na opakované požiadavky členskej základne na 
úpravu Stanov SPF, ukladá:  
  
a.) zverejniť na webovej stránke SPF oznámenie o zámere zaradiť bod 
programu „Zmena Stanov“ do programu najbližšej Konferencie SPF, a to z 
dôvodu potreby schválenia zmien podľa zákona o športe, pričom k 
zverejneniu sa priloží text návrhu Dodatku č. 3 k Stanovám SPF predložený 
dňa 24.9.2021 ako pozmeňujúci návrh pred začiatkom rokovania Konferencie 
zo strany ŠK AQUASPORT LEVICE a Považskobystrického plaveckého oddielu 
a členská základňa bude vyzvaná na predloženie pripomienok k tomuto 
návrhu.  
Termín zverejnenia: do 10.01.2022 
  
b.) zverejniť výzvu adresovanú riadnym členom SPF, aby v lehote do 30 dní 
od zverejnia predložili vlastné návrhy na zmeny Stanov aj so stručným 
zdôvodnením potreby zmeny a s určením svojho zástupcu do ad hoc pracovnej 
skupiny, ak o to má člen záujem.  
Termín odoslania výzvy na kluby: do 10.01.2022  
  
c.) zverejniť oznámenie riadnym členom, že Rada SPF na základe 
posúdenia predložených návrhov na zmeny Stanov (v prípade rozsiahlych 
zmien alebo právne komplikovaných otázok) môže na základe čl. 54 Stanov 
rozhodnúť o zriadení ad hoc pracovnej skupiny za účelom prípravy návrhu 
textu zmeny Stanov.  
Termín zriadenia pracovnej skupiny: do 20.2.2022 
  
  



 

 

Termín: podľa bodov a.), b.), c.)                    
Zodpovední: p. Šulek, p. Kuniková, p. Košťálová, p. Pavelka 

Hlasovanie: 

Za:  8 , Proti: 0 , Zdržal sa:   0 

 

Výsledok hlasovania:                  Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:         žiadne 

________________________________________ 

Úloha č. 15-18/2021 

a.) zverejniť na webovej stránke SPF oznámenie o zámere zaradiť bod programu „Zmena 

Stanov“ do programu najbližšej Konferencie SPF, a to z dôvodu potreby schválenia zmien 

podľa zákona o športe, pričom k zverejneniu sa priloží text návrhu Dodatku č. 3 k Stanovám 

SPF predložený dňa 24.9.2021 ako pozmeňujúci návrh pred začiatkom rokovania Konferencie 

zo strany ŠK AQUASPORT LEVICE a Považskobystrického plaveckého oddielu a členská 

základňa bude vyzvaná na predloženie pripomienok k tomuto návrhu.  

Termín zverejnenia: do 10.01.2022 

 b.) zverejniť výzvu adresovanú riadnym členom SPF, aby v lehote do 30 dní od zverejnia 

predložili vlastné návrhy na zmeny Stanov aj so stručným zdôvodnením potreby zmeny a s 

určením svojho zástupcu do ad hoc pracovnej skupiny, ak o to má člen záujem.  

Termín odoslania výzvy na kluby: do 10.01.2022  

 c.) zverejniť oznámenie riadnym členom, že Rada SPF na základe posúdenia predložených 

návrhov na zmeny Stanov (v prípade rozsiahlych zmien alebo právne komplikovaných otázok) 

môže na základe čl. 54 Stanov rozhodnúť o zriadení ad hoc pracovnej skupiny za účelom 

prípravy návrhu textu zmeny Stanov.  

Termín zriadenia pracovnej skupiny: do 20.2.2022 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Kuniková, p. Košťálová, p. Pavelka 

 

 

Okamžitá výpoveď zamestnancovi M.N. z dôvodu hrubého porušenia pracovnej 
disciplíny. 

Prezident SPF informoval členov Rady SPF o okamžitej výpovedi zamestnancovi M.N. 

z dôvodu hrubého porušenia pracovnej disciplíny, s finančnými škodami pre SPF. 

 

 

Pohľadávky za roky 2017 - 2021 
Prezident SPF informoval členov Rady SPF o nutnosti stornovať staré pohľadávky podľa 
posúdenia, z dôvodu nevymožiteľnosti, resp. vyšších nákladov za ich vyrovnanie, ako je 
uplatňovaná výška celkovej sumy. 
 

SPF/2021/R/Z18/U17 



 

 

Rada SPF poveruje prezidenta a zamestnancov ekonomického úseku SPF, aby 
po dôkladnom posúdení a preverení každej položky v zozname  pohľadávok 
stornovali nevymožiteľné pohľadávky, u ostatných je potrebné dosiahnuť 
dohodu o vyrovnaní, resp. použiť právnu cestu na uplatnenie si pohľadávok.  
 
 
Úloha z rozhodnutia: 

a.) Rada SPF ukladá sekretariátu SPF posúdiť všetky položky starých 
pohľadávok.  

 
b.) Rada SPF ukladá sekretariátu SPF vykonať všetky úkony potrebné 

k stornovaniu nevymožiteľných pohľadávok. 
 

c.) Rada SPF ukladá sekretariátu SPF vykonať všetky úkony potrebné 
k uplatneniu si doteraz neuhradených  pohľadávok. 

 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                   
Zodpovední: p. Šulek, p.  Adamcová, p. Hudecová 
 

Hlasovanie: 

Za:  8, Proti: 0 , Zdržal sa:   0 

 

Výsledok hlasovania:                   Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:         žiadne 

________________________________________ 

Úloha č. 16-18/2021 

Rada SPF ukladá:  

a.) sekretariátu SPF posúdiť všetky položky starých pohľadávok.  

 

b.) sekretariátu SPF vykonať všetky úkony potrebné k stornovaniu nevymožiteľných 

pohľadávok. 

 

c.) sekretariátu SPF vykonať všetky úkony potrebné k uplatneniu si doteraz neuhradených  

pohľadávok. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu                   

Zodpovední: p. Šulek, p.  Adamcová, p. Hudecová 

 

 

Prijatie nového člena SPF 
Prezident SPF informoval členov Rady SPF o zaslaní žiadosti matrikárovi SPF o členstvo v SPF 
pre občianske združenie Spoločne rásť o.z. s prihláškou 20.12.2021. Matrikár SPF po posúdení 
žiadosti neodporúča jeho riadne členstvo. 
 

SPF/2021/R/Z18/U18 



 

 

Rada SPF na základe posúdenia doručených podkladov neschvaľuje žiadosť 
občianskeho združenia Spoločne rásť o.z. a navrhuje presunúť žiadosť 
v zmysle Stanov SPF na Konferenciu SPF v roku 2022. 
 
Úloha z rozhodnutia: 
Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zaslať oznámenie o neprijatí za člena SPF 
v roku 2021 a navrhuje presunúť žiadosť na Konferenciu SPF v roku 2022 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                   
Zodpovední: p. Šulek, p.  Košťálová 
 

Hlasovanie: 

Za:  8 , Proti: 0 , Zdržal sa:   0 

 

Výsledok hlasovania:                  Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:         žiadne 

_________________________________________ 

Úloha č. 17-18/2021 

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zaslať oznámenie o neprijatí za člena SPF v roku 2021 a 

navrhuje presunúť žiadosť na Konferenciu SPF v roku 2022 

 

Termín: bez zbytočného odkladu                   

Zodpovední: p. Šulek, p.  Košťálová  

 

Termín: bez zbytočného odkladu                   

Zodpovední: p. Šulek, p.  Adamcová, p. Hudecová 

 

Bod č. 5: Rozpočet - čerpanie 

 

Pán Šulek oboznámil členov Rady SPF o čerpaní rozpočtu v jednotlivých kapitolách za 

jednotlivé sekcie a upozornil členov Rady, že je potrebné vyčerpať všetky financie do 31.3.2022 

a pripraviť návrh rozpočtu za jednotlivé sekcie pre rok 2022. 

 

Bod č. 6: Rôzne 
 

- Pán Borsig navrhol zaoberať sa návrhom zmeny kľúča pre prerozdeľovanie dotácií 
z PUŠ na základe dôkladnej analýzy,  aby percentá prerozdelenia transparentne 
zohľadňovali členskú základňu a výsledky všetkých sekcií.  

- MS Abu Dhabí – z dôvodu covidu predčasné ukončenie MS a 3 športovci + vedúca 
výpravy ostali v karanténe. 

- Pripraviť Etický kódex SPF, zahrnúť v ňom aj príspevky  členov SPF na sociálnych 
sieťach. 

- Dňa 22.12.2021 bola doručená Správa z vládneho auditu. 

 
Rokovanie ukončené o 18,20 hod. 

 

 

V Bratislave, dňa 22.12.2021 



 

 
 

Ivan Šulek v.r. - predsedajúci Rady SPF  

 

Martina Kuniková v.r. - zapisovateľ 

 

Miroslava Dubčáková v.r. - overovateľ 

Dagmar Krausová  v.r. - overovateľ 


