
 

 
 
 
Predsedníčka Disciplinárnej komisie SPF (ďalej aj ako „DK SPF“) týmto predkladá správu o činnosti 
Disciplinárnej komisie SPF za obdobie september 2021-máj 2022. 
 
 
VŠEOBECNÝ ÚVOD, POSTAVENIE A PERSONÁLNE ZLOŽENIE  DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE SPF 
 
1. Disciplinárna komisia SPF je orgánom na riešenie sporov, ktorá svoje postavenie odvodzuje zo 

zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o športe“), resp. z Čl. 48 Stanov SPF. 

2. Na riadnej konferencii SPF dňa 25. septembra 2021, na základe prebehnutých volieb predsedu a 

podpredsedu DK SPF Konferenciou SPF, v súlade so zákonom o športe a Stanovami SPF došlo k 

zvoleniu predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie SPF, a to nasledovne: 

Predsedníčka: Csilla Szomolaiová 

Podpredseda: Adam Czaszko 

 

3. Do dňa 10. februára 2022 členovia DK SPF vykonávali svoju funkciu podľa Čl. 27 ods. 8 Stanov SPF. 

Dňa 10.02.2022 Rada SPF prijala Uznesenie Rady č. SPF/2022/R/U53/P, na základe ktorého Rada 

SPF schválila podľa Čl. 41, písm. f) Stanov SPF doplnenie nasledovných členov Disciplinárnej komisie 

SPF: 

Patrik Hrbek 

Viktor Karel 

Milan Krajčík 

Rastislav Krajčík  

 

 
ČINNOSŤ DK SPF V OBDOBÍ SEPTEMBER 2021 – MÁJ 2022 

 

1. Podľa Čl. 48 ods. 6 Stanov SPF, Disciplinárna komisia rozhoduje spravidla v pléne alebo v senáte. 

Vo veciach ustanovených v Disciplinárnom poriadku SPF môže rozhodnúť aj predseda alebo ním 

určený člen komisie samostatne.  

2. V „skrátených disciplinárnych konaniach“ vo veciach Sekcie vodného póla koná disciplinárny 

senát v zložení: Adam Czaszko, Rastislav Krajčík, Milan Krajčík. V ostatných veciach koná plénum 

DK SPF. 

3. V súvislosti s fungovaním DK SPF, ako predsedníčka DK SPF musím konštatovať, že na konci 

septembra 2021 som bola nemilo prekvapená, čo sa týka stavu disciplinárnych vecí, vedených 

DK SPF. Napriek faktu, že som kontaktovala predchádzajúceho predsedu Disciplinárnej komisie 

SPF, nedošlo k riadnemu odovzdaniu/prevzatiu disciplinárnej agendy. Vzhľadom na skutočnosť, 

že predchádzajúci predseda DK SPF bol neaktívny a disciplinárna agenda nebola vedená 

transparentným/oficiálnym spôsobom, o skutočnom stave disciplinárnych konaní môžem mať 

mierne skreslený obraz.  

4. Na základe hore uvedených skutočností rozhodovaciu činnosť DK SPF možno rozdeliť do 3 

kategórií:

SPRÁVA 

O ČINNOSTI DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE SPF ZA OBDOBIE 

SEPTEMBER 2021-MÁJ 2022 

SEPTEMBER 2021 – MÁJ 2022 



 

A. Návrhy na začatie disciplinárneho konania, ktoré boli podané v období od 25.09.2021 

 

Navrhovateľ Obvinený / 

previnilec 

Spisová značka Typ konania Dátum začatia /  

vybavenia veci 

Výsledok konania / štádium konania 

Delta klub Komárno -  SPF/2021/DK/5 Pochybenie funkcionára 23.11.2021/30.04.2022 Záznam – nebol spáchaný 

disciplinárny delikt 

Ivana Lange Richard Nagy SPF/2021/DK/4 Sloboda prejavu 03.01.2022/20.03.2022 Zastavené – mimosúdna dohoda 

Marian Pavuk Pavel Borsig SPF/2021/DK/1 Pochybenie funkcionára 03.11.2021/30.04.2022 Disciplinárny trest - upozornenie 

IUVENTA AQUATIX, o.z. a ost. Lívia Dulová Allárová SPF/2022/DK/2 Pochybenie funkcionára 10.04.2022 Nevybavené 

IUVENTA AQUATIX, o.z. a ost Jana Mezovská SPF/2022/DK/3 Pochybenie funkcionára 10.04.2022 Nevybavené 

Ivan Šulek Monika Thűringerová SPF/2022/DK/4 Pochybenie funkcionára 30.04.2022 Nevybavené 

 

 

B. Návrhy na začatie disciplinárneho konania, ktoré boli podané do dňa 25.09.2021 

 

Navrhovateľ Obvinený / 

previnilec 

Spisová značka Typ konania Deň začatia / 

vybavenia veci 

Výsledok konania / štádium konania 

Ľubomír Myndiuk Ivan Šulek SPF/2020/DK/DK1 Administratívne pochybenia 1.10.2020  Nevybavené 

Ľubomír Myndiuk Zuzana Košťálová, Ivan 

Šulek 

SPF/2020/DK/DK2 Administratívne pochybenia 1.10.2020  Nevybavené 

Jana McDonnell Alexander Vajda SPF/2020/DK/DK3 Sloboda prejavu 30.09.2020 Nevybavené ?  

Ivan Šulek Marcel Blažo SPF/2019/DK/2 Funkcionárske pochybenia 29.10.2019/13.12.2021 Odloženie – premlčanie 

Ivan Šulek Jana Labudová SPF/2019/DK/1 Funkcionárske pochybenia 28.10.2019/13.12.2021 Odloženie - premlčanie 

Miroslav Nowák Marek Botík SPF/2019/DK/DK02 Doping 5.12.2019/25.11.2021 Zastavené konanie - premlčanie 

 
 
 

 



 
C. „Skrátené disciplinárne konania“ vo veciach Sekcie vodného póla 

 
 
5. Senát pre sekciu vodného póla rozhoduje v zložení : 

Ing. Adam Czaszko, predseda senátu 
Rastislav Krajčík, člen senátu 
Milan Krajčík, člen senátu 

 
6. Senát je určený hlavne na dohľad a kontrolu súťaží organizovaných pod hlavičkou SPF v sekcii 

vodného póla. Potreba vytvorenia a funkcie senátu vyplýva z nutnosti zrýchleného rozhodovania 
o treste v súťažiach ktoré v mnohých prípadoch majú rýchlu následnosť po sebe, ako napríklad 
Extraliga mužov, kde sa súťažné kolá hrajú systémom streda – sobota po sebe idúce. 
  

7. Vodné pólo ako jediný kolektívny šport pod hlavičkou SPF, nie je možné v plnej miere posudzovať 
Disciplinárnym poriadkom SPF, ktorý je stavaný hlavne pre ostatné športy SPF a to športy 
jednotlivcov. Senát preto pri svojej činnosti využíva procesnú časť z Disciplinárneho poriadku SPF 
a špecializovanú časť z Disciplinárneho poriadku vodného póla SPF, ktorý je ako príloha súčasťou 
Disciplinárneho poriadku SPF.  

 
8. Zloženie senátu sa konferenciou SPF 25.11.2021 nezmenilo a funkčnosť bola zabezpečená 

okamžite, aj vzhľadom na už prebiehajúce súťaže vodného póla. Od dátumu konferencie senát DK 
SPF pre sekciu vodného póla rozhodoval v skrátených konaniach celkovo 34 krát. Námietky, alebo 
odvolania proti rozhodnutiam senátu do dnešného dňa neevidujeme. 

 
 

Ing. Adam Czaszko v.r. 
Podpredseda DK SPF   

Predseda senátu DK SPF pre sekciu vodného póla 
 
9. Disciplinárna komisia SPF, ako orgán zabezpečenia spravodlivosti v rámci SPF, identifikuje napäté 

vzťahy medzi niektorými členmi/funkcionármi SPF. Takáto atmosféra často vyúsťuje do podania 
návrhu na začatie disciplinárneho konania. Ako predsedníčka DK SPF, v plnej miere tolerujem právo 
každého člena podať návrh na začatie disciplinárneho konania, avšak mám za to, že v prípade, ak 
by členovia SPF využívali diplomatické metódy na riešenie sporov a konali v duchu fair play, väčšina 
disciplinárnych konaní by mohla byť eliminovaná.  Ďalej, z návrhov na začatie disciplinárneho 
konania vyplýva, že členovia SPF, resp. niektorí funkcionári SPF nepoznajú základné predpisy SPF 
(napr. Stanovy SPF, Etický kódex SPF) a z tohto dôvodu z nedbanlivosti spáchajú disciplinárne 
delikty. Práve z tohto dôvodu považujem za dôležité, aby jednotliví funkcionári, resp. členovia SPF 
boli oboznámení s hore uvedenými predpismi, resp. s dôsledkami ich nedodržania.  
 

V komunikácii   medzi  predsedníčkou, podpredsedom a členmi DK SPF funguje efektívna 

spolupráca. Taktiež funguje veľmi dobrá spolupráca medzi DK SPF a predstaviteľmi SPF. 

10. V roku 2022 sa konalo jedno zasadnutie pléna DK SPF, za účelom novelizácie Disciplinárneho 

poriadku SPF. Vzhľadom na identifikovanú potrebu novelizácie Disciplinárneho poriadku SPF sa 

uskutočnil proces navrhovania zmien poriadku všetkými členmi DK SPF. V zmysle tohto rokovania 

boli identifikované podstatné nedostatky Disciplinárneho poriadku SPF, ktoré budú odstránené 

v priebehu roka 2022.  

11. Ďalej, Disciplinárna komisia SPF pripomienkovala navrhované znenie Etického kódexu SPF a 

Smernicu SPF o ochrane športovcov pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanou a zneužívaním 

v športe. 

 



 

ZÁVER 

 

1. DK SPF si riadne plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú z vnútorných predpisov SPF, ako aj z jej 

zákonného postavenia v zmysle Zákona o športe. 

 

2. DK SPF sa usiluje napĺňať svoj cieľ, ktorý si stanovila pri začiatku jej fungovania, a o disciplinárnych 

previneniach bude rozhodovať v rámci svojich možností čo najspravodlivejšie, najrýchlejšie, 

efektívne a v súlade s relevantnými predpismi. 

 
Na záver by som chcela poďakovať všetkým členom Disciplinárnej komisie SPF za ich svedomitú prácu 
a ostatným členom, resp. funkcionárom SPF prajem, aby čo najmenej museli riešiť konflikty a čo najviac 
sa mohli tešiť na športové/diplomatické úspechy plaveckého hnutia. 

 
 
 
 
 
 

V Bratislave, dňa 08.05.2022       
 
 

          JUDr. Csilla Szomolaiová 
Predsedníčka Disciplinárnej komisie SPF 



 


