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SPRÁVA O ČINNOSTI PREZIDENTA SLOVENSKEJ PLAVECKEJ FEDERÁCIE  

 ZA OBDOBIE OD 26.09.2021 DO 05.05.2022 

 

Vážené kolegyne, kolegovia a priatelia plaveckých športov, 

úvodom si vám dovolím všetkým poďakovať za prejavenú dôveru vo voľbách na Konferencii SPF dňa 

25.9.2021 o ktorú som sa ako kandidát na prezidenta SPF opätovne uchádzal. Je mi cťou byť 

prezidentom plaveckých športov, patriacich medzi najstaršie olympijské športy na Slovensku, ktoré 

majú vysoký stupeň popularity, tzv. domáci ako aj medzinárodný záujem. Vaša dôvera je pre mňa 

zaväzujúca a beriem ju s veľkou pokorou. Som si plne vedomý že nie som a ani nemôžem byť u každého 

z vás obľúbený, ale som presvedčený, že dokážeme všetci pre spoločný cieľ, ktorým sú naše čo najlepšie 

športové výsledky spolupracovať a hľadať pre nich čo najlepšie riešenia. Pre dosiahnutie tohto cieľa 

neexistuje sólová cesta, tú si píše každý ako svoj životný román  sám svojim individuálnym prístupom, 

k športovému úspechu sa však dostaneme nie sólovou, ale iba  tímovou prácou založenou na vzájomnej 

dôvere a úcte. O túto sa pokúsim u vás všetkých zabojovať, ostatné je už vo vašich rukách. 

 Aj keď som začiatkom mesiaca máj  ukončil svoj tretí rok vo funkcii prezidenta, nemôžem 

povedať že som spokojný z hľadiska  našej úspešnosti a tým aj s výsledkom mojej práce. Všetci vieme 

akým obdobím sme si za posledné dva roky prešli a preto som sa počas uplynulých rokov cítil skôr ako 

krízový manažér a nie ako prezident  športovej organizácie.  Verte mi že tak ako vy, tak aj ja som mal 

iné plány a ciele  aké nám priniesla pandémia, ktorá citeľne zasiahla do našich športových snov a 

predsavzatí. Momentálne sme všetci opäť na začiatku stavania našich nových plánov a cieľov, ktoré už 

verím nebudú ničím obmedzované, aj keď vojna u našich východných susedov a s ňou spojená inflácia 

žiaľ neveští nič dobré.  Musíme sa však  ešte viac ako inokedy zomknúť a zapnúť spoločne na plné 

obrátky.   

Nedá mi nepochváliť a neoceniť prácu každého z vás, ktorí ste ostali pri svojom športe počas 

najťažšieho obdobia vo vašej  športovej kariére a nepodľahli ste silnému súperovi, ktorým bol covid 

a jeho následky. Zatvorené bazény najťažšie postihli východ a stred Slovenska, kde viacerí mladí plavci 

po dvoch rokoch sucha stratili motiváciu pokračovať a až po otvorení bazénov v marci tohto roku sa 

opäť pomaly vracajú k svojmu športu. Abstinencia vykonávať plavecké športy postihla nie iba kluby 

a športovcov, ale aj našu základňu - plavecké školy, ktorých následky vyplávu na povrch za niekoľko 

rokov, keď nám budú chýbať celé ročníky športovcov. Hľadať vinníka za neúspechy sa považuje za 

slabosť každého lídra, napriek tomu tak urobím, lebo pripisujem zlý manažment vysporiadania sa 

s pandémiou nie nám, ktorí sme sa stali obeťami a robili sme čo bolo v našich silách a možnostiach, ale 

štátnym orgánom,  ktoré mali vedenie vo svojich rukách,  nie však pod kontrolou. Ako dôkaz uvediem, 

že sme ostali  jedinou krajinou v Európe, kde boli bazény zatvorené pre športovcov na tak dlhé 

obdobie a zo všetkých športov na Slovensku nás pustili do vody ako posledných, kým iné športy už 

pol roka pred nami mohli nie iba trénovať, ale aj súťažiť. O ekonomickej efektivite vynaložených 

prostriedkov ani nemusíme hovoriť, stačí si spomenúť na nezmyselné magické číslo „šesť“ 

v opatreniach pre všetky športy, bez ohľadu na ekonomickú a priestorovú náročnosť zariadenia. 

Nepomohli ani argumenty že bazén je napustený chlórovou vodou teda celotelovou dezinfekciou, 

v ktorej vírus nemá šancu prežiť čo na svojich stránkach zverejnila aj WHO. Za peniaze vynaložené na 

testovanie  za dva roky by sme dokázali vykryť ročný rozpočet niekoľkých veľkých športových klubov.  

Aj napriek negatívnym skúsenostiam s covidom v roku 2021 našli sa aj pozitíva, pokračovali 

sme vo veľmi dobrej  spolupráci 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) 
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a 2.) tzv. „Moduly“ – dotácia vo výške 49 800 € pre výučbu plávania, vodného póla a vodnej záchrany 

na školách. Pre uzavreté bazény sme túto dotáciu museli vrátiť, ale v roku 2022 v Moduloch 

pokračujeme.  Od apríla sa úspešne  rozbehli krajské kolá Školského športu v plávaní a vodnom póle, 

ktoré vyvrcholia celoslovenským kolom v Šamoríne. Teší nás pochvala ministerstva školstva sekcie 

športu, že patríme k najlepším a najspoľahlivejším národným športovým zväzom v projekte školského 

športu. 

Na poli medzinárodných kontaktov sme sa vo februári spolu s generálnou sekretárkou SPF 

zúčastnili na volebnom Kongrese LEN vo Frankfurte,  na ktorom bolo zvolené nové vedenie. Novým 

prezidentom bol zvolený Antonio da Silva, s ktorým sme ešte pred kongresom pravidelne 

komunikovali a dohodli sa na aktívnej spolupráci.    Za pozitívum nového vedenia LEN považujeme, že 

je podporované  prezidentom medzinárodnej plaveckej federácie FINA Husainom Al Musallam a že 

majú konečne po rokoch LEN a FINA spoločné ciele a projekty. Členom VV LEN sa stal prezident  

Českého zväzu plaveckých športov Petr Ryška, s ktorým máme nadštandardné vzťahy a aktívne s ním 

spolupracujeme. V oblasti grantov FINA sa nám zásluhou nového generálneho sekretára p. Ivany 

Lange podarilo odblokovať proces prijímania finančnej pomoci, ktorá bola zablokovaná pre 

nezdokladovanie projektu z roku 2018 a SPF tak až do roku 2022 prichádzala o možnosť získať granty 

SPF až do výšky 30 tisíc USD ročne. V roku 2022 sme vďaka rýchlemu jednaniu p. Moravcovej, ktorá 

v hodine dvanástej vypracovala projekt na Plavecký kemp SPF, ktorý FINA posúdila veľmi pozitívne 

a napriek zaslaniu žiadosti po deadline budeme po troch rokoch opäť prijímateľmi dotácie, tentokrát  

aspoň vo výške 13.200 Eur. 

Od roku  2021 bola na SPF  vykonávaná kontrola za rok 2019 -  Vládny audit ministerstva 

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

obstarávania a  legislatívy, ako aj na konflikt záujmov člena Rady SPF. Kontrola nie je do dnešného  

uzavretá, ale musíme sa z týchto chýb poučiť, ak chceme patriť medzi otvorené, čisté a moderné 

športové zväzy. Ďalšiu kontrolu sme mali z Inšpektorátu práce, ktorá nekonštatovala žiadne vážnejšie 

porušenia a po odstránení drobných doplnení bol výsledok pozitívny, bez chýb.  Na základe podnetov 

vlastných členov SPF bolo vykonaných niekoľko  kontrol Hlavného kontrolóra športu, ktorý nezistil 

vážnejšie pochybenia a sú iba hanbou podávateľov a nášho hnutia.  Na SPF sú tiež podané dve žaloby 

1.) žalobca ŠKP Modrí Draci, o zaplatenie 50.000,- EUR s príslušenstvom, z titulu náhrady škody, 

vedenej pred príslušným súdom, kde je už  podaný odpor voči rozhodnutiu okresného súdu Banská 

Bystrica. 2.) žalobca Miroslav Nowak podal žalobu vo veci o určenie neplatnosti okamžitého skončenia 

pracovného pomeru, o zaplatenie náhrady mzdy a o zaplatenie mzdy a mzdového zvýhodnenia za 

prácu nadčas, prácu v sobotu a prácu v nedeľu. V tomto spore nám dal v prípade práce nadčas za 

pravdu aj Inšpektorát práce. V oboch prípadoch zastupuje SPF ako advokát Prof. JUDr. Tomáš Gábriš, 

PhD., LLM. Zásluhou  advokátov p. Gábriša a p. Lacka sa rovnako podarilo uzavrieť mimosúdnu dohodu 

v zdedenom prípade vedenia SPF ešte z roku 2018 vo veci prehratého sporu SPF na medzinárodnom 

športovom arbitrážnom súde CAS, proti odporkyni V.R., ktorej sa SPF síce ospravedlnila, ale aj napriek 

môjmu  podaniu orgánom spravodlivosti /DK/na vyvodenie zodpovednosti osôb zodpovedných za 

tento prípad,  predchádzajúca disciplinárna komisia až do jej výmeny vôbec nekonala. Všetky vyššie 

uvedené kontroly a prípady zabrali enormne veľa času nie len mne na úkor práce v prospech športu, 

ale aj celému sekretariátu a nevrhajú dobré svetlo na SPF ako celok.  

V zmysle kompetencií prezidenta som ako predsedajúci  riadil zasadnutia Rady SPF, ktorých 

bolo v roku 2021 od októbra po volebnej konferencii päť a  od januára  ďalších päť zasadnutí do mája 

v roku 2022. Celkový počet Per rollam rozhodnutí v roku 2021 bolo 259 a ďalších 117 od januára do 

mája v roku 2022. Súčasné riadenie SPF na základe platných Stanov SPF považujem za nesystémové 

a bude potrebné sa tým v najbližšom období zaoberať. Členovia VV Rady SPF sú dobrovoľnými 
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pracovníkmi bez nároku na odmenu, ale výkon ich funkcie si vzhľadom na penzum práce vyžaduje 

pozornosť  takmer na dennej báze. Počas funkčného obdobia Rady SPF sa vzdal funkcie  z osobných 

dôvodov člen Rady SPF a viceprezident pre plávanie p. Procházka.  Viceprezidentka pre 

synchronizované plávanie p. Dulová Allárová mala neľahkú úlohu konsolidovať narušené vzťahy 

a urobiť množstvo práce vo veci legislatívnych zmien  v sekcii, ale  po opakovaných útokoch na jej 

osobu a členov VV sekcie synchronizovaného plávania na sociálnych sieťach ako aj prostredníctvom 

emailovej komunikácie zo strany členov sekcie a tiež rodičov športovcov sa rozhodla nakoniec 

abdikovať. Všetci členovia Rady SPF boli od posledných volieb nováčikmi vo funkcii a nemali žiadne 

skúsenosti s vedením športovej organizácie, napriek tomu však  odvádzali veľmi dobrú robotu a chcem 

im touto cestou v mene SPF poďakovať.  Veľmi dobre sa zhostila svojej neľahkej funkcie Martina 

Moravcová, ktorá sa pustila do práce priam raketovým tempom a ani vzdialenosť kontinentov jej 

nerobilo problém hľadať riešenia na prospech športovcov všetkých piatich športov.  Rada SPF schválila 

nový Etický kódex SPF, ktorý by mal byť tzv. vnútorným poriadkom pre všetkých členov SPF, nakoľko 

musíme vedieť akceptovať jeden druhého, aj keď máme v niektorých otázkach opačný názor. Za 

negatívum považujem aktivity niektorých členov SPF, ktorí zámerne vytvárali zlý obraz o SPF a jeho 

členoch a tento prezentovali na sociálnych sieťach, v médiách, resp. posielali podania na rôzne štátne 

inštitúcie, čím poškodzovali dobré meno SPF a jeho členov. Konštruktívna kritika je veľmi potrebná 

v každej športovej organizácii, no nemala by prerásť  do osobných súbojov či osočovaní členov SPF na 

verejnosti. Mottom každej športovej organizácie je fair play. 

V uplynulom období som absolvoval ďalšie  rokovania s primátormi a členmi Fondu na podporu 

športu k  výstavbe, prevádzke, resp. rekonštrukcii bazénov. Vo finálnej fáze začiatku prác sú úspešné 

projekty Trnava, Bratislava a Košice, ale aj ďalšie menšie rekonštrukcie na Slovensku. Na základe 

pozitívnych komunikácií s vedením obcí a samospráv ktoré majú vyčlenené financie na výstavbu či 

rekonštrukciu bazénov,  spracoval som Koncepciu SPF pre rekonštrukciu a výstavbu plaveckých 

bazénov na Slovensku pre roky 2022-27, kde máme od vedenia Fondu na podporu športu, ale aj od 

ministerstva školstva vedy, výskumu a športu prísľub na zmenu a nové bazény sú prioritou štátnej 

politiky vo vzťahu k športovej infraštruktúre. Koncepcia bola schválená Radou SPF, je potrebné ju 

schváliť aj Konferenciou. Schvaľujeme iba projekty, ktoré sú odsúhlasené a kryté z rozpočtov 

investorov, nie vízie a štúdie. 

Riadna a volebná Konferencia SPF bola pre pandémiu v roku 2021 z objektívnych príčin prvý 

krát v histórii SPF  vedená elektronicky  a priniesla so sebou viacero problémov ktoré priznávame, 

ale aj napriek tomu si dovolím poďakovať všetkým delegátom za ich účasť  a ochotu podieľať sa na 

riadení našej organizácie. Za negatívum považujem neschválenie zákonnej zmeny Stanov SPF ani po 

opakovanom elektronickom hlasovaní, ktoré musíme na nadchádzajúcej  Konferencii SPF schváliť, 

nakoľko v opačnom prípade sa sami ohrozujeme ako prijímateľ štátnych dotácií. Aj napriek našej 

zverejnenej žiadosti o dodaní odborných pracovníkov do komisie na zmenu Stanov SPF ani po 

opakovanom zaslaní na všetky kluby, nebol navrhnutý do tejto komisie žiadny člen zo strany klubov. 

Stanovy SPF sú našim základným dokumentom, podľa ktorého postupujeme pri riešení všetkých 

problémov. 

Hodnotenie práce sekcii – najviac práce si vyžaduje tradične sekcia s najväčším počtom členov, 

ktorou je sekcia plávania, v tejto dokázal držať vysoké tempo iba do konca roka 2021 jej predseda p. 

Procházka, ktorý opäť vrátil zloženiu sekcie zastúpenie všetkých oblastí, čo považujem za veľké 

pozitívum a viedol všetky zasadnutia podľa vopred stanoveného plánu zasadnutí, ale aj operatívne. 

Ukončenie práce p. Procházku považujem za legitímne a správne, nakoľko sa mu skĺbilo niekoľko 

osobných problémov naraz a nechcel, aby sekcia pre jeho nedostatok plného sústredenia sa na kvalitnú 

prácu nemala plnohodnotné vedenie. Od januára 2022 som bol poverený Radou SPF vedením tejto 
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sekcie, čo mi zaberalo ďalší čas pri výkone mojej funkcie prezidenta a preto verím v kvalitnú personálnu 

náhradu. Sekcia vodného póla zmenila pomerné zastúpenie členov VV  zastúpením odborníkov,  ktorí 

už v podobných funkciách pracovali a preto ich činnosť bola príjemným prekvapením a oživením. 

Oceňujem spoluprácu p. Borsiga s bývalým šéfom sekcie p. Šmihuľom, ktorí pracujú veľmi aktívne 

a efektívne. Spolupráca sa prejavila napr. v perfektnej organizácii kvalifikácie na ME U19 v Košiciach, 

ktorú hodnotili viac ako pozitívne všetci účastníci, ale hlavne zástupcovia vodného póla v LEN. 

Rovnakú pochvalu dostal organizačný výbor a sekcia VP  za organizáciu svetovej ligy v Bratislave od 

FINA. Sekcia diaľkového plávania pod vedením p. Dubčákovej urobila najvýraznejší skok v prospech 

športu  oproti predchádzajúcemu vedeniu, a to v otázke včasnej prípravy dokumentov, pravidelnosti 

zasadnutí, dôkladnej príprave a aktívnom sledovaní čerpania rozpočtu, materiálnom 

vybavení, príprave súťaží a plánov práce s reprezentáciou, za čo si zaslúžia moju pochvalu. Sekcia 

synchronizovaného plávania mala ťažkú úlohu, nakoľko jej členovia neboli kompatibilní s členskou 

základňou, ani  s personálnym zabezpečením reprezentácie / manažér, asistenti reprezentačného 

trénera, / z dôvodu vážnych  názorových rozdielov na fungovanie sekcie takmer vo všetkých 

oblastiach.  Od zvolenia do funkcií boli neustále ataky na prácu  členov a viceprezidentku p. Dulovú 

Allárovú, čo nemohlo viesť k ich tvorivej práci a k systémovým zmenám. Obe strany sa sústredili na 

hľadanie chýb, nie na hľadanie spoločných riešení, z tohto dôvodu sme sa rozhodli riešiť veci tretím 

nezávislým subjektom prostredníctvom zriadenia pracovnej skupiny pod vedením p. Moravcovej 

Valko. Pracovná skupina sa snažila zabezpečiť hlavne chod základných vecí, aby neboli paralyzované 

súťaže, aby prebiehala nerušená príprava reprezentácie, pričom bolo potrebné dohliadať hlavne  na 

objektivitu nastavených kritérií, ktoré sú v tomto športe špecifické. Pani Moravcová Valko odviedla 

v sekcii nesmierne veľa práce, za čo jej chcem touto cestou poďakovať. Nemôžem ale prehliadnuť, 

akým nečestným spôsobom sa snažili zástupcovia bývalej sekcie zvrátiť kormidlo späť k tomu, čo tu 

bolo pred voľbami 2021. Boli to osobné útoky v médiách a na sociálnych sieťach, množstvo emailov od 

rodičov, podania na všetky štátne inštitúcie a hlavne diskreditácia vedenia sekcie, konkrétne pani 

Dulovej Allárovej v Hospodárskych novinách a následne zdieľaním na sociálnych sieťach článkami, 

ktoré boli zo strany členov SPF ďaleko za hranou slušnosti a v rozpore s Etickým kódexom SPF a tiež so  

Stanovami SPF. Po týchto útokoch  sa rozhodla p. Dulová Allárová podať abdikáciu s celou sekciou 

v prospech športovcov, lebo nevidela žiadnu snahu o spoločné riešenie krízy, naopak tlaky sa 

stupňovali, čo malo vplyv až na jej rodinu. Po odstúpení viceprezidentky Rada SPF poverila vedením 

sekcie p. Moravcovú až do konania Konferencie 2022. Za veľmi toxické považujem konanie 

reprezentačných tréneriek a medzinárodných  rozhodcov v SP, ktorí neváhali použiť proti vlastným 

členom  reprezentantom, na ktorých by im malo v prvom rade záležať, nepochopiteľné činy. Boj 

o víťazstvo za každú cenu nemá miesto v športe, preto považujem za neprípustné správanie vedúceho 

akcie a trénera, ktorý  poslal pretekárku v povinnej karanténe po dvoch pozitívnych covid testoch na 

štart, čím bolo ohrozené nie len zdravie pretekárky samotnej, ale aj jej súperky a všetkých účastníkov 

svetovej série. Ďalším negatívnym bodom je rozhodovanie v tomto športe, kde sa rozhodcovia snažia 

ovplyvňovať výsledky kvalifikačných štartov na vrcholné podujatia svojich reprezentantov nie iba na 

domácich súťažiach, ale aj na zahraničnej súťaži, kde sa nominujú sami bez povolenia SPF, aby následne 

preukázateľne poškodili našu v súčasnosti najlepšiu seniorskú reprezentantku v boji o nomináciu na 

MS. V tejto sekcii nás preto čaká ešte  množstvo práce za očistenie športu. Za pozitívum považujem 

zriadenie dvoch komisií a to komisie Masters, ktorej šéfkou sa stala p. Mokrá,  jej úlohou je zabezpečiť 

všetky aktivity a potreby tejto komunity, ktorá robí dobré meno nášmu športu nie iba doma, ale aj 

v zahraničí. Za nemenej dôležitú považujem zriadenú Komisiu športovcov, ktorá pracuje pod vedením 

p. Moravcovej Valko a zastúpenie v nej majú športovci každej sekcie a komisie masters. Na členov tejto 

komisie sa môžu aj anonymne obracať športovci, ktorí majú pocit že im bolo ublížené, resp. ak nekonali 

správne tréneri, športoví odborníci alebo ktokoľvek z členov SPF. Pre posúdenie čo je už za hranou 

slušnosti  poslúži zverejnený Etický kódex SPF. 
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Riadenie činnosti sekretariátu prezidentom SPF bolo po voľbách veľmi náročné, nakoľko 

z najdôležitejších postov odišli ľudia z osobných dôvodov, alebo pre porušenie pracovnej disciplíny. 

Výmena nastala v pozícii športového riaditeľa, ktorého prevažná časť náplne práce prešla do pozície 

Generálneho sekretára SPF. Ďalšia dôležitá zmena bola  v pozícii ekonomicko–právneho pracovníka 

SPF, kde po výberovom konaní ani jeden z uchádzačov nenašiel odvahu na prevzatie tak zodpovednej 

práce. Veľmi dobre sa ujala tejto pozície p. Kuniková, ktorá bola pôvodne manažérkou ženského 

vodného póla a má ekonomické vzdelanie.  Post generálneho sekretára obsadila p. Lange, ktorej mal 

pre kontinuitu istú dobu pomáhať p. M.N. z postu ponúknutej pozície asistenta GS. Tento však prestal 

chodiť do práce a po zistení  vážneho ekonomického poškodenia SPF,  dostal od zamestnávateľa 

okamžitú výpoveď. Pani Lange sa tak musela sama vysporiadať s nášľapnými mínami, ktoré tu ostali po 

jej predchodcovi, za ktoré ju niektorí členovia SPF aj neprávom obviňovali. K týmto povinnostiam jej 

pribudla aj ďalšia funkcia manažéra športu plávania projektu EYOF, čo je rovnako zodpovedná 

a náročná funkcia. Okrem toho zastupovala aj funkciu reprezentačného trénera v synchronizovanom 

plávaní prostredníctvom zriadenej pracovnej skupiny. Napriek tomu že bola doslova hodená do 

obrovských vĺn, snaží sa v nich s zodpovedne plávať a plniť si všetky svoje povinnosti. Podarilo sa nám 

tiež obsadiť dlho očakávanú funkciu nosného športu v SPF manažéra plávania osobou p. Havrlanta, 

ktorý prišiel spoza hraníc, kde podobnú funkciu vykonával a  snažil sa čo najskôr navnímať všetky 

špecifiká fungovania nášho športu pri spolupráci s trénermi.  Každý týždeň som viedol pravidelné 

porady sekretariátu, kde sa riešili aktuálne problémy všetkých športov a ekonomického úseku SPF. 

Chcem touto cestou poďakovať všetkým pracovníkom sekretariátu SPF, lebo aj napriek tomu že naša 

práca nie je viditeľná, iba ak sa objavia naše pochybenia, ale každý z nás  sa snaží zodpovedne zastávať 

svoj post aj na úkor svojho osobného voľna.  Mimosúdnou dohodou o finančnom vyrovnaní sme   

uzavreli  prípad CAS, snažíme sa však  pôsobením takej osobnosti ako je Martina Moravcová a jej 

komisia športovcov, aby sa už nikdy neopakoval takýto prípad a jemu podobné. 

Pokračoval som v    spolupráci v oblasti športu s prezidentmi národných športových zväzov a asociácií, 
kde sme si vzájomne vymieňali pozitívne aj negatívne skúsenosti z našej práce. Samozrejme oceňujem 
veľmi dobrú komunikáciu a prácu  so zástupcami strešnej organizácie športu, ktorou je SOŠV. Veľmi 
dobrá je naďalej aktívna spolupráca  s vedením Olympijského tréningového centra XBS v Šamoríne,  
kde majú naši reprezentanti všetkých plaveckých športov mimoriadne podmienky na tréningovú 
prípravu. Ďalšia podobná spolupráca sa rozbehla v stredisku Aquacity Poprad, kde budú skvelé 
podmienky na vysokohorské sústredenia, taktiež ako národné tréningové centrum. V oblasti vodného 
póla pokračujeme v spolupráci s Národným vodnopólovým centrom v Novákoch, kde sa pripravujú 
naše vodnopólové reprezentácie všetkých kategórií. Po rekonštrukcii krytej plavárne v Košiciach, ktorá 
je už v štádiu začatých prác, vznikne prvé Národné olympijské plavecké centrum, kde budú  na jednom 
mieste dva 50 metrové bazény, z toho jeden krytý 10 dráhový s FINA rozmermi a druhý 8 dráhový 
otvorený vzdialený 50 metrov. Ďalej jeden krytý 25 metrový vyplavovací bazén a dva vodnopólové 33 
metrové bazény, z toho jeden s celoročným využitím prostredníctvom bublinového prekrytia a jeden 
pre letné využitie. Takýto komplex nemá na Slovensku,  ale ani v blízkom okolí konkurenciu a preto sa 
tu budú môcť organizovať aj veľké medzinárodné podujatia hlavne vo vodnom póle a plávaní. 
Rezortné stredisko  VŠC Dukla pokračovalo v svojej činnosti  pod vedením   trénera V. Železníka, ktorý 
sa žiaľ v marci 2022 pre osobné dôvody a názorové nezhody s SPF  rozhodol úplne ukončiť svoju  
trénerskú činnosť, ktorú sme personálne zabezpečili prostredníctvom SPF s cieľom jednoznačne 
zachovať jediné rezortné stredisko SPF.  Máme však snahu  o jeho rozvoj prostredníctvom kvalitného 
personálneho zabezpečenia zo strany nie len trénerov, ale hlavne športovcov.   Snaha o rozšírenie 
rezortného strediska Športového centra polície pre vodné pólo a plávanie aj napriek viacerým 
stretnutiam s vedením strediska zlyhala na ekonomike, kde nastavené financie nedovolia rozšíriť 
stredisko o ďalší šport. Veľmi dobre sa rozbehla spolupráca s  Národným športovým centrom kde 
máme zaradených niekoľkých reprezentantov z individuálnych športov. Rezervy však vidím 
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v zabezpečení kvalitných trénerských kádrov v oblasti reprezentácie v celej SPF, ako 
v zabezpečení  ďalšieho odborného personálu. 
Pokračovali sme v rokovaniach s  Fakultou telesnej výchovy a športu v Bratislave, kde máme snahu 
o zavedenie systémového riešenia vzdelávania našich trénerov a športových odborníkov, ako aj 
o spoločné zriadenie metodickej komisie, ktorá bude nápomocná pre všetky plavecké športy v SPF. 
Taktiež musíme zmeniť systém udeľovania licencií, ktoré budú vo väčšej miere v pôsobnosti SPF ako 
tomu bolo doteraz.  
V oblasti mediálneho zviditeľnenia SPF máme žiaľ iba jedného pracovníka, ktorého pokrytie všetkých 
športov je veľmi náročné a do budúcnosti bude potrebné spolupracovať s viacerými odbornými 
externými zamestnancami, ktorí budú mať na starosti samostatne jednotlivé športy. V súčasnosti majú 
túto úlohu v náplni práce manažéri jednotlivých športov, ktorí sa tiež až na výnimky vymenili a hľadajú 
sa v tejto funkcii. Rezervu vidím aj vo webovej platforme SPF, ktorá by potrebovala k dokonalosti 
pracovníka na plný úväzok, nakoľko všetky povinné informácie či už vo zverejňovaní na našom 
webovom sídle, alebo v Informačnom systéme športu riešia zamestnanci sekretariátu popri svojich 
pracovných povinnostiach a na prípadné opravy máme iba jedného externého pracovníka, ktorý je 
jedným z tvorcov tejto platformy, no nestíha pre jeho pracovnú vyťaženosť.  
Medzi pozitívum patrí fakt, že Slovenská plavecká federácia na základe zafixovania výsledkov z roku 
2019 a 2020 aj  v roku  2022 dostala zo štátneho rozpočtu /PUŠ/  tri milióny 
dvestotridsaťosemtisícosemstodvadsaťjeden eur a skončila opäť  hneď za športami futbal, hokej 
a tenis.  Žiaľ výsledky na vrcholných podujatiach v roku 2021 musím objektívne hodnotiť ako 
neúspešné  a zároveň musím žiaľ konštatovať,  že Európa a svet sa nám vzďaľuje míľovými krokmi. 
Ak sa naše výsledky nezlepšia, pôjdeme s rozpočtom nasledujúce roky prudko dole a nepomôžu nám 
žiadne výhovorky. Zlepšenie však predsa nastalo paradoxne vo vodnom póle, ktoré malo počas 
pandémie najhoršie podmienky z kolektívnych športov na Slovensku a tento rok sa im podarilo 
kvalifikovať na 4 podujatia ME v kategórii mužov, žien, juniorov a junioriek do 19 rokov, za čo im 
patrí veľký obdiv a poďakovanie. Takýto úspech som nezaznamenal v žiadnom kolektívnom športe na 
Slovensku.  Istý posun nastal aj v diaľkovom plávaní, kde sa do reprezentácie dostala veľká skupina 
nádejných športovcov, ale konkurencia v tomto športe pre nás suchozemcov je veľmi veľká. 
V synchronizovanom plávaní podala najlepší individuálny výkon na ME  v roku 2021 Nada Daabousová, 
ktorá sa žiaľ rozhodla v decembri ukončiť svoju kariéru. Zásluhou zahraničnej Slovenky Zory Opalka sa 
nám podarilo zúčastniť aj ME v skokoch do vody, žiaľ s umiestnením iba na posledných priečkach 
štartovného poľa.  Verím že rok 2022 bude pre všetky športy úspešnejší, aby sa o nás nehovorilo, ako 
o športovom zväze ktorý berie najväčšie financie od štátu  s najslabšími výsledkami. Určite majú naši 
športovci  potenciál na to, aby sme sa vrátili výsledkami do čias,  keď sme chodili z vrcholných  podujatí 
nie len s finálovými umiestneniami, ale aj s medailami, čo nám zabezpečí stály dostatočný príjem od 
štátu na zabezpečenie prípravy našich športovcov.   
Záverom mojej správy si dovolím požiadať všetkých delegátov Konferencie 2022 aby schválili 
minimálnu zákonnú  úpravu Stanov SPF, nakoľko by nám v opačnom prípade hrozilo zastavenie 
príjmov zo štátnych zdrojov. Úpravu Stanov si vyžaduje legislatíva v oblasti antidopingu, ktorá bola 
schválená v januári roku 2021. Návrh úprav Stanov predkladáme už tretí krát /neúspešná riadna 
konferencia 24.9.2021 a neúspešné elektronické hlasovanie k úprave Stanov SPF/,  verím že to už bude 
úspešné. Na novú veľkú  úpravu Stanov SPF je potrebná širšia  diskusia v jednotlivých sekciách  a túto 
navrhujem pre rok 2023.  
V oblasti rozpočtu na rok 2022 predkladáme návrh Rady SPF, kde sme sa snažili pomôcť hlavne  
klubom navýšením troch percent v kapitole 11 a uvoľniť niektoré toky peňazí úpravou smerníc pre 
kapitoly 12 a 15 na prípravu individuálnych športovcov, reprezentantov a členov UTM  s osobnými 
trénermi v kluboch, ktorí majú po pandémii obrovské ekonomické problémy a nepomôže im spoločné 
jednorazové reprezentačné sústredenie,  ak nemajú následnú kontinuálnu prípravu v kluboch. Tým  by 
sa stali vynaložené finančné prostriedky neefektívnymi. Čakáme tiež na vyjadrenie sa  zástupcov klubov 
synchronizovaného plávania  ku  analýze vykonanej zástupcom športovcov v Rade SPF p. Moravcovou 
kde  nastavenie financovania športu s dvojpercentným zastúpením členskej základne SPF a z pohľadu 
rozpočtu SPF ako aj športových výsledkov nie je primerané, ale takmer päť krát vyššie financované na 
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jedného športovca ako u iných športovcov ostatných  plaveckých športov ktorými sú plávanie, diaľkové 
plávanie a vodné pólo. To si však vyžaduje opäť širokú diskusiu,  ešte pred nahlásením zmien v pomere 
percentuálnych váh za jednotlivé športy k výpočtu dotácie do vzorca PUŠ v roku 2023, ale aj pre 
spravodlivé interné percentuálne nastavenie čerpania rozpočtu v jednotlivých kapitolách za jednotlivé 
športy v roku 2023. 
 
Vážení členovia SPF, záverom mi dovoľte zo srdca poďakovať všetkým za vašu prácu (plavcom, 
trénerom, rozhodcom, rodičom, športovým odborníkom), bez vás by bola akákoľvek moja snaha 
zbytočná.  Je  pre mňa obrovská česť a zodpovednosť zároveň pracovať pre SPF. Dovoľte mi  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 našu ďalšiu spoluprácu. 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 5. mája 2022    Mgr. Ivan Šulek v.r. – prezident SPF 


