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Zápisnica  
z Riadnej Konferencie  

 

 Slovenskej plaveckej federácie 
č. SPF/2022/K/Z1 

 
konanej dňa 13.máj. 2022 prezenčnou formou, 

v Kongresovej sále Hotela NH Bratislava Gate One v Bratislave, 
Ambrušova 7, 

s termínom začiatku o 9,00 hod (prezentácia od 8,15 hod.) 
 

 
 

Prítomní/Neprítomní: Delegáti podľa prezenčnej listiny 
/príloha č.1/, ktorej originál je 
uložený na Sekretariáte SPF 

 
   
 Hostia podľa prezenčnej listiny  

/zamestnanci sekretariátu a iní  
príloha č.2/, ktorej originál je 
uložený na Sekretariáte SPF 

 

Navrhovaný  program : 
 

1. Príchod delegátov a hostí – prezentácia  

2. Otvorenie rokovania Konferencie SPF 

3. Skúška hlasovacieho zariadenia 

4. Schválenie pracovných komisií Konferencie  

5. Ocenenie jubilantov  + pamiatka významným zosnulým členom SPF za rok 2021-22  

6. Správa mandátovej komisie (zoznam členov a ich náhradníkov k 13.5.2022) 

7. Schválenie rokovacieho poriadku  

8. Schválenie programu Konferencie 

9. Stanovy SPF /zákonná úprava/  

10. Správa o činnosti prezidenta za obdobie od predchádzajúcej Konferencie 

11. Výročná správa SPF a SPM so správou o činnosti SPF a správou o hospodárení SPF za 

rok 2021 

12. Správa nezávislého audítora - Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 

SPF za rok 2021 a spoločnosti Slovenská plavecká marketingová, s.r.o a Dodatok správy 

nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy  s účtovnou závierkou SPF za rok 

2021 

13. Správa Kontrolóra SPF za predchádzajúce obdobie 

14. Správy o činnosti jednotlivých orgánov SPF za predchádzajúce obdobie 

a. Disciplinárna komisia SPF 

b. Odvolacia komisia SPF 

c. Rozhodovacia rada SPF 

15. Prestávka 30 minút  
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16. Rozpočet na rok 2022   

17. Doplňujúce voľby člena Rady SPF -  Viceprezident pre plávanie 

18. Doplňujúce voľby člena Rady SPF -  Viceprezident pre synchronizované plávanie 

19. Doplňujúce voľby člena Rady SPF -  pre legislatívu a právo 

20. Prijatie nových členov SPF 

21. SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o kritériách, účele a rozdelení finančných 

prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných 

športovcov SPF – návrh na zmenu 

22. Koncepcia SPF pre rekonštrukciu a výstavbu plaveckých bazénov pre roky 2022-25 

23. Rôzne 

24. Diskusia 

25. Záver 

 

 

2. 

Otvorenie rokovania Konferencie SPF 

 
Rokovanie Riadnej Konferencie SPF (ďalej aj len “Konferencia”) otvoril prezident SPF Ivan 

Šulek, pán Šulek privítal všetkých prítomných členov SPF, ktorí sú delegátmi Konferencie, ako 

aj prítomných členov orgánov SPF, prítomných pozvaných hostí, konkrétne z MŠVVaŠ SR pán     

Ivan Husár štátny tajomník ministerstva školstva, vedy výskumu a športu a pán  Miloslav 

Lapčák ako pozorovateľ vyslaný za ministerstvo. Pán Šulek upozornil delegátov, že z 

Konferencie bude prevedený zvukový záznam. Na úvod požiadal o slovo štátneho tajomníka 

ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pána Ivana Husára 

 
Po úvodnom privítaní pán Šulek konštatoval, že: 

● Lehota na prípravu rokovania Konferencie bola dodržaná a Konferencia bola zvolaná v 

súlade so Stanovami SPF (článok 30 a nasl. Stanov SPF). 

● Termín konania Konferencie bol oznámený dňa 25.02.2022 na webovom sídle SPF (zápis 
z Rady SPF  - uznesenie  SPF/2022/R/Z2/U6. 

● Pozvánka na Konferenciu vrátane návrhu programu rokovania Riadnej Konferencie boli 
zverejnené dňa 03.05.2022 na webovom sídle SPF.(Uznesenie SPF/2022/R/Z5/U14) 
Pozvánka, návratky delegátov a nápočet hlasov delegátov boli členom zaslané elektronicky 
dňa 25.04.2022 a súčasne toho istého dňa boli zverejnené na webovom sídle SPF. 

● Materiály k rokovaniu Konferencie boli členom - delegátom k dispozícii elektronicky od 

06.05.2022 keď postupne formou aktualizácie boli doplnené materiály k bodom 

programu. Všetky materiály a podklady k bodom Konferencie boli zverejnené a zasielané 

všetkým riadnym členom a delegátom Konferencie na ich oznámené emailové adresy. 

 

 Predsedajúci požiadal navrhovaných členov mandátovej komisie, aby spolu s 

administrátorom hlasovacieho zariadenia vykonali prvú prezentáciu. 

 
Následne predsedajúci konštatoval, že podľa počtu prezentovaných delegátov sú splnené 

podmienky uznášaniaschopnosti Konferencie podľa čl. 33 Stanov SPF, keď z celkového počtu 

140 delegátov sa prezentovalo 77 delegátov podľa prihlásenia sa s hlasovacím zariadením ( 76. 

delegátov riadnych členov, 1 delegát zástupca športových odborníkov). 

Predsedajúci požiadal delegátov aby boli počas rokovania konštruktívni, svoje diskusné 
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príspevky mali vopred písomne pripravené a odovzdali ich určeným skrutátorom. Vzhľadom 

na to že sa Konferencia nahráva, diskutujúci je povinný použiť mikrofón a počká kým mu 

predsedajúci udelí slovo. V zmysle rokovacieho poriadku je doba na diskusiu obmedzená na 

max. 5 min. Najvyšší  orgán SPF dnes schvaľuje najdôležitejšie body, ktorými sú zákonná 

úprava Stanov SPF, tieto už dva krát neboli schválené z dôvodu nedostatočného počtu 

hlasujúcich delegátov, dôležitým bodom je pre všetkých členov Rozpočet na rok 2022. 

Upozorňujem delegátov na možnosť straty statusu spôsobilosti prijímateľa verejných zdrojov, 

ak dnes neschválime kvalifikovanou väčšinou prítomných delegátov úpravy Stanov.   

 

 

3. 
Skúška hlasovacieho zariadenia 

 

Predsedajúci požiadal obsluhu hlasovacieho zariadenia, aby vykonali skúšku hlasovacieho 

zariadenia všetkých delegátov. Prostredníctvom hlasovacieho zariadenia 

s prideleným  príslušným počtom hlasov podľa schváleného kľúča sa prezentovalo 77 delegátov 

s nasledovnými počtami delegáti s  5 hlasmi celkom 8. delegáti s 4 hlasmi 16. delegáti s 3 hlasmi 

34. delegáti s 2 hlasmi 7 delegáti s 1 hlasom 12. Spolu sa prezentovalo 77 delegátov, ktorí majú 

232 hlasov. 

 

 

4. 

Schválenie pracovných komisií Konferencie (mandátová, návrhová, 

skrutátori, zapisovatelia, overovatelia) 

 
Predsedajúci predstavil osoby sediace za predsedníckym stolom, a to pána Romana Meliša 

kontrolóra SPF,  štatutára pána Pavla Borsiga, prvého viceprezidenta SPF a viceprezidenta pre 

vodné pólo. Za prítomných členov Rady SPF predstavil medzi čestnými hosťami pani 

Miroslavu Dubčákovú – viceprezidentku pre diaľkové plávanie, prostredníctvom aplikácie sa 

prihlásila online pani Martina Moravcová Valko ako člen Rady za športovcov a dočasne 

poverená zastupovaním sekcie synchronizovaného plávania.  

Pán Šulek oslovil delegátov so žiadosťou a pokynmi pre zabezpečenie konštruktívneho 

priebehu Konferencie, aby nebolo kladených veľa otázok s cieľom stihnúť prerokovať celý 

rozsah bodov programu a zabezpečenia zachytenia obsahov návrhov a príspevkov delegátov. 

Po navrhnutí kandidátov ktorých schválila Rada SPF a preverení vôle prijatia funkcií, ako aj 

prítomnosti vopred navrhnutých kandidátov, delegáti aklamačne jednoznačnou väčšinou 

prítomných schválili zloženie mandátovej, návrhovej komisie, zapisovateľa Konferencie a 

overovateľov Zápisnice z Konferencie nasledovne: 

Radou SPF dňa 11.5.2022 boli navrhnutí a schválení nasledovní delegáti do pracovných komisií 

 
Mandátová komisia delegáti: 

1. Marek Gális (PITOP) – predseda komisie 

2. Andrej Laho (AQSE) - člen 
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3.  Elena Stanková (SKIGL) - člen 

 

Návrhová komisia delegáti: 

1. Marek Gális (PITOP) – predseda komisie 

2. Andrej Laho (AQSE) - člen 

3.  Elena Stanková (SKIGL) - člen 

 

Skrutátori - pracovníci sekretariátu SPF: 

1. Gejza Gyurcsi 

2. Stanislav Vaňo 

3. Ema Libová 

4. Ivana Solymosyová 

5. Patrik Pavelka 

6. Ivana Hofericová   

 

Zapisovateľ: 

Martina Kuniková, asistent - Zuzana Košťálová 

 

Overovatelia: 

Lucia Mokrá (SAMMT) , Július Gális (MPK PD) 

 
 

SPF/2022/K/Z1/U1 

Konferencia schvaľuje pracovné komisie Konferencie SPF v zložení : 
 

Mandátová komisia delegáti: 

1. Marek Gális (PITOP) – predseda komisie 

2. Andrej Laho (AQSE) - člen 

3.  Elena Stanková (SKIGL) - člen 

 

Návrhová komisia delegáti: 

1. Marek Gális (PITOP) – predseda komisie 

2. Andrej Laho (AQSE) - člen 

3.  Elena Stanková (SKIGL) - člen 

 

Skrutátori - pracovníci sekretariátu SPF: 

1. Gejza Gyurcsi 

2. Stanislav Vaňo 

3. Ema Libová 
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4. Ivana Solymosyová 

5. Patrik Pavelka 

6. Ivana Hofericová   

 

Zapisovateľ: 

Martina Kuniková, asistent - Zuzana Košťálová 

 

Overovatelia: 

Lucia Mokrá (SAMMT) , Július Gális (MPK PD) 

 

 
 

Hlasovanie 
Prezentovaných delegátov: 73   
Počet hlasov prezentovaných delegátov: 220  
Počet hlasujúcich delegátov: 75   
Počet hlasov “Za”: 212   
Počet hlasov “Proti”:3   
Počet hlasov “Zdržal sa”:13   

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ 

Odlišné stanovisko delegáta: žiadne 
 

p. Šulek po hlasovaní vysvetlil, že počet prezentovaných delegátov nemusí súhlasiť s počtom 

hlasujúcich delegátov a tí, ktorí nehlasovali sa považujú, že sa zdržali hlasovania. 

Následne predsedajúci p. Šulek požiadal, aby sa mandátová komisia ujala svojej funkcie 

a následne po oceňovaní predniesla svoju správu. 

 

 

5. 

Ocenenie jubilantov 

pamiatka významným zosnulým členom SPF za rok 2021-22 

 

Predsedajúci pán Šulek požiadal o zverejnenie zoznamu jubilantov a požiadal všetkých 

prítomných aby sa dostavili dopredu na ocenenie. Nakoľko predsedajúci spolu s pánom 

Ivanom Husárom štátnym tajomníkom MŠVVaŠ prešiel oceňovať a poďakovať za prácu pri 

príležitosti  okrúhleho jubilea, odovzdal mikrofón pre moderovanie tohto bodu pánovi 

Pavelkovi. Následne boli delegáti požiadaní o symbolickú minútu ticha za zosnulých členov. 

 

 

6. 

Správa mandátovej komisie 
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Predseda mandátovej komisie pán Marek Gális predniesol správu mandátovej komisie, v ktorej 

komisia skonštatovala, že na Konferencia bola v súlade so Stanovami SPF a so schváleným 

kľúčom pre nápočet hlasov delegátov pozvaných 138 riadnych členov SPF (klubov/oddielov) + 

1 delegát ako zástupca športových odborníkov navrhnutý najmenej 50 športovými odborníkmi, 

1 delegát ako zástupca športovcov navrhnutý najmenej 50 športovcami, čo predstavuje 140 

delegátov so 355 hlasmi. 

Prítomných v čase začiatku Konferencie, t.j. o 09:15 hod bolo 77 delegátov (t.j. 55,79 % zo 

všetkých delegátov), s počtom hlasov 232. 

Neúčasť na Konferencii ospravedlnilo 62 riadnych členov (klubov/oddielov). 

Mandátová komisia konštatovala, že Konferencia, vzhľadom na článok 33 ods. 1 Stanov SPF je 

uznášaniaschopná, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s právom 

hlasovať, t.j. aspoň 71 delegátov. 

Prítomných v čase prednesu správy je 77 delegátov z celkového počtu 140 delegátov, s počtom 

hlasov 232, čo je 55,79 % zo všetkých delegátov. 

 

Mandátová komisia skonštatovala, že na prijatie rozhodnutí Konferencie je potrebná: 

● nadpolovičná väčšina prítomných hlasov delegátov (t.j. pri počte prítomných 232 hlasov, 

to predstavuje 117 hlasov delegátov) alebo 

● kvalifikovaná väčšina prítomných delegátov (t.j. pri počte prítomných 232 hlasov, to 

predstavuje 155 hlasov delegátov). 

 

Predsedajúci poďakoval predsedovi Mandátovej komisie za prednesenie správy a požiadal 

členov Mandátovej komisie, predsedu a plénum delegátov Konferencie informovať o prípadnej 

zmene počtu delegátov. 

 

Pred hlasovaním o Správe Mandátovej komisie delegát za klub STUAS pán Blažo vzniesol 

námietku vo vzťahu k počtu hlasov pridelených svojmu zastupujúcemu klubu. Konštatoval, že 

takýto nesúlad hlasov môže  byť aj pri iných kluboch. Ďalej konštatoval, že nápočet hlasov 

delegátov nie je  v zmysle Stanov SPF k nápočtu hlasov na Konferenciu. 

Napriek vysvetleniu kľúča výpočtu nápočtu hlasov delegátov  ku Konferencii, ktorý je 

postavený na férovosti voči všetkým športom, ktoré SPF zastrešuje, nápočet zohľadňuje dopad 

pandémie COVID-19 a zohľadňuje princíp rovnosti,  pán Blažo spochybňuje jeho správnosť 

najmä ku vzťahu ku klubu, ktorý sám zastupuje na Konferencii a navrhuje prepočet hlasov 

delegátov ku Konferencii. 

Pán Mihalka delegát klubu ZASE navrhol hlasovať o schválení predloženého nápočtu delegátov 

ku Konferencií.    

Námietku vzniesol aj delegát klubu AQSLE pán Pavuk, podotkol, že kapitola rozpočtu SPF 

Športová reprezentácia bola v roku 2021 vyčerpaná a z toho usudzuje, že vrcholové podujatia 

v tomto roku boli, športovci SPF sa ich zrejme zúčastnili a v nápočte hlasov delegátov by boli 

zohľadnené.  

Delegát klubu DELPR pán Matej skonštatoval, že riešenia problému sú nasledovné: 

- navrhovateľ delegát klubu STUAS pán Blažo stiahne svoju námietku, 

- Konferencia bude hlasovať o zmene Stanov SPF v nápočte hlasov delegátov bode c, d, e, 

- prepočítať hlasy delegátov Konferencie v súlade s platnými Stanovami SPF. 
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Je vyhlásená 15 min. prestávka. 

 

Po ukončení prestávky pán Blažo sťahuje svoju námietku, aby rokovanie Konferencie mohlo 

pokračovať a to na základe Stanov SPF  čl.8 ods.5. 

Kontrolór SPF poďakoval pánovi Blažovi za ústretové rozhodnutie a vysvetlil delegátom dôvody 

tvorby nápočtu hlasov ku Konferencii. Rada SPF sa uzniesla na modely napočtu, ktorý bol 

aplikovaný na predchádzajúcej Konferencii. Rozdiel viac ako 1300 aktívnych športovcov a je 

dôvod použitia vyššieho princípu prideľovania hlasov ku Konferencii. Kontrolór ďalej navrhol 

pokračovať v Konferencií s daným nápočtom a to aj s rizikom, že môže byť vznesená námietka 

voči prijatým jednotlivým uzneseniam a teda vedenie SPF sa bude musieť s takými námietkami 

vysporiadať.  

Pozorovateľ z Ministerstva pán Lapčák potvrdil nesúlad hlasov delegátov a upozornil na možný 

dôsledok hlasovania počas Konferencie.   

Predsedajúci konštatoval, že Konferencia má 2 možnosti a to: pokračovať v zasadnutí 

Konferencie alebo opakovať zasadnutie v náhradnom termíne. Podotkol aj fakt, že bola vôľa zo 

strany SPF na zmeny Stanov SPF a prispôsobiť ich dôsledkom pandémie v nápočte hlasov 

delegátov,  avšak ani po viacerých výzvach sa nepodarilo vytvoriť komisiu, ktorá by pracovala na 

zmene Stanov SPF. 

Kontrolór oboznámil delegátov o pokračovaní podmienok Konferencie, všetky hlasovania sa 

stanú verejnými. Najmä ak by boli vznesené námietky voči výsledku hlasovaniu, ktoré bolo na 

Konferencií prijaté.  

Po zadaní pokynov pre delegátov pri hlasovaní predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby 

sa prezentovali a následne hlasovaním zobrali na vedomie správu Mandátovej komisie a dal 

hlasovať o uznesení v znení cit.: „Konferencia berie na vedomie správu Mandátovej komisie“. 

 

SPF/2022/K/Z1/U3 

Konferencia berie na vedomie správu Mandátovej komisie. 
 

Hlasovanie 
Prezentovaných delegátov: 74  
Počet hlasov prezentovaných delegátov: 226  
Počet hlasujúcich delegátov: 75  
Počet hlasov “Za”: 213  
Počet hlasov “Proti”: 3  
Počet hlasov “Zdržal sa”: 12  

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ 

Odlišné stanovisko delegáta: žiadne 

 

 

7. 

Schválenie Rokovacieho poriadku 
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Predsedajúci p. Šulek vysvetlil dôvody návrhu zmien v Rokovacom poriadku z dôvodu konania 

poslednej Konferencie v čase pandémie online formou.  Zmeny sa týkajú hlavne odstránenia  s 

tzv. virtuálnej online formy, ktorá bola v pôvodnom Rokovacom poriadku zapracovaná a ďalej 

prvý krát bude najvyšší orgán hlasovať hlasovacím zariadením, ktorým chceme urýchliť 

konanie Konferencie bez fyzického prepočítavania hlasov. Predsedajúci vyzval na diskusiu k 

uvedenému bodu a následne požiadal delegátov, aby sa prezentovali a potom hlasovali o 

schválení Rokovacieho poriadku Konferencie SPF. 

Pani McDonnell delegátka klubu STU podala otázku k zverejneniu materiálov ku Konferencií. 

Podotkla, že niektoré materiály boli zverejňované po 06.05.2022 a to nie je v súlade so 

Stanovami SPF. 

Predsedajúci vysvetlil, že materiály boli riadne zverejnené, avšak boli doplnené, týkalo sa to 

najmä Výročnej správy SPF, ktorej súčasťou je aj správa audítora a tá bola doručená dňa 

11.05.2022. 

Kontrolór ozrejmil aj svoje doplnenie resp. zmenu v Rokovacom poriadku SPF a to na základe 

informácie o princípe hlasovania počas Konferencie. 

Na to predsedajúci dal hlasovať o návrhu uznesenia v znení cit:. „Konferencia schvaľuje zmeny 
v Rokovacom poriadku Konferencie SPF. Rokovací poriadok so zmenami tvorí prílohu č. 4 
Zápisnice z Konferencie.” 

 

 

SPF/2022/K/Z1/U4 
Konferencia schvaľuje zmeny v Rokovacom poriadku Konferencie 
SPF. Rokovací poriadok so zmenami tvorí prílohu č. 3 Zápisnice z 
Konferencie. 

 

Hlasovanie 
Prezentovaných delegátov: 77  
Počet hlasov prezentovaných delegátov: 229 
Počet hlasujúcich delegátov: 75  
Počet hlasov “Za”: 209  
Počet hlasov “Proti”: 2  
Počet hlasov “Zdržal sa”: 11  

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ 

Odlišné stanovisko delegáta:  pán Blažo delegát klubu STUAS - hlasoval proti schváleniu 
uznesenia -vzniesol 2 námietky a to:  námietka voči hlasovaniu tohto bodu programu a námietka 
voči schvaľovanému dokumentu - Rokovací poriadok SPF, materiál bol menený v zákonnej 
lehote (4-krát) 

 

 

8. 

Schválenie programu Konferencie 

 
Podklady k bodu rokovania: 
● Pozvánka na Konferenciu s obsahom navrhnutého programu rokovania 
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Navrhovaný program rokovania:      Obsahom Pozvánky na Konferenciu. 
 
 
Delegát klubu STUAS pán Blažo vzniesol námietku voči navrhovanému programu rokovania a 
navrhol vypustiť body: 

11. Správa o činnosti prezidenta za obdobie od predchádzajúcej Konferencie 
13. Správa Kontrolóra SPF za predchádzajúce obdobie 
14. Správy o činnosti jednotlivých orgánov SPF za predchádzajúce obdobie 

               a. Disciplinárna komisia SPF 

               b. Odvolacia komisia SPF 

               c. Rozhodovacia rada SPF 

20. SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o kritériách, účele a rozdelení finančných 

prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu 

talentovaných športovcov SPF – návrh na zmenu 

a to z dôvodu, že neboli zverejňované v zákonnej lehote pred konaním Konferencie a teda  v 

súlade so Stanovami SPF a v súlade s Rokovacím poriadkom SPF.  

Bod 14. navrhuje vypustiť aj z dôvodu, že jednotlivé orgány SPF nie sú riadne obsadené a 

nevykonávajú činnosť  v zmysle Stanov  SPF, ich výkon je irelevantný a teda aj ich správy. 

Predsedajúci Konferencie spúšťa hlasovanie programu rokovania so zapracovanými návrhmi 

zmien od pána Blaža.  

 
 

SPF/2022/K/Z1/U5 
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Konferencia schvaľuje program Konferencie SPF v znení: 

1. Príchod delegatov a hostí – prezentácia  

2. Otvorenie rokovania Konferencie SPF 

3. Skúška hlasovacieho zariadenia 

4. Schválenie pracovných komisií Konferencie  

5. Ocenenie jubilantov  + pamiatka významným zosnulým členom SPF za 

rok 2021-22  

6. Správa mandátovej komisie (zoznam členov a ich náhradníkov k 

11.5.2022) 

7. Schválenie rokovacieho poriadku   

8. Schválenie programu Konferencie 

9. Stanovy SPF /zákonná úprava/  

10. Rozpočet na rok 2022   

11. Výročná správa SPF a SPM so správou o činnosti SPF a správou o hospodárení 

SPF za rok 2021  

12. Správa nezávislého audítora z auditu z účtovnej závierky SPF za rok 2021 

a spoločnosti Slovenská plavecká marketingová, s.r.o a Dodatok 

správy nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy  s 

účtovnou závierkou SPF za rok 2021 

13. Prestávka 30 minút  

14. Doplňujúce voľby člena Rady SPF -  Viceprezident pre plávanie  

15. Doplňujúce voľby člena Rady SPF -  Viceprezident pre synchronizované 

plávanie 

16. Doplňujúce voľby člena Rady SPF -  pre legislatívu a právo 

17. Prijatie nových členov SPF 

18. Koncepcia SPF pre rekonštrukciu a výstavbu plaveckých bazénov pre 

roky 2022-25 

19. Rôzne 

20. Diskusia 

21. Záver 

 

Hlasovanie - návrh delegáta klubu STUAS na zmenu programu: 
Prezentovaných delegátov: 76  
Počet hlasov prezentovaných delegátov: 228 
Počet hlasujúcich delegátov: 74  
Počet hlasov “Za”: 109  
Počet hlasov “Proti”: 92  
Počet hlasov “Zdržal sa”: 21 
 
Predsedajúci, ktorý navrhol materiál do bodu programu č. 21  a to Smernicu SPF o kritériách, 
účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do 
Zoznamu talentovaných športovcov SPF, svoj návrh zmeny v tomto materiály na Konferenciu 
sťahuje. 

Výsledok hlasovania: Uznesenie NESCHVÁLENÉ 
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Odlišné stanovisko delegáta:  žiadne  
 

 

Ďalšou zmenou v pôvodne navrhovanom programe Konferencie je vypustenie bodu programu 
č. 15 - Prestávka. Návrh bol podaný delegátom klubu KPMTV pánom Haklom.  
Delegáti Konferencie boli vyzvaní predsedajúcim hlasovať o tomto návrhu. 

 

SPF/2022/K/Z1/U6 
Konferencia schvaľuje program Konferencie SPF v znení: 

1. Príchod delegatov a hostí – prezentácia  

2. Otvorenie rokovania Konferencie SPF 

3. Skúška hlasovacieho zariadenia 

4. Schválenie pracovných komisií Konferencie  

5. Ocenenie jubilantov  + pamiatka významným zosnulým členom SPF za 

rok 2021-22  

6. Správa mandátovej komisie (zoznam členov a ich náhradníkov k 

11.5.2022) 

7. Schválenie rokovacieho poriadku   

8. Schválenie programu Konferencie 

9. Stanovy SPF /zákonná úprava/  

10. Rozpočet na rok 2022   

11. Výročná správa SPF a SPM so správou o činnosti SPF a správou o 

hospodárení SPF za rok 2021   

12. Správa nezávislého audítora z auditu z účtovnej závierky SPF za rok 2021 

a spoločnosti Slovenská plavecká marketingová, s.r.o a Dodatok 

správy nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy  s 

účtovnou závierkou SPF za rok 2021 

13. Doplňujúce voľby člena Rady SPF -  Viceprezident pre plávanie  

14. Doplňujúce voľby člena Rady SPF -  Viceprezident pre 

synchronizované plávanie 

15. Doplňujúce voľby člena Rady SPF -  pre legislatívu a právo 

16. Prijatie nových členov SPF 

17. Koncepcia SPF pre rekonštrukciu a výstavbu plaveckých bazénov pre 

roky 2022-25 

18. Rôzne 

19. Diskusia 

20. Záver 

 

Hlasovanie - návrh delegáta klubu KPMTV na zmenu programu: 
Prezentovaných delegátov: 73  
Počet hlasov prezentovaných delegátov: 224 
Počet hlasujúcich delegátov: 76  
Počet hlasov “Za”: 62  
Počet hlasov “Proti”: 146  
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Počet hlasov “Zdržal sa”: 21 
 

Výsledok hlasovania: Uznesenie NESCHVÁLENÉ 

Odlišné stanovisko delegáta: žiadne  
 

 
Predsedajúci p. Šulek z dôvodu avizovaných skorších odchodov delegátov, navrhol aby sa bod 

č.16 Rozpočet na rok 2022  presunul za bod č. 9 Stanovy SPF /zákonná úprava/ ako bod  č.10, 

z dôvodu potreby prijatia tohto dôležitého materiálu pre všetkých členov SPF, ďalej 

predsedajúci Konferencie navrhol, aby voľby členov Rady SPF boli presunuté za bod Stanovy 

SPF a ostatné body navrhol prečíslovať. Ďalej navrhol spojiť súčasný bod č. 11. a č.12 spojiť do 

jedného, nakoľko audítor vylučuje samostatnú správu, táto musí byť súčasťou celej výročnej 

správy. Ďalšie body sa tým prečíslujú. 

Vzhľadom k tomu, že nikto z delegátov už nemal žiaden diskusný príspevok, predsedajúci 

delegátom zobrazil na projektore návrh bodu programu Konferencie SPF v zmysle už 

schváleného podaného návrhu delegáta klubu STUAS, oznámil jeho znenie a požiadal 

delegátov o hlasovanie. 
 
 

SPF/2022/K/Z1/U7 
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Konferencia schvaľuje program Konferencie SPF v znení: 

1. Príchod delegatov a hostí – prezentácia  

2. Otvorenie rokovania Konferencie SPF 

3. Skúška hlasovacieho zariadenia 

4. Schválenie pracovných komisií Konferencie  

5. Ocenenie jubilantov  + pamiatka významným zosnulým členom SPF za 

rok 2021-22  

6. Správa mandátovej komisie (zoznam členov a ich náhradníkov k 

11.5.2022) 

7. Schválenie rokovacieho poriadku   

8. Schválenie programu Konferencie 

9. Stanovy SPF /zákonná úprava/  

10. Prestávka 30 minút  

11. Rozpočet na rok 2022   

12. Doplňujúce voľby člena Rady SPF -  Viceprezident pre plávanie 

13. Doplňujúce voľby člena Rady SPF -  Viceprezident pre synchronizované 

plávanie 

14. Doplňujúce voľby člena Rady SPF -  pre legislatívu a právo 

15. Výročná správa SPF a SPM so správou o činnosti SPF a správou o hospodárení 

SPF za rok 2021 a Správa nezávislého audítora z auditu a Správa z účtovnej 

závierky SPF za rok 2021 a spoločnosti Slovenská plavecká 

marketingová, s.r.o a Dodatok správy nezávislého audítora o overení 

súladu výročnej správy  s účtovnou závierkou SPF za rok 2021 

16. Prijatie nových členov SPF 

17. Koncepcia SPF pre rekonštrukciu a výstavbu plaveckých bazénov pre 

roky 2022-25 

18. Rôzne 

19. Diskusia 

20. Záver 

 

Hlasovanie - návrh predsedajúceho na zmenu programu  
Prezentovaných delegátov: 75  
Počet hlasov prezentovaných delegátov: 227 
Počet hlasujúcich delegátov: 76  
Počet hlasov “Za”: 211  
Počet hlasov “Proti”: 15  
Počet hlasov “Zdržal sa”: 2 

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ 

Odlišné stanovisko delegáta: žiadne 
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9. 
Stanovy SPF /zákonná úprava/ 

 

Predsedajúci informoval delegátov, že sme boli už upozornení Hlavnou kontrolórkou športu, že 

nemáme Stanovy v súlade so zákonom, čím môžeme stratiť status spôsobilosti prijímať  verejné 

zdroje, čo ohrozí chod celej SPF a všetkých členov. Stanovy SPF boli v tejto podobe navrhnuté 

s malými úpravami  /spojením dvoch návrhov do jedného/ už minulý rok, bol dostatok času na 

ich naštudovanie, tak aby obsahovali najdôležitejšie  zákonné úpravy týkajúce sa dopingu. 

Požiadavka delegátov z roku 2019 vytvoriť pracovnú skupinu k rozsiahlejším úpravám nebola 

naplnená aj napriek zverejneniu výzvy v zápise a tiež na webovom sídle SPF. Do komisie sa 

neprihlásil ani jeden člen. Budúci rok je najvhodnejšia príležitosť ešte pred volebnou 

Konferenciou 2024 urobiť zmeny, ktoré časom skúsenosti priniesli.  

 

Delegát klubu STUAS pán Blažo navrhuje vloženie dodatkov a pozmeňujúcich návrhov do 

navrhovaných zmien Stanov SPF a to v  čl.10, čl.29, čl. 32, čl. 38, čl. 42, čl. 46 a čl.52. 

 

SPF/2022/K/Z1/U8 

Konferencia schvaľuje predloženú úpravu Stanov SPF aj s dodatkami 
a pozmeňujúcimi návrhmi delegátov.   
Stanovy tvoria prílohu č. 4 Zápisnice z Konferencie. 

 

Hlasovanie na pozmenujúce návrhy pána Blaža 
Prezentovaných delegátov: 76  
Počet hlasov prezentovaných delegátov: 230 
Počet hlasujúcich delegátov: 76  
Počet hlasov “Za”: 226  
Počet hlasov “Proti”: 0  
Počet hlasov “Zdržal sa”:4 
 

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ 

Odlišné stanovisko delegáta: žiadne 

 

 

 

10. 
Prestávka 30 minút 

 

12:55 prerušenie Konferencie – obedná prestávka do 13:25 

 

 

9. 
Stanovy SPF /zákonná úprava/ - pokračovanie  

 

Predmetom rozhodnutia Konferencie je návrh uznesenia od riadneho člena AQSLE - delegáta 
pána Pavúka o vytvorenie pracovnej komisie, ktorá by sa zaoberala zmenami Stanov SPF. Tento 
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návrh bol podporený delegátom klubu UMB pánom Záborským, ktorý sa aj uchádzal o členstvo 
v tejto pracovnej skupine a taktiež bol podporený delegátom klubu STUAS pánom Blažom. 

Predsedajúci vyzval delegátov Konferencie aby hlasovali za vložené uznesenie počas 
Konferencie.  

 

SPF/2022/K/Z1/U9 

Konferencia ukladá orgánom SPF v lehote 60 dní ustanoviť z členov 
navrhnutých a nominovaných členmi SPF pracovnú skupinu na 
prerokovanie ideového zámeru zmien Stanov SPF podľa základných 
myšlienok, že plavecké športové odvetvia budú mať vlastné zväzové 
štruktúry, členské schôdze, výkonné orgány volené členskými 
základňami daného športového odvetvia na členských schôdzach a 
zástupcov volených priamo členmi daného športového odvetvia v 
najvyššom výkonnom orgáne SPF Rade SPF, pričom by sa detailne 
doriešili otázky rozdelenia kompetencií medzi výkonné orgány 
športových odvetví, Radu SPF, Prezidenta SPF so znovuzavedením 
pozície Generálneho sekretára SPF ako riadiaceho pracovníka 
administratívneho aparátu SPF sekretariátu so zodpovednosťou Rade 
SPF ako kolektívnemu orgánu SPF zloženého zo zástupcov športových 
odvetví a prípadne aj iných odborných pozícií, ďalej vytvorenia 
kolektívneho orgánu, to všetko v lehote do 7 mesiacov predložiť 
členskej základni na pripomienkovanie.  

 
Prezentovaných delegátov: 71  
Počet hlasov prezentovaných delegátov: 218 
Počet hlasujúcich delegátov: 73  
Počet hlasov “Za”: 182  
Počet hlasov “Proti”: 16  
Počet hlasov “Zdržal sa”:24  

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ 

Odlišné stanovisko delegáta: žiadne 

 

 

  
11. 

Rozpočet  SPF na rok 2022 

 

 

Predmetom rozhodnutia Konferencie SPF je predložené uznesenie od riadneho člena 

ORCAB  pani Adámkovej.  Pani Adámková poukázala na výrazný pokles vlastných zdrojov 

SPF v porovnaní rokov 2019 až 2021.   

Predsedajúci vysvetlil, že značný úbytok vlastných zdrojov má na svedomí pandémia 

COVID-19. Poukázal na nepredvídateľné výdavky SPF, ktoré vznikli v období, keď značná 

časť bazénov na SR bola zatvorená a boli vytvorené len tzv. bubliny. 
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pán Pavuk delegát klubu AQSLE žiadal štruktúrované čerpanie rozpočtu kalendárneho 

roku 2021 - porovnanie schváleného rozpočtu a skutočnosti či už štátnych zdrojov alebo 

vlastných zdrojov. Vyzval Prezidenta k zverejňovaniu aj vlastných zdrojov s dodržiavaním 

GDPR.  

Predsedajúci sa vyjadril, že vlastné zdroje a  hospodárenie s nimi je uvedené vo Výročnej 

správe SPF za rok 2021. Tvorba vlastných zdrojov bola značne pozastavená v 

pandemickom období, nakoľko sú tvorené najmä štartovným zo súťaži. 

pán Blažo delegát klubu STUAS súhlasí so zverejnením vlastných zdrojov ako žiadali pani 

Adámková a pán Pavúk.  pán Blažo ďalej podal námietku voči nápočtu Top Teamov junior 

a senior a teda celkovo ku kapitolám 12 a 15 rozpočtu SPF na rok 2022, taktiež vyjadril 

svoj nesúhlas k výpočtu kapitoly 11. Z pohľadu pána Blaža je kapitola 13 prefinancovaná 

a podľa jeho názoru je veľký % nárast v pridelených peňažných prostriedkov na túto 

kapitolu oproti roku 2021. 

Kompromisný návrh podal Kontrolór SPF, aby sa vytvorila skupina ľudí, ktorá 

štrukturálne spíše finančné požiadavky všetkých delegátov a predloží ich na vypracovanie 

Prezidentovi SPF a Sekretariátu SPF.  

Delegátka klubu STU pani McDonnell vzniesla námietku k rozpočtu na rok 2022  a to k 

nápočtu Top Teamu za SP sú podľa jej názoru použité zlé vstupné dáta a týka sa to aj 

kapitoly 11 - chybne napočítaní aktívni športovci. 

Do diskusie ohľadom návrhu rozpočtu 2022 sa zapojilo viacero delegátov Konferencie.  

pán Blažo opäť poukázal na chybovosť pri tvorbe rozpočtu na rok 2022. 

 

Predsedajúci vyzval delegátov sa prezentovať, kvôli zisteniu počtu prítomných delegátov 

a to v čase 15:35 hod. 

Prezentovaných delegátov: 62  
Počet hlasov prezentovaných delegátov: 191 
 
Po výsledku prezentácie, na základe ktorej nie je Konferencia uznášaniaschopná, vyzval  
predsedajúci pán Šulek na opätovnú prezentáciu, a uviedol, že ak opäť nebude Konferencia 
uznášaniaschopná, musí sa Konferencia prerušiť. 
 
Prezentovaných delegátov: 62  
Počet hlasov prezentovaných delegátov: 191 
 
Vzhľadom k tomu, že pri prezentácií Konferencia nebola uznášaniaschopná, predsedajúci 
uviedol, že by sa mala Konferencia prerušiť najviac na hodinu a keď ani po hodine nebude 
Konferencia uznášania schopná bude nariadené opakované rokovanie v termíne najneskôr do 
30 dní od pôvodného termínu Konferencie s programom, ktorý nebol prerokovaný. 
 

Prerušenie Konferencie SPF: 15:40 hod 

 

Po uplynutí jednej hodiny prerušenia Konferencie v čase 16:40 hod predsedajúci pán 

Šulek konštatuje, že Konferencia nie je uznášaniaschopná, nie je prítomný žiaden delegát. 

Konferencia sa prerušuje v bode č. 11 Rozpočet SPF na rok 2022 a do 30 dní bude zvolaná 

ďalšia Konferencia. 
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12. 
Doplňujúce voľby člena Rady SPF -  Viceprezident pre plávanie 

 

Neprerokované  

 

13. 
Doplňujúce voľby člena Rady SPF -  Viceprezident pre synchronizované plávanie 

 

Neprerokované 

 

 

14. 
Doplňujúce voľby člena Rady SPF -  pre legislatívu a právo 

 

Neprerokované  

 

15. 
Výročná správa SPF a SPM so správou o činnosti SPF a správou o hospodárení SPF 

za rok 2021 a Správa nezávislého audítora z auditu a Správa z účtovnej závierky 

SPF za rok 2021 a spoločnosti Slovenská plavecká marketingová, s.r.o a Dodatok 

správy nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy  s účtovnou 

závierkou SPF za rok 2021 

 

Neprerokované 

 

16. 
Prijatie nových členov SPF 

 

Neprerokované 

 

 

17. 
Koncepcia SPF pre rekonštrukciu a výstavbu plaveckých bazénov pre roky 2022-25 

 

Neprerokované 

 

18. 
Rôzne 

 

Neprerokované 

 

 

19. 
Diskusia 
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Neprerokované 

 

20. 
Záver Riadnej Konferencie SPF 

 

Neukončené 

 

V Bratislave, dňa 07.06.2022 

 

Zapísala:    Martina Kuniková v.r. 

 

Overili:     Lucia Mokrá v.r. 

     Július Gális v.r.   

 

Predsedajúci a prezident SPF:  Ivan Šulek v.r. 

 

Prílohy: 

 Príloha č. 1 – Prezenčná listina z Konferencie SPF delegátov / náhradníkov Riadnych 

členov SPF 

 Príloha č. 2 – Prezenčná listina z Konferencie SPF členov orgánov SPF, hostí, kandidátov 

a zamestnancov Sekretariátu SPF 

 Príloha č. 3 – Zmena v Rokovacom poriadku Konferencie SPF 

 Príloha č. 4 – Dodatok č. 3 k Stanovám SPF 

 

 

 

 


