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  Zápis č. SPF/2022/R/Z9 

 

Zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 31.08.2022 o 19,00 hod. online formou Teams   

 
Prítomní členovia: , p. Dubčáková, p. Krausová, p. Kúkelová,  p. Moravcová-Valko,             

p. Šulek 
 
Neprítomní:  p. Borsig - ospravedlnený  
 
Prizvaní:  p. Meliš – kontrolór, p. Lange – gen. sekretár,   

p. Kuniková - zapisovateľ 
 
Navrhovaný program:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu Rady SPF 

3. Záležitosti sekcií 

4. Záležitosti sekretariátu 

5. Konferencia 2022 

6. Voľby členov do orgánov spravodlivosti SPF 

7. Rôzne 
 

Bod č. 1: Otvorenie  

Pán Šulek ako predsedajúci Rady SPF  na úvod privítal všetkých prítomných  online formou a 

skonštatoval, že z celkového počtu členov Rady 9 (čl. 38 ods. 2 Stanov) pri aktuálnom obsadení 

6 pozícií členov Rady SPF sú na rokovaní Rady prítomní 5 členovia, a teda Rada SPF je 

uznášaniaschopná. Na prijatie rozhodnutia Rady sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých členov Rady podľa čl. 38 ods. 2 Stanov, tj. vyžaduje sa súhlas najmenej 5 členov Rady. 

 

Bod č. 2: Schválenie návrhu programu Rady SPF  

Návrh programu a pozvánka na Radu SPF bola členom zaslaná elektronicky dňa 25.08.2022 

a materiál k rokovaniu Rady SPF bol členom zaslaný  elektronickou formou.  

SPF/2022/R/Z9/U1 

Rada SPF schvaľuje  program rokovania Rady SPF v znení:   

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu Rady SPF 
3. Záležitosti sekcií 
4. Záležitosti sekretariátu 
5. Pokračovanie v Konferencii SPF z 13.5.2022 
6. Zvolanie mimoriadnej Konferencie SPF na deň 19.9.2022 
7. Voľby členov do orgánov spravodlivosti SPF 
8. Rôzne 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
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Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 
 
Bod č. 3: Záležitosti sekcií 
 

DIAĽKOVÉ PLÁVANIE 
 

Pani Dubčáková viceprezidentka DP poďakovala za slovo, sekcia nemá žiadny materiál do 

dnešného zasadnutia Rady SPF. 

 

 
 SYNCHRONIZOVANÉ PLÁVANIE 

 
Predmetom rozhodnutia Rady SPF je návrh na schválenie Moniky Thuringerovej, v súčasnosti 
poverenej kompetenciami manažéra reprezentácie synchronizovaného plávania za člena 
Trénersko-metodickej komisie s účinnosťou odo dňa schválenia uznesenia Radou SPF. 
 
Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

 
Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2022/R/Z9/U2 

Rada SPF schvaľuje p. Moniku Thuringerovú, v súčasnosti poverenú kompetenciami 
manažéra reprezentácie synchronizovaného plávania za člena Trénersko - metodickej 
komisie sekcie synchronizovaného plávania odo dňa schválenia uznesenia Radou 
SPF. 
 
Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť zverejnenie nového 
člena predmetnej komisie na webovom sídle SPF a zaslať mu oznámenie o jeho 
menovaní. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu  
Zodpovedný: p. Šulek, p. Košťálová 

 

Hlasovanie:  
Za:  5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

________________________________________ 

Úloha č. 3-1 /2022 

Rada SPF ukladá zabezpečiť zverejnenie nového člena na webovom sídle SPF a zaslať mu 

oznámenie o jeho menovaní.  

 

Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovedný: p. Šulek, p. Košťálová 
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VODNÉ PÓLO 
 

Sekcia vodného póla nezaslala žiadny materiál do dnešného zasadnutia Rady SPF. 

  
 

PLÁVANIE 
 

Sekcia plávania nemá na dnešné stretnutie materiál na Radu SPF, dôležité uznesenia sú v 

pripomienkovom konaní u členov sekcie. 

 

Bod č. 4: Záležitosti sekretariátu  
 
Predmetom schválenia Rady SPF je návrh na mimoriadnu odmenu za mesiac júl 2022 externej 
mzdovej účtovníčke p.   Soni Pollákovej vo výške 150 € za navýšenie dohôd za EYOF (50 ľudí) 
ako aj za  spracovanie dohôd  so športovými odborníkmi SPF /rozhodcovia, technická čata/. Z 
dôvodu rozpočtového provizória SPF budú odmeny pre manažéra projektu Ivanu Lange, 
manažéra rozhodcovského zboru Ruda Salcera a technického riaditeľa projektu EYOF Róberta 
Košťála schvaľované na Rade SPF až po schválení rozpočtu. Všetkým patrí poďakovanie za 
výborne odvedenú prácu, ktorú ocenili nielen domáci, ale aj zahraniční účastníci. 
  

 
Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2022/R/Z9/U3  

Rada SPF schvaľuje mimoriadnu odmenu za mesiac júl 2022 externej mzdovej 
účtovníčke p.   Soni Pollákovej vo výške 150 € za navýšenie dohôd za EYOF (50 ľudí) 
ako aj za  spracovanie dohôd  so športovými odborníkmi SPF /rozhodcovia, 
technická čata/  

Úloha z uznesenia:  Rada SPF ukladá ekonomickému úseku a prezidentovi SPF 
urobiť všetky potrebné úkony k vyplateniu odmeny. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                
Zodpovední: p. Adamcová 

 
Hlasovanie:  
Za:  5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
________________________________________ 
Úloha č. 4-1 /2022 
Rada SPF ukladá ekonomického úseku urobiť všetky potrebné úkony k vyplateniu odmeny.  
Zodpovední: p. Adamcová 
 
Prijatie nových členov 
 
Prezident SPF informoval členov Rady SPF o prijatí nových žiadosti matrikárom SPF o riadne 
členstvo v SPF od žiadateľov v prílohe. Matrikár SPF po posúdení žiadostí odporúča ich 
prijatie za riadneho člena a to konkrétne subjekty: 1. Sportfanatic, 2. Smelá Žabka - Škola 
športu Senec, 3. PavučikSport, 4. Ľadové MEDVEDE Veľká voda.  
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Prezident SPF upozornil členov Rady SPF, že v dvoch prípadoch, a to u subjektov Smelá Žabka 
- Škola športu Senec o.z. a PavučikSport o.z. je nesúlad predložených Stanov subjektov, so 
skutočnou súčasnou činnosťou a cieľmi o.z. prezentovanými na webovom sídle pod oboma 
organizáciami. Zdôvodnenie: na jednej strane formálnym splnením podmienok vyplnenej 
prihlášky a predloženia dokumentácie by matrikár mal automaticky vydať rozhodnutie 
o prijatí kandidáta a vykonať registráciu v zdrojovej  evidencii SPF, na druhej strane tým ale 
vzniká otázka, koľko obchodných spoločností (s.r.o.), ktoré si do predmetu činnosti napíšu 
„športová činnosť podľa zákona o športe“ či iných subjektov bez zámeru aktívne sa 
zúčastňovať súťaží SPF a bez adekvátne vzdelaných športových odborníkov týmto tiež 
automaticky získa právo stať sa členom SPF. V minulosti táto otázka nebola nikdy precízne 
riešená a prirodzene vznikajú námietky záujemcov o riadne členstvo typu „prečo ja nie, keď 
niekto iný áno“. Takouto praxou zároveň rastie počet riadnych členov, ktorí sa aktívne 
nezúčastňujú organizovaných plaveckých športov, zvyšuje sa tým podmienka 
uznášaniaschopnosti samotnej Konferencie a komplikuje sa rozhodovací proces. V 
zmysle Stanov SPF   čl. 3 ods. 1) – riadnym členom SPF sa môže stať právnická osoba a v 
postavení riadneho člena SPF je povinná byť právnická osoba, ktorá sa hodlá aktívne 
zúčastňovať na organizovaných plaveckých športoch, plaveckých športoch 
organizovaných zo strany SPF alebo jej zo strany jej riadneho člena. „Hodlá sa 
aktívne zúčastňovať“ znamená: budúca aktívna účasť na organizovaných plaveckých 
športoch, plaveckých športoch organizovaných zo strany SPF alebo priama účasť na 
športových súťažiach v plaveckých športoch v SR a v zahraničí. 
Na webovom sídle kandidáta o členstvo o.z. Smelá Žabka - tento ponúka iba kurzy 
plávania a letné kempy, absentuje definovanie vykonávania športových tréningov za účelom 
aktívnej účasti na športových súťažiach SPF, čo je v rozpore s predloženými Stanovami o.z. 
Na webovej stránke kandidáta o členstvo v SPF o.z. PavučikSport  je dokonca informácia, 
že cieľom nie je výkonnostné športovanie, ale rozvoj všeobecnej pohybovej 
zručnosti detí. Ide tak v podstate o tzv. „športové centrum voľného času“.  

V oboch vyššie uvedených prípadoch sa v takomto nastavení  kandidáti zrejme 
nehodlajú aktívne zúčastňovať na organizovaných plaveckých športoch , 
plaveckých športoch organizovaných SPF alebo jej riadnym členom, tj. 
„nehodlajú  sa aktívne zúčastňovať akcií SPF“, resp. nevytvárajú športový klub 
za účelom prevádzkovania súťažného športu a otvorene to verejne deklarujú.  

Na základe vyššie uvedeného, navrhuje prezident SPF členom Rady pozdržať prijatie dvoch 
vyššie uvedených kandidátov a poveriť matrikára SPF , aby písomne vyžiadal  od 
uvedených kandidátov čestné prehlásenie, že obsah ich webovej stránky nezahŕňa 
všetky  aktivity, predovšetkým ich záujem sa priamo zúčastňovať na športových súťažiach 
v plaveckých športoch v SR a v zahraničí a zároveň že pre túto činnosť majú v rámci svojej 
organizácie športového odborníka /trénera plaveckých športov/ registrovaného v SPF, 
pričom po získaní tejto informácie je matrikár poverený opätovne predložiť prihlášky na 
najbližšie zasadnutie Rady SPF, ktorá rozhodne o prijatí alebo prihlášku zamietne a predloží 
vec na rozhodnutie Konferencii SPF v zmysle čl. 3 ods. 4 Registračného poriadku. 

 
 

SPF/2022/R/Z9 /U4 

a.) Rada SPF berie na vedomie stanovisko matrikára a súhlasí s tým, aby za 
riadnych členov  SPF boli prijaté nasledovné subjekty:  
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1. Sportfanatic, IČO: 42291836 
2. Ľadové MEDVEDE Veľká voda, IČO: 52798445 

 

V prípade, že v roku 2022/2023 nebudú mať členovia SPF preukázané 
prihlásenie športovca/družstva do súťaže organizovanej SPF alebo jej členom, 
Rada SPF si vyhradzuje právomoc prehodnotiť odporučenie pre nasledovnú 
Konferenciu SPF z hľadiska zotrvania neaktívnych členov SPF medzi 
riadnymi členmi a podľa okolností odporučiť Konferencii vylúčenie v zmysle 
čl. 17 Stanov. 
 
b.) Rada SPF berie na vedomie stanovisko matrikára,  ktorého zároveň 
poveruje písomne vyžiadať  od nižšie uvedených kandidátov čestné 
prehlásenie, že  
1. sa „hodlajú aktívne zúčastňovať (tj, priama účasť na športových súťažiach 
v plaveckých športoch v SR a v zahraničí) na organizovaných plaveckých 
športoch, plaveckých športoch organizovaných SPF alebo jej riadnym 
členom“. športových súťaží v plaveckých športoch v SR,  
2. má alebo bude mať pre túto činnosť športového odborníka /trénera 
plaveckých športov/ registrovaného v SPF.  
 
Ide o nasledovné subjekty: 
 
                                                                PavučikSport, IČO: 54748399  
                                                                Smelá Žabka - Škola športu Senec IČO: 52660265 

 

Úloha z rozhodnutia: 
Rada SPF ukladá registračnému orgánu SPF zaslať uvedeným žiadateľom 
oznámenie o prijatí za riadneho člena SPF, resp. vyžiadať dodatočné podklady 
pre ich prijatie. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                   
Zodpovední: p. Šulek, p.  Košťálová 
 

Hlasovanie: 

Za:  5 , Proti: 0 , Zdržal sa:   0 

 

Výsledok hlasovania:                  Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:         žiadne 

_________________________________________ 

Úloha č. 4-2 /2022 

Rada SPF ukladá: 

Rada SPF ukladá registračnému orgánu SPF zaslať označeným žiadateľom oznámenie o prijatí 
za riadneho člena SPF. 
 

Termín: bez zbytočného odkladu                   

Zodpovední: p. Šulek, p.  Košťálová 

 

Schválenie delegátov na Technický kongres FINA 
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Predmetom schválenia Rady SPF je schválenie delegátov jednotlivých športových odvetví na 

Technickom kongrese FINA, ktorý sa koná online formou v termíne 3.-5.10.2022. Delegáti boli 

odporučení jednotlivými sekciami SPF nasledovne: 

- diaľkové plávanie (Pavol Peciar, Ivana Lange) - 04.10.2022,  

- synchronizované plávanie (Jana Mezovská, Lucia Shepard) - 03.10.2022,  

- vodné pólo ( Vlastimil Kratochvíl, Milan Oršula) - 04.10.2022,  

- plávanie ( Ivana Lange, Roman Havrlant) - 05.10.2022.  

 

Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
 

Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2022/R/Z9/U5  

Rada SPF schvaľuje delegátov jednotlivých športov na Technickom kongrese FINA v 
termíne 03.-05.10.2022 online formou. 

- diaľkové plávanie: Pavol Peciar, Ivana Lange - 04.10.2022,  
- synchronizované plávanie – Jana Mezovská, Lucia Shepard - 03.10.2022,  
- vodné pólo: Vlastimil Kratochvíl, Milan Oršula - 04.10.2022,  
- plávanie Ivana Lange, Roman Havrlant - 05.10.2022.  

 

Úloha z uznesenia:  Rada SPF ukladá sekretariátu zabezpečiť ich účasť jednotlivých 
delegátov na podujatí.  

 
Termín: bez zbytočného odkladu                
Zodpovední: p. Šulek, p. Lange  

 
Hlasovanie:  
Za:  5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
________________________________________ 
Úloha č. 4-3 /2022 
Rada SPF ukladá sekretariátu zabezpečiť účasť jednotlivých delegátov na podujatí. 
Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovedný:  p. Šulek, p. Lange 

 
 
 
Bod č. 5: Pokračovanie v Konferencii SPF z 13.5.2022 
 
Rada sa zaoberala praktickou realizáciou pokračovania prerušenej Konferencie, v zmysle 

schváleného uznesenia č. SPF/2022/R/U214/P. Rada SPF schválila zmenu dátumu konania  

pokračujúcej Konferencie na termín 19.09.2021 /pondelok/ a prostredníctvom sekretariátu 

SPF zaslala všetkým delegátom a štatutárom klubov pozvánky na pokračovanie Konferencie, 
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ktorá sa bude konať od 09,00hod (08,15hod prezentácia) v Kongresovej sále Hotela NH 

Bratislava Gate One v Bratislava, Ambrušova 7. 

 

Rada SPF zdôrazňuje, že v záujme predchádzania nezrovnalostí pri nápočte hlasov delegátov, 

ako boli tieto namietané na Konferencii 13.5.2022 zo strany niektorých delegátov a na základe 

stanoviska pozorovateľa MŠ SR ako aj hlavného kontrolóra športu, pristúpila pre 

pokračovanie Konferencie k nápočtu hlasov delegátov striktne v zmysle Stanov SPF, tj. neberú 

sa v úvahu obmedzenia z dôvodu Covid pandémie, ktoré mali nerovnaký dopad na členov SPF 

z pohľadu ich účasti na súťažiach v roku 2021, čo sa následne prejavuje v znížení počtu hlasov 

určitej časti členov (a naopak vo zvýšení počtu hlasov inej časti členov).  

 
Program Riadnej Konferencie SPF zo dňa 13.05.2022: 

1. Príchod delegátov a hostí – prezentácia 

2. Otvorenie rokovania Konferencie SPF 

3. Skúška hlasovacieho zariadenia 

4. Schválenie pracovných komisií Konferencie (mandátová, návrhová, skrutátori, zapisovatelia, 

overovatelia) 

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

6. Správa mandátovej komisie (zoznam členov a ich náhradníkov k 11.05.2022) 

7. Schválenie Rokovacieho poriadku 

8. Schválenie programu Konferencie 

9. Stanovy SPF / zákonná úprava/ 

10. Prestávka 30 minút 

 

 

Pokračovanie Riadnej Konferencie dňa 19.09.2022: 

1. Príchod delegátov a hostí – prezentácia 

2. Otvorenie rokovania Konferencie SPF 

3. Skúška hlasovacieho zariadenia 

4. Overenie prítomnosti členov (dňa 13.5.2022 už schválených) pracovných komisií Konferencie 

(mandátová, návrhová, skrutátori, zapisovatelia, overovatelia) alebo schválenie pracovných 

komisií Konferencie (v prípade neprítomnosti dňa 13.5.2022 už schválených členov)  

5. Správa mandátovej komisie (zoznam členov, delegátov a ich náhradníkov k 19.09.2022) 

6. Rozpočet SPF na rok 2022 

7. Doplňujúce voľby člena Rady SPF – Viceprezident pre plávanie 

8. Doplňujúce voľby člena Rady SPF – Viceprezident pre synchronizované plávanie 

9. Doplňujúce voľby člena Rady SPF – pre legislatívu a právo 

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

2021 a 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 

– hlasovanie o bode programu sa uskutočnilo formou per rollam dňa 29.07.2022 

11. Prijatie nových členov SPF  

12. Koncepcia SPF pre rekonštrukciu a výstavbu plaveckých bazénov pre roky 2022-2025 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

Všetky potrebné materiály budú v zákonnej lehote najmenej 7 dní predo dňom konania Konferencie 

zverejnené na webovom sídle SPF: Konferencia SPF 2022 | Slovenská plavecká federácia 
(swimmsvk.sk) 

https://swimmsvk.sk/konferencia-spf-2022
https://swimmsvk.sk/konferencia-spf-2022
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Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2022/R/Z9/U6  

 
Rada SPF berie na vedomie program pokračujúcej Konferencie v dátume 19.9.2022: 
  
1. Príchod delegátov a hostí – prezentácia 
2. Otvorenie rokovania Konferencie SPF 
3. Skúška hlasovacieho zariadenia 
4. Overenie prítomnosti členov pracovných komisií Konferencie (mandátová, 
návrhová, skrutátori, zapisovatelia, overovatelia) alebo schválenie pracovných 
komisií Konferencie (v prípade neprítomnosti dňa 13.5.2022 už schválených členov) 
5. Správa mandátovej komisie (zoznam členov, delegátov a ich náhradníkov k 
19.09.2022) 
6. Rozpočet na rok 2022 
7. Doplňujúce voľby člena Rady SPF – Viceprezident pre plávanie 
8. Doplňujúce voľby člena Rady SPF – Viceprezident pre synchronizované 
plávanie 
9. Doplňujúce voľby člena Rady SPF – pre legislatívu a právo 
10. Výročná správa SPF a SPM so správou o činnosti SPF a správou o hospodárení 
SPF za rok 2021 a 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  – hlasovanie o bode programu sa uskutočnilo formou per 

rollam dňa 29.07.2022 
11. Prijatie nových členov SPF 
12. Koncepcia SPF pre rekonštrukciu a výstavbu plaveckých bazénov pre roky 
2022-2025 
13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Záver 
 
Rada SPF ukladá Sekretariátu zabezpečiť všetky potrebné úkony súvisiace s konaním 
(pokračovaním) rokovania Konferencie SPF. Osobitne Rada SPF ukladá Sekretariátu 
dostatočne včas zverejniť podklady k jednotlivým bodom rokovania Konferencie tak, 
aby bola dodržaná zákonná lehota 7 dní vopred (posledný deň, kedy je nutné zverejniť 
podklady je 12.9.2022). V prípade pochybností, otázok alebo iných dotazov delegátov 
konzultuje Sekretariát vopred s Kontrolórom SPF v záujme podávania 
zrozumiteľných stanovísk a vysvetlení.    
 
Termín: bez zbytočného odkladu  
Zodpovedný: p. Šulek + sekretariát 

 

 

Hlasovanie:  
Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 



 

 

 

  

 

 Internal 

Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

________________________________________ 

Úloha č. 5-1 /2022 

Rada SPF ukladá Sekretariátu zabezpečiť všetky potrebné úkony súvisiace s konaním 
(pokračovaním) rokovania Konferencie SPF. Osobitne Rada SPF ukladá Sekretariátu 
dostatočne včas zverejniť podklady k jednotlivým bodom rokovania Konferencie tak, aby bola 
dodržaná zákonná lehota 7 dní vopred (posledný deň, kedy je nutné zverejniť podklady je 
12.9.2022). V prípade pochybností, otázok alebo iných dotazov delegátov konzultuje 
Sekretariát vopred s Kontrolórom SPF v záujme podávania zrozumiteľných stanovísk a 
vysvetlení.    
 
 Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovedný:  p. Šulek + sekretariát 

 

 

Bod č. 6: Zvolanie mimoriadnej Konferencie SPF na deň 19.9.2022 
 

Rada SPF sa zaoberala správou Hlavnej kontrolórky športu (HKŠ) vypracovanej na podnet 

členov SPF, ktorá konštatovala, že SPF je povinná na najbližšej Konferencii SPF schváliť 

vlastný Volebný poriadok, aby sa predchádzalo nezrovnalostiam pri voľbách do orgánov SPF. 

Obdobne Rada SPF konštatuje skutočnosť, že rokovanie Konferencií SPF je ovplyvnené tým, 

že značná časť členskej základne sa rokovaní nezúčastňuje, čo následne vytvára tlak na 

podmienku uznášaniaschopnosti, kedy v krátkom čase museli byť 2 rokovania Konferencie 

prerušené pre nedostatok uznášaniaschopnosti. Z tohto dôvodu Rada navrhuje posúdiť 

možnosti vylúčenia neaktívnych členov ( čl. 17 ods. 1 písm. c) Stanov), ktorí sa dlhodobo 

nezúčastňujú súťaží a tým zreálniť počet členov.  

Rada SPF podáva návrh zmeny Smernice SPF o kritériách, účele a rozdelení finančných 

prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných 

športovcov SPF,  spolu  s návrhom p. Adámkovej z roku 2021, kde financie na spoločnú 

prípravu cez UTM pôjdu cez kluby a tieto majú možnosť zabezpečiť spoločnú prípravu z týchto 

peňazí adresne športovcom, resp. ich využiť v kluboch, ktoré v rámci súčasnej finančnej 

situácie (inflácia, rastúce ceny energií) môžu mať problém so zabezpečením základných 

potrieb. 

Z dôvodu, že najbližšie zasadnutie najvyššieho orgánu SPF je iba pokračovaním rokovania 

otvoreného dňa 13.5.2022, v záujme predchádzania pochybnostiam sa nenavrhuje doplnenie 

programu zasadnutia, ako bol schválený dňa 13.5.2022.  

Na základe uvedeného Rada SPF navrhuje využiť prítomnosť delegátov, ako aj zabezpečenú 

rokovaciu miestnosť a technické vybavenie tak, aby po ukončení posledného bodu rokovania 

riadnej konferencie, mohla byť otvorená nová mimoriadna Konferencia SPF s nasledovným 

Programom:  

1. Prezentácia 
2. Otvorenie rokovania Konferencie SPF 
3. Schválenie pracovných komisií Konferencie (mandátová, návrhová, skrutátori, 

zapisovatelia, overovatelia) 
4. Správa mandátovej komisie zoznam členov, delegátov a ich náhradníkov 

k 19.9.2022) 
5. Schválenie programu Konferencie 

6. Schválenie Volebného poriadku SPF 



 

 

 

  

 

 Internal 

7. Návrh na vylúčenie neaktívnych riadnych členov SPF 
8. Návrh na zmenu SMERNICE Slovenskej plaveckej federácie o kritériách, účele 

a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov 

zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SPF  
9. Diskusia 
10. Záver 

 

Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2022/R/Z9/U7  

 

Rada SPF zvoláva mimoriadnu Konferenciu SPF nasledovne: 

a.)  mimoriadna Konferencia SPF sa uskutoční  dňa 19.9.2022 v Kongresovej 

sále hotela NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7, o 15:00 hod alebo 30 

min po ukončení rokovania riadnej Konferencie SPF 2022 

b.)  technické zabezpečenie Konferencie ozvučením a hlasovacím zariadením 

zabezpečí firma JEF Audio s.r.o., tj. rovnaký dodávateľ ako pre riadnu 

Konferenciu 2022 

c.)  Navrhovaný program mimoriadnej Konferencie SPF: 

1. Prezentácia 
2. Otvorenie rokovania Konferencie SPF 
3. Schválenie pracovných komisií Konferencie (mandátová, návrhová, skrutátori, 

zapisovatelia, overovatelia) 
4. Správa mandátovej komisie zoznam členov, delegátov a ich náhradníkov k 19.9.2022) 
5. Schválenie programu Konferencie 

6. Schválenie Volebného poriadku SPF 
7. Návrh na vylúčenie neaktívnych riadnych členov SPF 
8. Návrh na zmenu SMERNICE Slovenskej plaveckej federácie o kritériách, účele a 

rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do 

Zoznamu talentovaných športovcov SPF  
9. Diskusia 
10. Záver 

Rada SPF ukladá sekretariátu zabezpečiť všetky potrebné úkony súvisiace s 

konaním Konferencie v zmysle štandardných procesov SPF.  

Osobitne Rada SPF ukladá Sekretariátu dostatočne včas zverejniť podklady 
k jednotlivým bodom rokovania Konferencie tak, aby bola dodržaná zákonná lehota 7 
dní vopred (posledný deň, kedy je nutné zverejniť podklady je 12.9.2022). V prípade 
pochybností, otázok alebo iných dotazov delegátov konzultuje Sekretariát vopred 
s Kontrolórom SPF v záujme podávania zrozumiteľných stanovísk a vysvetlení.    
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Termín: bez zbytočného odkladu 

Zodpovedný: p. Šulek + sekretariát 

 

Hlasovanie:  
Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

________________________________________ 

Úloha č. 6-1 /2022 

Rada SPF ukladá Sekretariátu zabezpečiť všetky potrebné úkony súvisiace s konaním 
(pokračovaním) rokovania Konferencie SPF. Osobitne Rada SPF ukladá Sekretariátu 
dostatočne včas zverejniť podklady k jednotlivým bodom rokovania Konferencie tak, aby bola 
dodržaná zákonná lehota 7 dní vopred (posledný deň, kedy je nutné zverejniť podklady je 
12.9.2022). V prípade pochybností, otázok alebo iných dotazov delegátov konzultuje 
Sekretariát vopred s Kontrolórom SPF v záujme podávania zrozumiteľných stanovísk a 
vysvetlení.    
 Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovedný:  p. Šulek + sekretariát 

 

 

 

Bod č. 7: Voľby členov do orgánov spravodlivosti SPF 
 

Rada SPF sa zaoberala oznámením Volebnej komisie SPF v znení: 

 

Volebná komisia SPF týmto určuje termín konania volieb členov orgánov zabezpečenia 

spravodlivosti (Disciplinárna komisia SPF, Rozhodovacia rada SPF, Odvolacia komisia SPF) 

na 14.9.2022 (počas riadneho rokovania Rady SPF). 

 

Volebná komisia SPF týmto zároveň poveruje Radu SPF zverejnením oznamu o organizovaní 

volieb členov Disciplinárnej komisie SPF, Rozhodovacej rady SPF a Odvolacej komisie SPF na 

daný termín a v tejto súvislosti vyzvať členov SPF na predkladanie kandidátov na jednotlivé 

funkcie Podľa čl. 26 ods. 1 a 2 Stanov SPF: 

 

"Za člena orgánu SPF alebo za náhradníka člena orgánu SPF môže byť zvolená alebo 

ustanovená fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky: 

 

b) spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení, 

c) bezúhonnosť v zmysle Zákona a Stanov, 

d) súhlas s kandidatúrou, 

e) ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb, kandidáta navrhli osoby z tejto záujmovej 

skupiny,". 

 

Navrhnutí kandidáti musia doručiť na sekretariát SPF čestné prehlásenie o splnení uvedených 

podmienok, a doložiť súhlas so svojou kandidatúrou. 



 

 

 

  

 

 Internal 

 

O navrhovanie kandidátov a predkladanie vyhlásení a súhlasov požiada Rada SPF do termínu 

do 8.9.2022 (v ten deň musia byť návrhy, vyhlásenia a súhlasy doručené na sekretariát SPF). 

Zoznam kandidátov bude zverejnený 9.9.2022 a akt voľby sa bude konať na zasadnutí Rady 

SPF dňa 14.9.2022, za účasti Volebnej komisie. Pre každý orgán môžu byť zvolení aj 

náhradníci/ad hoc členovia orgánu. 

 
 
Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

- Žiadosť volebnej komisie 
 

Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2022/R/Z9/U8 

 
Rada SPF berie na vedomie a prijíma poverenie zo strany Volebnej komisie SPF 
a v zmysle poverenia určuje termín konania volieb členov orgánov zabezpečenia 
spravodlivosti (Disciplinárna komisia SPF, Rozhodovacia rada SPF, Odvolacia 
komisia SPF) na deň 14.9.2022 (počas riadneho rokovania Rady SPF). 
 
Rada SPF v súlade s poverením Volebnej komisie SPF bezodkladne zverejní oznam o 
organizovaní volieb členov Disciplinárnej komisie SPF, Rozhodovacej rady SPF a 
Odvolacej komisie SPF na daný termín a vyzve členov SPF na predkladanie kandidátov 
na jednotlivé funkcie Podľa čl. 26 ods. 1 a 2 Stanov SPF: 
  
Navrhnutí kandidáti musia doručiť na sekretariát SPF čestné prehlásenie o splnení 
uvedených podmienok, a doložiť súhlas so svojou kandidatúrou. 
 
Lehotu pre navrhovanie kandidátov a predkladanie vyhlásení a súhlasov navrhla 
Volebná komisia SPF v termíne do 8.9.2022 (v ten deň musia byť návrhy, vyhlásenia 
a súhlasy doručené na sekretariát SPF). Zoznam kandidátov bude zverejnený 
9.9.2022 a akt voľby sa bude konať na zasadnutí Rady SPF dňa 14.9.2022, za účasti 
Volebnej komisie. Pre každý orgán môžu byť zvolení aj náhradníci/ad hoc členovia 
orgánu. 
 
 
Termín: bez zbytočného odkladu  
Zodpovedný: p. Šulek + sekretariát 

 

Hlasovanie:  
Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

________________________________________ 

Úloha č. 7-1 /2022 

Prezident a Sekretariát: zverejniť na webovom sídle výzvu na navrhovanie kandidátov na 
členov orgánov spravodlivosti - bezodkladne 
Prezident: dohliadnuť na riadne zverejnenie zoznamu kandidátov dňa 9.9.2022  
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Prezident: zvolať zasadnutie Rady SPF, zabezpečiť dostatočnú účasť k vykonaniu volieb, 
prizvať členov Volebnej komisie – aspoň 5 pracovných dní vopred 
 Termín: ako je uvedené vyššie 

Zodpovedný:  p. Šulek + sekretariát 

 
 
Bod č. 7 Rôzne 

-        Prezident SPF informoval členov Rady, že SPF dostala správu o vykonaní kontroly 
HKŠ, ktorá bola zaslaná členom Rady ako aj kontrolórovi SPF a navrhuje zverejniť 
správu na webovom sídle SPF -  Kontrolór | Slovenská plavecká federácia 
(swimmsvk.sk) 

-        Rada SPF sa zaoberala  podanou žiadosťou delegáta Konferencie p. Pavuka, ktorý 
požadoval zaslať podklady ku konferencii  

-    Rada SPF konštatuje, že v zmysle výzvy prijala nasledovné návrhy kandidátov za 
členov komisie na úpravu Stanov SPF, čím považuje zoznam kandidátov za úplný 
(konečný):   

1. Marcel Blažo, 2. Zuzana Žáková, 3. Katarína Horváthová, 4. Irena Adámková, 
5. Miroslav Chlípala, 6. Karel Procházka, 7. Pavuk Marian, 8. Záborský Milan, 
9. Hrbek Patrik, 10. Tomáš Gábriš, 11. Vladimír Kán, 12. Lucia Mokrá, 13. 
Branislav Hakel, 14. Július Šefčík, 15. Ľubomír Myndiuk 

V zmysle čl. 54 Stanov SPF má Rada SPF ustanoviť predsedu a zloženie komisie 
a určiť jej účel, ciele, úlohy a termíny ich splnenia. V uvedenej veci sa Rada bude 
zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.  

- Prezident SPF poukázal na ekonomické problémy s prevádzkou bazénov následkom 
zvýšenia cien energií, čo môže mať zdrvujúce následky pre športové kluby 
plaveckých športov. Prezident SPF intenzívne rokuje so splnomocnencom vlády SR 
pre šport p. Karolom Kučerom a spoločne navrhujú ako najvýhodnejšie riešenie 
zastropovanie cien energií zo strany štátu pre plavecké bazény. Ako príklad 
prezident poukázal na neúmerný rast cien energií: kým jedna megawatthodina 
/MWh/ stála ešte minulý rok cca 60 Eur, dnes dosahuje v priemere výšku 800 Eur 
za MWh! Tento stav môže mať horší dopad pre členov SPF ako covidové obdobie. 

 

 

Rokovanie ukončené o 21,50 hod. 

 

 

V Bratislave, dňa 31.08.2022 

 

Ivan Šulek v.r. - predsedajúci Rady SPF  

 

Martina Kuniková v.r. - zapisovateľ 

 

Miroslava Dubčáková v.r. - overovateľ 

Dagmar Krausová  v.r. – overovateľ 

https://swimmsvk.sk/kontrolor
https://swimmsvk.sk/kontrolor

