
Návrh riadneho člena SPF - klubu:   

Športový klub polície Modrí Draci Košice 

na doplnenie bodov programu a uznesení na hlasovanie v rámci Hlasovania per 

rollam vo forme Konferencie konanej elektronickým diaľkovým hlasovaním v 

dňoch od 21.11.2022 do 25.11.2022. 

 
 

V nadväznosti na doručenie pozvánky na hlasovanie per rollam vo forme Konferencie 

konanej elektronickým diaľkovým hlasovaním, doručené emailom dňa 14.11.2022 a v súlade 

s obsahom výzvy a pokynov v určenej lehote (do 20.11.2022) ako riadny člen SPF týmto 

predkladáme nasledovný návrh na doplnenie programu  hlasovania per rollam vo forme 

Konferencie konanej elektronickým diaľkovým hlasovaním v dňoch od 21.11.2022 (0.00 hod) 

do 25.11.2022 (23.59 hod). 

 

Navrhovaný program navrhujeme doplniť o nové body č. 7 a č. 8: 

 

Bod č. 7 s názvom “Schválenie zverejnenia a zverejňovania informácií o prijatí a 

spôsobe použitia finančných prostriedkov vlastných zdrojov Slovenskej plaveckej 

federácie” 

Návrh uznesení k bodu č. 7: 

 

Hlasovanie č. X : 

“ Konferencia SPF ukladá prezidentovi SPF a Rade SPF povinnosť prostredníctvom 

Sekretariátu SPF počnúc mesiacom november 2022 priebežne zverejňovať na webovom 

sídle v sekcii “Zverejnenia” informácie o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov 

vlastných zdrojov evidovaných v rámci účtovno analytickej kapitoly č.3 a to najneskôr do 

25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli 

prostriedky vlastných zdrojov prijaté alebo použité. 

Zverejňovanie sa vykonáva v členení podľa jej jednotlivých podkapitol č. 1 až č. X (SPF/ 

sekretariát; SPF / á sekcia športového odvetvia plaveckého športu; SPF / 2%; SPD / dotácie; 

SPF / sponzoring; SPF / Charitatívna reklama; a iné už zavedené a v budúcnosti zavedené 

do analytiky) a v štruktúre ako je vykazované priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných 

prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu. 

Kontrolórovi SPF sa ukladá povinnosť vykonávať pravidelnú priebežnú kontrolu plnenia 

povinnosti vyplývajúcej z tohto uznesenia Konferencie SPF. ” 

Hlasovanie č.X : 

“ Konferencia SPF ukladá prezidentovi a Rade SPF povinnosť prostredníctvom Sekretariátu 

SPF zverejniť na webovom sídle  v sekcii “Zverejnenia” informácie o prijatí a spôsobe 

použitia prostriedkov vlastných zdrojov evidovaných v rámci účtovno analytickej 

kapitoly č.3 za obdobie od 1.1.2021 do 30.11.2022 a to najneskôr do 15.12.2022. 

Zverejnenie sa vykoná v členení podľa jej jednotlivých podkapitol č. 1 až č. X (SPF/ 

sekretariát; SPF / á sekcia športového odvetvia plaveckého športu; SPF / 2%; SPD / dotácie; 

SPF / sponzoring; SPF / Charitatívna reklama; a iné už zavedené do analytiky) a v štruktúre 

ako je vykazované priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých 

zo štátneho rozpočtu v oblasti športu. 



Kontrolórovi SPF sa ukladá povinnosť kontroly splnenia povinnosti vyplývajúcej z tohto 

uznesenia Konferencie SPF. ” 

Bod č. 8 s názvom “Schválenie zverejnenia a zverejňovania informácií o prijatí a 

spôsobe použitia finančných prostriedkov 100% dcérskej obchodnej spoločnosti 

Slovenskej plaveckej federácie -  Slovenská plavecká marketingová, s.r.o. ” 

 

Návrh uznesení k bodu č. 8: 

 

Hlasovanie č. X : 

“ Konferencia SPF ukladá prezidentovi SPF a Rade SPF povinnosť prostredníctvom 

Sekretariátu SPF počnúc mesiacom november 2022 priebežne zverejňovať na webovom 

sídle v sekcii “Zverejnenia” informáciu o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov dcérskej 

obchodnej spoločnosti SPF - Slovenská plavecká marketingová. s.r.o., a to najneskôr 

do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli 

prostriedky prijaté alebo použité. 

Kontrolórovi SPF sa ukladá povinnosť vykonávať pravidelnú priebežnú kontrolu plnenia 

povinnosti vyplývajúcej z tohto uznesenia Konferencie SPF. “ 

Hlasovanie č. X : 

“ Konferencia SPF ukladá prezidentovi SPF a Rade SPF povinnosť prostredníctvom 

Sekretariátu SPF zverejniť na webovom sídle v sekcii “Zverejnenia” informácie o prijatí a 

spôsobe použitia prostriedkov dcérskej obchodnej spoločnosti SPF - Slovenská plavecká 

marketingová. s.r.o. za obdobie od 1.1.2021 do 30.11.2022 a to najneskôr  do 

15.12.2022. 

Kontrolórovi SPF sa ukladá povinnosť kontroly splnenia povinnosti vyplývajúcej z tohto 

uznesenia Konferencie SPF. “ 

 
Odôvodnenie návrhu: 

 

Uznesenia k bodu 7 boli už predložené písomne ako návrh uznesenia klubom STUAS na 

hlasovanie na Konferencii SPF konanej dňa 13.5.2022 v rámci bodu “Rozpočet SPF na rok 

2022”, v ktorom bode sa Konferencia SPF prerušila z dôvodu jej neuznášaniaschopnosti, 

pričom z neznámych dôvodov nebolo toto uznesenie predložené a zaradené  na 

hlasovanie na pokračujúcej Konferencii SPF konanej dňa 19.9.2022 v rámci bodu  

“Rozpočet SPF na rok 2022”. 

Návrhy na doplnenie bodov programu a návrhy na hlasovanie o uzneseniach podávame aj z 

dôvodu, že opakované bežné oficiálne žiadosti členskej základne o zverejnenie týchto 

informácií, t.j. informácií o použití prostriedkov členskej základne, boli zo strany vedenia SPF 

prostredníctvom prezidenta SPF odmietnuté a ignorované.  

Ako členská základňa a Konferencia SPF ako najvyšší orgán SPF, ktorej sa 

zodpovedajú všetky ostatné orgány SPF, máme právo na informácie, ako sa 

míňajú NAŠE finančné prostriedky. 

V zmysle čl. 22 ods. 1 písm. g) Stanov SPF má člen SPF právo byť informovaný a požadovať 

informácie o záležitostiach SPF prostredníctvom príslušných orgánov SPF. 



Návrhy na doplnenie bodov programu a návrhy na hlasovanie o uzneseniach podávame 

taktiež s odkazom na záväzky vyplývajúce z Etického kódexu SPF a ním definovaných 

základných etických zásad odrážajúcich základné hodnoty v rámci SPF, akým sú: 

  

1. profesionalita – plníme zverené úlohy svedomito, na vysokej odbornej úrovni, so 

snahou o čo najlepšie výsledky;  

2. zodpovednosť – sme verní svojim hodnotám, ktoré sa odrážajú v našom myslení i 

konaní. Plníme svoje záväzky a preberáme zodpovednosť za naše činy.  

3. integrita – vo všetkom čo robíme, podporujeme čestnosť, poctivosť, 

dôveryhodnosť a konanie založené na etických štandardoch; odmietame 

akékoľvek podvodné konanie, korupciu, ovplyvňovanie výsledkov súťaží, doping či 

iné negatívne javy v športe;  

4. dobré riadenie – rešpektujeme princípy dobrého riadenia v športe, ktoré zahŕňajú 

osobitne a najmä:    

a. transparentnosť pravidiel – jasnosť a dostupnosť textu pravidiel;   

b. finančnú transparentnosť – transparentnosť finančných záväzkov, 

verejných obstarávaní, zverejňovanie informácií, účtovanie podľa 

všeobecne akceptovaných pravidiel, nezávislý audit;   

c. transparentnosť riadenia – zdokladovateľnosť všetkých postupov a 

rozhodnutí;  

d. transparentnosť riadiacich orgánov – vyjasnenie právomocí, kompetencií a 

úloh, vrátane pravidiel obsadzovania pozícií; 

e. transparentnosť riadenia rizík;   

f. efektívnu vnútornú komunikáciu;  

g. spoločnú zodpovednosť – rozdelenie úloh a zodpovednosti za politické a 

manažérske rozhodnutia;    

h. kontrolu plnenia úloh – pravidelné predkladanie správ za jednotlivé volené a 

obsadzované pozície; 

Okrem toho podľa článku 4 ods. 6 písm. a) a h) Etického kódexu SPF sú funkcionári SPF 

povinní konať profesionálne tak, že konajú a rozhodujú transparentne a že nezatajujú 

informácie, ktoré majú byť riadne sprístupnené. 

 

Dňa 19.11.2022 

 

Riadny člen SPF - klub  

Športový klub polície Modrí Draci Košice, IČO: 42 103 100, 

Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice 

 

JUDr. Ľubomír Myndiuk, LL.M, delegát  

 

  


