
 

 

  

 

 

    

  Zápis č. SPF/2022/R/Z13 

 

Zo zasadnutia mimoriadnej Rady SPF konanej dňa 16.11.2022 o 17,00 hod. online formou  

 
Prítomní členovia:  p. Dubčáková, p. Krausová,  p. Moravcová-Valko, p. Šulek, p. Mokrá, 

p. Kertésová 
 
Prizvaní:  Volebná komisia SPF: p. Žáková, p. Šmihuľa, p. Urbanský  

p. Meliš – kontrolór, p. Lange – gen. sekretár,  
 

Ospravedlnení: p. Borsig, p. Kúkelová, p. Strapeková, p. Meliš 
 
Navrhovaný program:  

  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu Rady SPF 

3. Správa volebnej komisie – Voľby členov OZS spra-va-volebnej-komisie-ozs-2022.pdf 

(sportnet.online) 
4. Voľby do orgánov zabezpečenia spravodlivosti 

5. Výsledky volieb 

6. Rôzne 
 

Bod č. 1: Otvorenie  

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

skonštatoval, že z počtu 9 členov Rady SPF sú prítomní  6 členovia (17:10), a teda Rada SPF je 

uznášaniaschopná. Vysvetlil dôvod mimoriadneho zasadnutia volieb do orgánov zabezpečenia 

spravodlivosti, ktorým bolo podanie piatich členov SPF /p. Viazanko IUVENTA 

AQUATIX.o.z., p. Pavol Vaculčík Klub športového potápania Žralok o.z., p. Králik a p. Žáková 

zastupujúca v pozícii predsedu dva kluby Slávia STU Artistic Swimming a Slávia STU 

Bratislava/  Hlavnému kontrolórovi športu, ktorého záverom boli okrem iných navrhnuté tieto 

opatrenia HKŠ súvisiace s OZS:  

-bezodkladne zabezpečiť, aby zloženie volených orgánov bolo v súlade s článkom 26 

bod 6 Stanov SPF 

-bezodkladne zabezpečiť zverejňovanie kandidátov na členov orgánov vrátane ich 

navrhovateľa najneskôr tri dni predo dňom konania volieb v súlade s § 17 ods. 1 písm. 

h zákona o športe 

P. Šulek vysvetlil že o funkcie členov OZS  nebol záujem zo strany klubov, nakoľko tieto orgány 

sú z veľkej časti podporou výkonných orgánov SPF /Rada a VV sekcií športov/ a tiež z dôvodu 

nízkej finančnej lukratívnosti mimoriadne zodpovedných  funkcií /symbolická odmena/ 

nejavia ľudia s požadovaným právnym vzdelaním o obsadenie týchto funkcií záujem. Napriek 

trom výzvam žiadny klub, či člen SPF neprihlásil ani jedného kandidáta.  Aby SPF 

neporušovala zákon, prezident SPF vyvinul maximálne úsilie na to, aby navrhol dostatočný 

počet ľudí na obsadenie všetkých funkcií a zaslal ako jediný člen SPF v požadovanej lehote 

sedem návrhov s kandidátmi. 

 

Bod č. 2: Schválenie návrhu programu Rady SPF  

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/s/swimmsvk.sk/2022/11/spra-va-volebnej-komisie-ozs-2022.pdf
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/s/swimmsvk.sk/2022/11/spra-va-volebnej-komisie-ozs-2022.pdf


 

 

  

 

 

Návrh programu a pozvánka na Radu SPF bola členom zaslaná elektronicky dňa 14.11.2022 a 

materiál k rokovaniu Rady SPF bol členom zaslaný  elektronickou formou dňa 10.11.2022. 

Prezident prečítal návrh programu a požiadal o jeho prípadné doplnenie.  

 

SPF/2022/R/Z13/U1 

Rada SPF schvaľuje  program rokovania Rady SPF v znení:   

 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu Rady SPF 
3. Správa volebnej komisie   
4. Voľby do orgánov zabezpečenia spravodlivosti 
5. Výsledky volieb 
6. Rôzne 

 

 

Hlasovanie: 

Za:  6, Proti: 0, Zdržal sa: 0  

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 
 
Bod č. 3: Správa volebnej komisie   
 
Predsedníčka volebnej komisie p. Žáková prečítala prítomným správu volebnej komisie: 
V požadovanom termíne boli doručené a riadne odovzdané a platné Kandidátske lístky 
nasledovne: 
Kandidáti na člena Disciplinárnej komisie SPF: 
• Rastislav Krajčík /návrh 1 individuálny člen SPF- Mgr. Ivan Šulek/ 
• JUDr. Patrik Hrbek / návrh 1 individuálny člen SPF- Mgr. Ivan Šulek/ 
• Bc. Vladimír Blahutiak / návrh 1 individuálny člen SPF- Mgr. Ivan Šulek/ 
• Milan Krajčík /1 individuálny člen SPF- Mgr. Ivan Šulek/ 
Kandidáti na člena Rozhodovacej rady SPF: 
• Mgr. Lucia Beláková / návrh 1 individuálny člen SPF- Mgr. Ivan Šulek/ 
• Mgr. Lukáš Štefánik, LL.M. / návrh 1 individuálny člen SPF- Mgr. Ivan Šulek/ 
Kandidáti na člena Odvolacej komisie SPF: 
• Mgr. Petra Helt, PhD. / návrh 1 individuálny člen SPF- Mgr. Ivan Šulek/ 
 
Záverom p. Žáková konštatovala, že spolu s predsedom a podpredsedom každého orgánu 
spravodlivosti SPF ktorí boli volení na Konferencii SPF, bude dostatočný počet členov na 
činnosť OZS v zmysle Stanov SPF. 
 
p. Šulek vysvetlil, že až na dvoch kandidátov /p.Blahutiak a p.Beláková/ boli všetci kandidáti 

pred spochybnením ich zvolenia Radou SPF členmi OZS , preto už majú dostatočné skúsenosti 

s danou problematikou.  

 

Bod č. 4: Voľby do orgánov zabezpečenia spravodlivosti 
 



 

 

  

 

 

Voľby viedla p. Žáková, ktorá na úvod požiadala prítomných, aby si všetci členovia Rady zapli 

kamery pre overenie hlasovania. Hlasovanie prebehlo zdvihnutím ruky (za) po každom 

návrhu. Hlasovalo sa po jednotlivých orgánoch a o všetkých kandidátoch naraz: 

Hlasovanie č.1  

Kandidáti Disciplinárna komisia SPF: 

• Rastislav Krajčík  

• JUDr. Patrik Hrbek   

• Bc. Vladimír Blahutiak   

• Milan Krajčík   

Za:  6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Hlasovanie č.2  

Kandidáti Rozhodovacia rada SPF: 

• Mgr. Lucia Beláková   

• Mgr. Lukáš Štefánik, LL.M.   

Za:  6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Hlasovanie č.3 

Kandidáti Odvolacej komisie SPF: 

• Mgr. Petra Helt, PhD.   

Za:  6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 5: Výsledky volieb 

 

Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

- Správa volebnej komisie 

 
Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2022/R/Z13/U2 

Rada SPF hlasovaním zvolila  nasledovných členov do orgánov zabezpečenia 
spravodlivosti SPF: 
 
Disciplinárna komisia SPF: 
• Rastislav Krajčík  
• JUDr. Patrik Hrbek   
• Bc. Vladimír Blahutiak   
• Milan Krajčík   
 
Rozhodovacia rada SPF: 
• Mgr. Lucia Beláková   
• Mgr. Lukáš Štefánik, LL.M.   
 
Odvolacej komisie SPF: 
• Mgr. Petra Helt, PhD.   
  
Úloha z rozhodnutia: 
Rada SPF ukladá sekretariátu zverejniť uvedených členov na webovom sídle SPF, 
zaradiť ich do zdieľaného emailu každého orgánu a informovať predsedov 
a podpredsedov orgánov /DK, RR a OK/ že sú v plnom zložení a môžu sa ujať činnosti. 



 

 

  

 

 

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

 

Hlasovanie:  
Za:  6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

________________________________________ 

Úloha č. 2- 13/2022 

Rada SPF ukladá sekretariátu zverejniť uvedených členov na webovom sídle SPF, zaradiť ich 

do zdieľaného emailu každého orgánu a informovať predsedov a podpredsedov orgánov /DK, 

RR a OK/ že sú v plnom zložení a môžu sa ujať činnosti. 

Zodpovední: p. Šulek, p. Košťálová  

 
 
Bod č. 6 Rôzne 
 

- Prezident poďakoval všetkým zúčastneným členom Rady a volebnej komisie za účasť 
na dôležitom hlasovaní a oznámil že v súčasnosti už máme splnený ďalší z bodov 
opatrení vyplývajúcich zo správy HKŠ, nasleduje už iba schválenie Volebného 
poriadku, ktoré bude prebiehať od 21.-25.11.2022 per rollam hlasovaním v rámci 
pokračovania Konferencie. 

- Pani Žáková ako predsedníčka volebnej komisie sa poďakovala za priebeh dnešných 
volieb a vzdala sa funkcie predsedu volebnej komisie a to z dôvodu že dostala od 
prezidenta SPF nasledovný text zo dna 16/9/2022 v znení: 

       “Vážená pani Žáková, 

dovolím si Vás  upozorniť,  že do dnešného dňa nemáte schválené žiadne interné smernice k 
voľbám do OS, tlačivá kandidátov pre návrhy/prihlášky za  členov orgánov spravodlivosti, 
nemáte volebný poriadok, nevyhlásili ste voľby do orgánov spravodlivosti po voľbách SPF v 
septembri 2021 a čo je najhoršie -  práve Vy ste spochybnili konanie členov Rady SPF pred 
Hlavným kontrolórom športu a ako predseda volebnej komisie ste de facto  upozornili HKŠ, 
členskú základňu, Radu SPF aj mňa ako štatutára SPF na svoje neplnenie si povinností 
predsedu volebnej komisie, pouvažujte prosím nad Vašim zotrvaním v tejto  funkcii.”  
Prezident SPF v krátkosti vysvetlil dôvod návrhu, ktorým bolo hlavne podanie na HKŠ, 
kde boli spochybnené voľby členov OZS. Aj napriek rozdielnym názorom na činnosť 
SPF poďakoval jej za doterajšiu činnosť vo funkcii predsedu a člena volebnej komisie. 
Volebná komisia tak ostala funkčná v dvoch členoch /p. Šmihuľa a p. Urbanský, ďalšie 
doplnenie bude na nasledujúcom prezenčnom zasadnutí najvyššieho orgánu, ktorým 
je Konferencia SPF. 

 

Rokovanie ukončené o 17,29 hod. 

 

 

V Bratislave, dňa 16.11.2022 

 

Ivan Šulek v.r. - predsedajúci Rady SPF  

 


