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  Zápis č. SPF/2018/R/Z7 

 

zo zasadnutia Rady SPF  konanej dňa 10.10.2018 v Bratislave 

 

 

prítomní členovia:   p. Adámková, p. Pavuk, p. Blažo, p. Szauder, p. Labudová, p. 

Šmihuľa, p. Šimun 

prítomní prizvaní:  p. Križan ( kontrolór SPF ) 

            p. Nowak /k bodu 8,9,10/ 

               p. Košťál /k bodu 10, 11, 16/ 

ospravedlnení členovia:  p. Nagy, p. Blažová (zapisovateľ ) 

 

Navrhovaný program: 

  

1. Otvorenie 

2. Schválenie návrhu programu Rady SPF 

3. Digitalizácia SPF  

4. Žiadosť o príspevok SPF ako NŠZ na rok 2019 

5. Záležitosti Sekcií plaveckých športov  

6. Príprava osláv 100. výročia plaveckých športov v Československu 

7. Sťažnosť vedúceho družstva ME 19 ženy 

8. Kongres FINA 

9. WORLD AGE GROUP ARTISTIC SWIMMING CHAMPIONSHIPS 2019 

10. Významné športové podujatia organizované SPF v roku 2018 

 - Slovakia Swimming Cup 

 - Slovakia Synchro 

11. Žiadosť CEHAP 

12. Kontrola úloh zo zápisu Rady SPF č. SPF/2018/R/Z6 

13. Rôzne  

 

 

Pozn. Z dôvodu neprítomnosti zapisovateľa  priamo na rokovaní Rady, pre 
nepredvídateľné okolnosti, je zápis vykonaný formou prepisu zvukového záznamu. 
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Bod č. 1: Otvorenie 

 

Pani Adámková ako predsedajúca Rady SPF na úvod o 9:16 hod. privítala všetkých 

prítomných a skonštatovala, že z  počtu 8 členov Rady SPF sú prítomní 7 členovia, a teda 

Rada SPF je uznášaniaschopná.  

 

Bod č. 2: Schválenie návrhu programu Rady SPF 

 

Pozvánka na Radu SPF bola členom a prizvaným zaslaná elektronicky dňa 03.10.2018 a 

materiály k rokovaniu Rady SPF boli členom priebežne zasielané elektronicky formou 

zdieľaného priečinku. 

Pani Adámková ako predsedajúca Rady SPF predložila návrh schváliť program rokovania 

Rady SPF tak, ako bol navrhnutý a bol obsahom pozvánky, avšak na základe návrhov 

členov Rady SPF a nutnosti pokračovania v úplnosti neprerokovaného bodu 11 s názvom 

Sťažnosť vedúceho družstva ME 19 ženy z predchádzajúceho zasadnutia Rady SPF 

a zaradenia nového bodu na návrh p. Adámkovej s názvom Oznámenie prezidenta SPF, sa 

poradie bodov presúva a upravuje.  

 

SPF/2018/R/Z7/U1 

Rada SPF schvaľuje program rokovania Rady SPF v znení: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie návrhu programu Rady SPF  
3. Sťažnosť vedúceho družstva ME 19 ženy 
4. Žiadosť o príspevok SPF ako NŠZ na rok 2019 
5. Kongres FINA 
6. Digitalizácia SPF 
7. Príprava osláv 100. výročia plaveckých športov v Československu 
8. WORLD AGE GROUP ARTISTIC SWIMMING CHAMPIONSHIPS 2019 
9. Záležitosti Sekcií plaveckých športov 
10. Oznámenie prezidenta SPF 
11. Významné športové podujatia organizované SPF v roku 2018 

- Slovakia Swimming Cup 
- Slovakia Synchro 

12. Žiadosť CEHAP 
13. Kontrola úloh zo zápisu Rady SPF č. SPF/2018/R/Z6 
14. Rôzne  

 

Hlasovanie: 

Za: 7 Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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Výsledok hlasovania:                               Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:            žiadne 

 

Bod č. 3 : Sťažnosť vedúceho družstva ME 19 ženy 

 

V rámci tohto bodu programu členovia nadviazali na predchádzajúce rokovanie Rady SPF 

zo dňa 19.09.2018, kedy sa  tento bod  neprorokoval v úplnosti, a teda členovia Rady SPF 

sa vrátili k jeho prerokovaniu, a to aj s prizvaním p. Nowaka na vyjadrenie, ktorý na 

predchádzajúcej Rade SPF nebol prítomný z dôvodu svojej dovolenky.   

Sťažnosť vedúceho reprezentačného družstva U 19 žien p. Ľubomíra Tótha bola doručená 

na SPF mailom dňa 18.09.2018. Pán Tóth sa ako vedúci výpravy v rámci ME U19 žien vo 

vodnom póle, ktoré sa konali v termíne 9.-16.09.2018 vo Funchal/Madeira/POR, zúčastnil 

technického meetingu pred samotným začatím turnaja. Uviedol, že povinnosťou p. 

Nowaka bolo pred začatím ME U19 žien zaslať na LEN súpisku hráčok, ktorú obdržal od p. 

Kunikovej – manažérky ženskej reprezentácie. Na technickom meetingu mu však delegát 

turnaja oznámil, že ich brankárka č. 1 nemôže nastúpiť na turnaj, nakoľko v súpiske, ktorú 

zaslal p. Nowak sa táto hráčka nenachádza. V sťažnosti ďalej uviedol, že len vďaka 

prítomnosti p. Kunikovej sa podarilo oddialiť vylúčenie našej brankárky a prehovorila 

delegáta, aby počkal na dodatočne zaslanú novú súpisku na LEN p. Nowakom. Nakoľko 

išlo o vážnu situáciu na tak významnom podujatí, p. Tóth vo svojej sťažnosti žiada, aby 

prístup p. Nowaka k jeho pracovným povinnostiam, ktoré má na SPF, bol prehodnotený.  

p. Nowak k sťažnosti uviedol, že sa stala chyba, a to tak, že na súpiske hráčok zaslanej na 

LEN chýbali dokonca dve mená z toho dôvodu, že si neskontroloval papier, ktorý vytlačil. 

Dodal, že prihlášky do súťaže vodného póla sa spracovávajú v systéme intranetu LEN-u, 

systém je extrémne nepoužiteľný, mená nahlásil, v súpiske ich videl, avšak po vytlačení si 

neskontroloval počet a poslal. Súčasne poslal aj  zoznam na ubytovanie, kde boli uvedené 

všetky hráčky. Uviedol, že p. Kuniková si to všimla až na akcii, kontaktovala ho, okamžite 

to riešil, prihlásil sa do intranetu, a znovu poslal všetky mená. Priznáva, že je to jeho vina, 

riešil to však hneď, ako sa o situácii dozvedel a hráčka na zápas nastúpila, a teda všetko 

našťastie dopadlo dobre.  

p. Blažo sa spýtal, či to riešil iba p. Nowak, nakoľko boli poskytnuté iné informácie, a síce, 

že vec vybavila p. Kuniková priamo na mieste.  

p. Nowak uviedol, že p. Kuniková mu telefonovala, on to riešil emailom, nebol prítomný 

na akcii v Portugalsku, nemohol to riešiť na mieste samom.  

p. Šmihuľa dodal, že v podstate to celé má dve roviny,  a to, že to najprv kvázi niekto 

musel neoficiálne vybaviť, a až potom bolo treba oficiálne poslať nanovo dokumenty. 

Doplnil tiež, že by bolo vhodné dokumenty posielať aj manažérovi, trénerovi, mohol sa 

problém odhaliť skôr.  
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p. Nowak opätovne len dodal, že nemá zmysel sa ďalej obhajovať, svoju chybu si 

uvedomuje a nabudúce sa to určite nestane, bude pracovať iným systémom, dostane to 

viac ľudí na kontrolu a aj on si skontroluje riadok po riadku.  

Vzhľadom k tomu, že došlo k podozreniu na ďalšie porušenia povinností práce p. Nowaka, 

členovia Rady SPF ho postupne požiadali o vyjadrenie sa k nim. 

p. Pavuk sa vrátil k akcii diaľkového plávania MS juniorov v diaľkovom plávaní, ktoré sa 

konali v termíne 08.-09.09.2018 v Eilat/ISR, kedy došlo k ohrozeniu štartu juniorky 

Karolíny Balážikovej, keď nemala dostať akreditáciu a možnosť štartovať na podujatí 

z dôvodu, že nebola uhradená faktúra za ubytovanie. 

p. Nowak uviedol, že poslal písomné vyjadrenie k tejto reprezentačnej akcii.  

p. Blažo sa vyjadril, že k materiálom na rokovanie toto nebolo predložené. 

p. Adámková uviedla, že jej ho p. Nowak zaslal deň pred rokovaním a namietla, že 

v programe nebol navrhnutý iný bod riešenia sťažností, a teda nevedela, že sa bude 

prejednávať aj iné.  

p. Blažo uviedol, aby sa hrala otvorená hra, a to v tých intenciách, v ktorých sa začal tento 

bod prejednávať na predchádzajúcej Rade SPF, kde si všetci členovia Rady SPF pamätajú, 

že  sa riešil celý rad iných záležitostí týkajúcich sa p. Nowaka a poprosil, aby sa teraz 

nehralo na formality, ide o úprimnosť, lojálnosť a profesionalitu a aby pokračovali 

v rokovaní. 

p. Nowak k akcii uviedol, že sa riešila od začiatku s p. Vítkom – manažérom reprezentácie 

diaľkového plávania, ako aj s VSDP, nadviazal na svoje písomné vyjadrenie, doplnil  

informácie o cenách leteniek, o tom, že usporiadateľ bol informovaný o tom, že priletia do 

Tel Avivu a odtiaľ autom do Eilatu. Dopytoval sa tak na faktúru za ubytovanie, ako aj za 

dopravu. Na dopyt na cenu dopravy mu bolo oznámené, že stále hľadajú cenu, lebo sa letí 

v inom termíne, ako bolo oznámené, čo ho prekvapilo. Uviedol, že rovnako tak, aj pri 

faktúre za ubytovanie, mu táto zaslaná, napriek urgencii zo dňa 30.08.2018, nebola a teda 

ubytovanie zaplatiť nemohol. Dodal, že práve pre tieto dôvody má manažér reprezentácie 

u seba vždy platobnú kartu, aby mohol na mieste zaplatiť, čo potrebuje. Podľa jeho 

názoru, išlo o štandardne riešenú reprezentačnú akciu.  

p. Szauder Nora sa spýtala, či manažér reprezentácie vedel, že má ubytovanie zaplatiť, 

resp. že úhrada neprebehla.  

p. Nowak uviedol, že manažér reprezentácie o tom nevedel, že faktúra nebola uhradená. 

Dodal, že manažér došiel na miesto, dozvedel sa, že faktúra nebola zaplatená, lebo ju p. 

Nowak nedostal, a teda mohol ju zaplatiť na mieste. Ešte uviedol, že počítal s tým, že bude 

usporiadateľa ešte kvôli faktúre naháňať, nepočítal však s tým, že na dovolenke nebude 

mať internet, na dovolenku odchádzal dňa 29.08.2018.  

p. Labudová sa v tejto súvislosti dopytovala, že prečo v takomto vážnom období, keď sú 

dôležité podujatia, nebol zabezpečený presun mailovej komunikácie na niekoho iného, 
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resp. prečo na maily nemal dopredu nastavené oznámenie o dovolenke s presunutím 

kompetencií, o to viac, že išlo o dovolenku v trvaní jedného mesiaca. Je veľmi dôležité, 

aby v prípade neprítomnosti veci fungovali, pretože v opačnom prípade tu ostatní 

zaskakujú, pričom nie sú informovaní, ide o hurá systém atď. 

p. Nowak oponoval, že si nemyslí, že by išlo o hurá systém, všetky akcie boli podľa jeho 

názoru zabezpečené okrem už spomenutého ubytovania.  

p. Blažo pokračoval, že sú tu aj iné veci, ako napr. letenka plavca Richarda Nagya z ME 

a vecne pomenoval a zhrnul problémy: 

1. ohrozenie výsledku vodného póla na vrcholnom podujatí ME 

2. ohrozenie štartu na vrcholnom juniorskom podujatí MS v diaľkovom plávaní 

3. nezabezpečenie dopravy na ME v plávaní najlepšieho športovca SPF, člena Rady SPF 

a zástupcu športovcov cestou domov, kedy p. Nowak zabezpečoval letenku priamo na 

mieste ME. 

p. Blažo dodal, že ide nielen o pracovnoprávny rozmer, ale aj o rozmer finančný, ktorý sa 

bude dať vyčísliť. 

p. Nowak uviedol, že letenka späť bolo dokonca lacnejšia a súčasne uznáva, že pochybil, 

ale hneď, ako sa o situácii dozvedel, tak ju vyriešil. 

p. Križan zhrnul diskusiu v tom zmysle, že sú tu chyby, nie jedna, ale viaceré relatívne 

v krátkom čase, preto dopytoval priamo p. Nowaka, či si myslí, že tieto chyby sú 

spôsobené tým, že má priveľa agendy alebo boli tieto chyby spôsobené ľudskou 

nepozornosťou. 

p. Nowak uviedol, že v čase, keď sa tie chyby stali bol prepracovaný, nezvládol situáciu 

tak ako ju zvládnuť mal, išiel na dovolenku, na ktorú chodí raz do roka, a tam si 

odpočinul.  

p. Križan sa dopytoval ďalej, keďže sú mu známe aj iné jeho pochybenia z minulosti, že 

ako si predstavuje, akú vie poskytnúť členom Rady SPF záruku – garanciu, aby sa takéto 

chyby jednoducho do budúcnosti neopakovali, nakoľko tu vidí vážne riziko aj pre 

športovcov. 

p. Nowak uviedol, že v ideálnom prípade by to vyriešil informačný systém, v ktorom by sa 

mohli kontrolovať úlohy, ktoré sú zadávané aj vzájomne medzi sebou.  

p. Blažo vstúpil do diskusie s otázkou, či riešime to, že niekto bude pracovať tak ako má 

alebo budeme riešiť systém, aby sme zabezpečili, že „kontroluj niekoho, aby robil, ako 

má“. 

V ďalšej diskusii sa členovia Rady SPF a kontrolór SPF dopytovali p. Nowaka na ďalšie 

záležitosti ohľadom jeho práce napr. nakupovanie leteniek neskôr, ako ich mohol 

zabezpečiť, z čoho vyplývajú aj finančné dôsledky v neprospech SPF. Následne kontrolór 

SPF navrhol riešenia skvalitnenia práce p. Nowaka formou zdieľaného dokumentu pre 
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lepšiu kontrolu. Členovia Rady SPF v diskusii s p. Nowakom dostali odpovede na svoje 

ďalšie otázky, navrhovali riešenia, ako mal p. Nowak postupovať, keďže doznal, že okrem 

svojej práce podľa pracovnej náplne, vykonáva aj iné činnosti pre SPF, ktoré nie sú v jeho 

pracovnej náplni.  

Ešte v rámci tejto diskusie sa p. Labudová dopytovala p. Nowaka na inventúru EČZ, aby sa 

dala po ňom prevziať agenda p. Košťálom.  

p. Nowak uviedol, že inventúra bola vykonaná za prítomnosti p. Košťála, p. Adámkovej a 

jeho osoby.  

p. Blažo zhrnul fakty o inventúre, ktoré mali členovia Rady SPF k dispozícii z informácií 

od p. Košťála z jeho mailu zo dňa 20.09.2018. Inventúra skladu EČZ začala 12.01.2018, na 

ktorú bol poverený p. Adámkovou p. Nowak, keďže dovtedy mal sklad na starosti. Podľa 

novej pracovnej zmluvy má  sklad aj s EČZ mať na starosti p. Košťál, sklad však do 

dnešného dňa neprevzal, nakoľko nemal žiadne podklady, čo sa tam nachádza a čo by tam 

skutočne malo byť.  

Na nedoriešenie inventúry p. Košťál viackrát upozorňoval p. Nowaka a p. Adámkovú. Na 

tento problém bolo poukázané aj na pracovnom stretnutí sekretariátu. Okrem toho sa 

touto problematikou zaoberalo na zasadnutí športových administrátorov a obsluhy EČZ 

dňa 3.3.2018 v Bratislave, kde bolo dohodnuté s p. Nowakom, že dodá kompletnú správu 

(zoznam materiálu) čo sa má nachádzať v sklade ako aj mimo neho, ale aj čo sa všetko 

skutočne nakúpilo, aj to čo sa už spotrebovalo. Dostal za úlohu, že sa má materiál riadne 

označiť štítkami podľa celkového skladového zoznamu.  Na tomto sa dohodli zúčastnení, 

aj z dôvodu, aby sa predišlo ďalším problémom. Pán  Šimun vyzval a zároveň poveril p. 

Nowaka (a aj zdôraznil, že okrem iného aj z pozície člena Rady SPF), aby bol ním 

vypracovaný komplexný zoznam materiálu, ktorý bol na SPF zakúpený, a bol riadne 

označený inventarizačným číslom (čo sa dodnes nedoriešilo). 

K rokovaniu bol prizvaný p. Košťál. 

p. Blažo vyzval oboch, p. Košťála a p. Nowaka, aby sa aktuálne vyjadrili k stavu inventúry 

skladu EČZ. 

p. Nowak uviedol, že aktuálne vykonali inventúru v sklade dňa 29.09.2018, spísal sa 

zoznam, nechýba nič oproti tomu, čo tam bolo predtým, nenakupoval sa nový materiál 

okrem 20tich nových dosiek a kodérov plávania. 

p. Adámková sa vyjadrila, že p. Nowak mal spísané všetky veľké veci ( dosky, tlačiarne a 

pod.). p. Košťál oponoval, že žiaden zoznam nevidel. p. Adámková pokračovala, že dňa 

29.09.2018 bola prítomná na inventúre v sklade, uviedla, čo ona považuje za inventúru t.j. 

veľké veci, nie počítanie malých káblikov, šroubovákov a pod., ktoré sú dobré, ktoré sú 

zlé. Uviedla, že veci sú poskladané teraz tak, ako majú byť, urobila sa podrobná inventúra. 

p. Blažo, p. Labudová sa dopytovali, prečo prezident robí inventúru.  
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p. Adámková uviedla, že je dusno na sekretariáte a bolo potrebné, aby tam bol svedok, aby 

to bolo konečne hotové, a teda konštatuje, že inventúra skladu EČZ bola vykonaná. 

p. Nowak k veci dodal, že v čase medzi marcom a septembrom p. Košťálovi sklad fyzicky 

neodovzdal, fungovalo to v režime, v akom to fungovalo, čiže tak ako predtým, prišli 

ľudia, zobrali si veci na preteky, vrátili veci, napísali, ak bol problém, p. Balacenko alebo 

p. Nowak to potom opravovali. Dodal, že to, že si p. Košťál neprevzal sklad, nemení nič na 

tom, že ostatné ako autá si prevziať mal.  

p. Košťál sa tiež vyjadril k veci a uviedol, že dňa 29.09.2018 sa mali stretnúť o 9.00 hod. s 

tým, že keď tam prišiel, bola tam len p. Adámková. Neskôr zistil, že o 9.19 hod. prišiel od 

p. Nowaka zoznam, ktorý nemohol vidieť, lebo mail nemá v mobile, a teda uvádza, že 

prišiel do skladu, ale nevedel, čo sa tam fyzicky nachádza. Na to začali spisovať veci, ktoré 

sa tam fyzicky nachádzali, a to aj spotrebný materiál ako káble a pod. Následne požiadal p. 

Adámkovú, aby mu zaslala spísaný zoznam s číslami a presunuli sa do garáže, kde sa 

zoznam vecí už do PC nezapisoval, iba na papier bez čísel. Dopytoval sa členov Rady ako 

to vyriešiť. 

p. Blažo uviedol, že sa má najprv zistiť, aký stav majetku tam má byť a následne sa zistí, 

aký tam stav v skutočnosti je. 

p. Nowak uviedol, že vie, čo v tom zozname majetku je, a to tam aj je.  

V ďalšom členovia Rady SPF a kontrolór diskutovali s p. Nowakom a p. Košťálom, pričom 

záverom bolo konštatované, že inventúra nebola urobená, bol urobený zoznam skladu, 

teda fyzický prehľad toho, čo tam je.  

p. Pavuk ešte diskusiu doplnil o to, že vykonanie inventúry bola ďalšia úloha, ktorú p. 

Nowak nesplnil, a úloha bola dotiahnutá až za súčinnosti prezidentky.  

Rokovanie Rady SPF pokračovalo ďalšími otázkami členov Rady SPF na prácu a konanie 

p. Nowaka, či už ohľadom nákupu podvodnej kamery pre synchronizované plávanie, 

súkromnej cesty do Španielska federačným autom, informácie o tom, že si vzal na 

dovolenku novo zakúpený firemný notebook Apple macbook bez preberacieho protokolu, 

resp. prečo ho nemá podpísaný po návrate z dovolenky napriek výzve.  

p. Adámková reagovala na posledne uvedený dopyt a uviedla, že dané odďaľuje práve ona, 

nakoľko chce dopytovať p. Križana ako kontrolóra, či jej konanie pri kúpe predmetného 

notebooku bolo nesprávne. Ak sa preukáže, že to bolo nesprávne, počítač odkúpi a bude 

vyradený z majetku SPF, preto neurgovala spísanie preberacieho protokolu, ale potrebuje 

najprv vyjadrenie kontrolóra. 

p. Križan ako kontrolór SPF uviedol, že vzhľadom na dané okolnosti t.j. krádež počítačov, 

rozhodnutie Rady SPF o nákupe počítačov a to, čo bolo zakúpené pre ostatných 

zamestnancov, si on sám nevie odôvodniť  hospodárnosť nákupu tohto notebooku, v tej 

sume a konfigurácii pre prácu, ktorú p. Nowak vykonáva. Druhý moment vidí v tom, že 

dané rozhodnutie o nákupe počítača urobila p. Adámková bez vedomia ostatných členov 
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Rady, a toto nepovažuje za dobré riešenie. Konanie bolo neštandardné a nehospodárne.  

Súčasne uviedol a vyjadril poďakovanie za to, že sa pracovnoprávne doriešila náhrada 

škody v súvislosti s krádežou počítačov z roku 2016, p. Nowak bol zaviazaný  škody 

nahradiť.  

p. Blažo len doplnil, že ako Rada SPF schvaľovali aj oveľa menšie položky ako 3.000, -Eur, 

pričom z hľadiska nákupu výpočtovej techniky bol poverený práve p. Nowak, p. Pavuk a 

p. Šimun, ktorí vyberali počítače a nastavovali cenové hladiny, pričom dodal, že p. Nowak 

mal kúpený počítač, dokonca vo vyššej cenovej hladine, ako mal mať, čiže počítač mal.  

p. Nowak k veci uviedol, že nový notebook so sebou na dovolenke nemal, mal ho doma.  

Na dopyt p. Pavuka o nainštalovaní kamery a monitorovaniu priestorov bez vedomia a 

súhlasu ostatných zamestnancov p. Nowak uviedol, že kamera, iba monitorovala priestor z 

dôvodu pohybu cudzích ľudí na SPF, avšak nenahrávala, po dohode so zamestnancami 

bola odstránená. Diskusia pokračovala v polemike o pôvodnom zmysle osadenia kamery, 

ak podľa informácii p. Nowaka nenahrávala, ale mala monitorovať pohyb cudzích ľudí po 

SPF. 

V ďalšom p. Blažo, na základe informácie a oznámenia od p. Košťála, prečítal podnet, 

ktorý poukazoval na podozrenie zo zatajovania finančných príspevkov FINA určených pre 

SPF v súvislosti s účasťou športovcov na jednotlivých podujatiach FINA bez evidovania v 

účtovníctve, boli vyplácané v hotovosti zástupcovi SPF na podujatiach FINA.  

Opätovne bol k  rokovaniu prizvaný p. Košťál.  

p. Nowak uviedol, že na všetkých akciách za posledných 5 rokov sú príspevky vždy  

zasielané dopredu a potom sú odpočítavané z faktúry za ubytovanie.  

Na dopyt p. Szauder Nory a p. Križana, p. Nowak upresnil procedúru poskytovania 

príspevkov, ktoré prebieha tak, že FINA viac mesiacov pred samotnou akciou zašle 

jednotlivým federáciám avízo o jednotlivých príspevkoch, pričom ide o príspevok na 

letenky a ubytovanie. Príspevky chodia elektronicky na účet, ktorý im SPF oznámi.  

p. Pavuk sa spýtal, odkedy chodia príspevky elektronicky na účet resp. položil otázku, či 

sa stalo, že niekedy prišli inak ako elektronicky na účet.  

p. Nowak odpovedal, že sa tak stalo raz, nevedel uviesť kedy a z ktorej akcie to bolo.  

p. Košťál sa k veci vyjadril tak, že podľa jeho názoru si myslí, že sa tak nestalo len raz, ale 

potvrdené zo strany p. Nowaka a p. Adámkovej tomu bolo len raz  a že žiadne prostriedky 

v USD alebo v EUR na účet SPF vložené neboli. Dávnejšie to spomenul p. Blažovi, ktorý 

mu odpovedal, že bez dôkazov sa je ťažké vecou zaoberať, ale pokiaľ nejaké relevantné 

dôkazy bude mať, tak je možné vec riešiť. p. Košťál uviedol, že ide o obdobie pred rokom 

2016, nakoľko podľa jeho vedomostí, od roku 2016 príspevky FINA sú vyplácané 

bezhotovostne na účet.  
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p. Križan požiadal p. Košťála, aby bližšie konkretizoval svoje podozrenia z hľadiska roku a 

podujatia, ktorého sa jeho podozrenie týka. Nevedel uviesť, je si istý iba tým, že to bolo 

pred rokom 2016. Podozrenie sa mu potvrdilo až tento rok 2018, keď mu p. Adámková 

ukázala obálku. p. Adámková uviedla, že nemá  význam sa doťahovať a navrhla, aby sa za 

celé obdobie, odkedy je prezidentkou SPF vytiahli z účtovníctva všetky doklady k týmto 

akciách, a potom sa môžeme o tejto veci baviť.  

p. Košťál oponoval a obrátil sa na p. Adámkovú, či chce popierať tú skutočnosť, že mu dala 

z obálky peniaze pre p. Mareka Gajdoša.  

p. Adámková uviedla, že p. Košťál nemôže vedieť z akej obálky a aké peniaze ona komu 

dáva. 

p. Blažo sa dopytoval, z akých zdrojov p. Adámková vyplácala p. Gajdoša.  

p. Adámková uviedla, že p. Gajdoša vyplácala za hodiny naviac a práce pre SPF a SPM, 

pričom p. Blažo sa opakovane spýtal, z akých zdrojov to bolo, na čo p. Adámková uviedla, 

že zo zdrojov, znova p. Blažo zopakoval otázku z akých zdrojov, a uviedla, že z jej 

vlastných.  

p. Križan sa uistil, že p. Adámková myslela svoje vlastné osobné zdroje, nie zdroje SPF. 

p. Blažo sa obrátil na p. Košťála, aby on uviedol, ako mu bolo povedané, z akých zdrojov je 

p. Gajdoš vyplácaný, do čoho vstúpila p. Adámková, že dala 700,- Eur p. Košťálovi pre p. 

Gajdoša. 

p. Blažo sa spýtal, či p. Adámková platí výkony pre SPF zo svojich vlastných zdrojov a p. 

Szauder Nora nadviazala a dopytovala sa, za aké konkrétne úkony bol p. Gajdoš vyplácaný. 

p. Košťál uviedol, že p. Gajdoš bol dohodnutý s p. Adámkovou na nejaké práce ( montáže) 

a ešte sa mu dlží cca 312,- Eur. 

Opakovane sa dopytovala p. Szauder, či p. Adámková platí z vlastných peňazí práce pre 

SPF, čo p. Košťál rozporoval, že to nie sú vlastné prostriedky p. Adámkovej.  

p. Adámková oponovala, prečo by ona nemohla z vlastných peňazí p. Gajdošovi niečo 

zaplatiť.  

p. Blažo dal do pozornosti prípad p. Baranoviča a dodal, že sa teraz sa bavia o vyťahovaní 

nejakých 800,- Eur z nejakej obálky.  

p. Adámková opätovne navrhla skontrolovať celé účtovníctvo.  

p. Blažo vyzval p. Košťála, na základe čoho sformuloval takého podozrenie, pričom 

poukázal na rozpor v tvrdení p. Košťála týkajúci sa obálky a tvrdenia p. Adámkovej, že ide 

o jej vlastné peniaze.  

p. Košťál uviedol, že mu p. Adámková ukázala obálku s  dolármi (p. Adámková oponovala, 

že to neboli doláre) a povedala mu, že ide o tie peniaze, ktoré vybrali z tej akcie z FINA a 

táto obálka mu bola  ukázaná  až v roku 2018. 
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p. Pavuk sa obrátil na prítomného p. Nowaka, nech nájde a uvedie, o ktorú presnú akciu 

FINA sa jedná. 

p. Adámková priznala, že dala p. Košťálovi peniaze pre p. Gajdoša, ale nevie, čo s nimi p. 

Košťál urobil.  

p. Križan sa dôrazne p. Adámkovej spýtal, či ona osobne ako prezident SPF na akejkoľvek 

medzinárodnej akcii FINA alebo LEN dostala peniaze v hotovosti.  

p. Adámková odpovedala, že nie. 

p. Pavuk otázku doplnil, či jej dal p. Nowak nejaké peniaze v hotovosti ako príspevok 

FINA alebo LEN.  

p. Adámková odpovedala, že nie.  

p. Blažo sa spýtal p Nowaka, či on obdržal nejaké peniaze v hotovosti na akciách FINA a 

LEN.  

p. Nowak odpovedal, že raz. Na otázku na výšku sumy, nevedel odpovedať.  

p. Križan a p. Pavuk sa spýtali p. Nowaka, čo s týmito peniazmi urobil. 

p. Nowak povedal, že ich priniesol a odovzdal, na otázku komu, nevedel odpovedať, 

uviedol iba, že pravdepodobne na ekonomické oddelenie .  

Členovia Rady SPF si dali zavolať p. Hudecovú a p. Križan ako kontrolór SPF jej najprv 

vysvetlil podstatu veci a dopytoval sa, či sa p. Hudecová pamätá na niečo také, že by jej p. 

Nowak priniesol hotovosť z podujatia FINA alebo LEN, a že táto bola vložená na účet SPF 

a riadne zaúčtovaná, na čo p. Hudecová uviedla, že si nepamätá, ale môže sa pozrieť do 

účtovníctva.  

p. Pavuk poukázal p. Hudecovej na to, keďže ide sumy v USD a predpokladá, že pokladňa 

je členená, čo mu aj p. Hudecová potvrdila, a teda tak mnoho dolárových položiek v 

pokladni nebude, a bude to možné ľahko dohľadať.   

Po odchode p. Hudecovej, p. Pavuk apeloval na všetkých troch, t.j. p. Adámkovú, 

p.Nowaka a p. Košťála, z úcty k času všetkých členov Rady, že ak chcú niečo povedať, aby 

to povedali teraz a aby sa prítomní nehrali na to, aby sa to muselo hľadať a nájsť, lebo veci 

vyjdú na povrch. Navrhol, aby si skúsili spomenúť, ako to reálne bolo, kto, kde, komu 

peniaze dal, nedal a pod.  

p. Blažo dodal, že pri tom majú zohľadniť to, že je možné sa na vec spýtať na FINA a  to 

môže spôsobiť dosť veľký imidžový škandál SPF voči FINA, keď by sa požiadalo  o výpis 

príspevkov za x rokov dozadu. 

p. Adámková stále trvala na tom, aby sa skontrolovalo účtovníctvo.  

p. Pavuk oponoval, že v prípade, ak neboli financie dané do príjmov , ako sa tam nájdu? 

Dodal, že nejde o to, čo je zaevidované v účtovníctve, ide o to, kde je ten príspevok. 

p. Košťál opätovne uviedol, že sa p. Adámková pred ním oháňala dolárovou obálkou, na to 

p. Adámková uviedla, že ona môže mať dolárových obálok, koľko len chce, čo p. Košťál 
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neuprel, ale dodal, že mu povedala, že ide o peniaze z tej akcie v hotovosti, a že mu 

povedala, že sa to stalo len raz.   

p. Adámková zopakovala, že môže mať takých obálok, koľko chce a že išlo o obdobie, keď 

sa vrátila z Ameriky.  

p. Pavuk uviedol, že ide o zásadné tvrdenie, kedy sa to teda stalo.  

p. Adámková uviedla, že p. Gajdoša vyplácala v januári. 

p. Košťál tvrdí, že to nebolo v januári.  

p. Adámková sa opravila, že to mohol byť marec alebo apríl, už si nepamätá. Dala p. 

Košťálovi peniaze pre p. Gajdoša niekedy v decembri, januári, februári, nepamätá si. 

p. Košťál potvrdil, že mu dala peniaze pre p. Gajdoša a dodal, že mu ¾ roka dlžila peniaze. 

p. Adámková nakoniec uviedla, že peniaze pre p. Gajdoša dávala p. Košťálovi v decembri 

2017. 

p. Križan uviedol, že ak by sa potvrdilo tvrdenie, ktoré tu bolo uvedené, ide o časové 

obdobie dvoch troch rokov, kedy peniaze neboli v účtovníctve. Dopytoval sa p. 

Adámkovej, či vie poskytnúť vysvetlenie, na základe čoho vykonával p. Gajdoš nejaké 

plnenia pre SPF. 

p. Adámková uviedla, že p. Gajdoš robil skôr plnenia pre SPM, ale aj v prospech SPF. 

p. Križan sa opätovne uisťoval, že p. Adámková sa ako fyzická osoba z vlastných osobných 

zdrojov rozhodla vyplatiť p. Gajdoša z dôvodu, aby nemala pocit akéhosi vnútorného dlhu. 

Spýtal sa, ako to vie vysvetliť, prečo to riešila takto a neriešila to zo zdrojov SPF, ak robil 

plnenia pre SPF? 

p. Adámková odpovedala, že to boli akcie, kedy nebol na tieto podujatia zazmluvnený. 

Dodala, že teraz už má uzatvorenú Dohodu. 

p. Blažo nadviazal na už uvedenú otázku p. Pavuka a nielen v spojitosti s príspevkami 

FINA a LEN, že prečo osoby, ktoré sú členom SPF, a p. Gajdoš je členom SPF, sú hradené 

v hotovosti, napriek tomu, že všade rozprávame, že všetko robíme bezhotovostným 

stykom a vyžadujeme to všade, a dodal, že chce odpoveď na otázky, či ešte existujú nejaké 

takého záležitosti, kde SPF vypláca v hotovosti, otvorene si povedzme, že  z peňazí bohvie 

odkiaľ, ktoré nie sú v účtovníctve, za výkony, ktoré sú robené v prospech SPF. 

p. Adámková odpovedala, že nie a p. Križan sa len uistil, že to bol teda len jediný prípad, 

čo p. Adámková potvrdila a dodala, že ho nevedeli inak vyplatiť.  

p. Križan sa ešte raz spýtal teda o akej sume sa bavíme, p. Adámková uviedla, že ide o 700-

800,- Eur, presne si nepamätá. 

p. Križan sa spýtal p.  Adámkovej ešte raz, či vylučuje to, že pôvod týchto peňazí má súvis 

s príspevkami FINA alebo LEN, išlo teda o jej vlastné peniaze fyzickej osoby, ktoré sa 

rozhodla investovať v prospech SPF, načo p. Adámková uviedla, že veľa vecí robí v 

prospech SPF, o ktorých ani členovia Rady netušia. 
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p. Szauder sa ešte spýtala, či to sa fakt nevedeli nájsť riešenia. 

p. Adámková uviedla, že riešenia sa našli, ale išlo o staršiu záležitosť. 

p. Blažo oponoval, že s ním ako s členom Rady pre legislatívu a právo, ani s advokátom 

SPF,  neboli hľadané legálne nástroje na vyplatenie p. Gajdoša, nebol oslovený. Dodal, že 

legálne nástroje na vyplácanie z prostriedkov SPF je “miliónpäťsto”, ktoré by sa našli. 

Na doplnenie informácie od p. Adámkovej, že p. Gajdoš nemal právny vzťah so SPF, 

chodil hlavne pomáhať na akcie a podujatia, hlavne s obchodom, načo sa p. Szauder Nora 

spýtala, či nebol p. Gajdoš zazmluvnený ako technická čata, na čo p. Adámková 

odpovedala, že bol, ale niekto musel p. Košťálovi pomáhať vykladať, nakladať tovar a pod. 

p. Blažo nadviazal a zhrnul fakty, že p. Gajdoša SPF vyplatila z bohvie akých peňazí SPF, 

podľa informácie p. Adámkovej z jej vlastných peňazí a p. Košťála SPF vyplatila bez 

súhlasu Rady SPF z peňazí SPM, pričom SPM dlží SPF sumu 20.000,- Eur a nemá zdroje 

na splatenie pôžičky, a bez ohľadu na to, že bola potreba riešiť otázku odmeňovania p. 

Košťála, p. Adámková vyplatením odmeny p. Košťálovi bez rozhodnutia Rady SPF znížila 

objem zdrojov v SPM, pričom záväzok z pôžičky voči SPF stále trvá. Dodal, že je 

povinnosťou Rady SPF, prezidentky SPF a zároveň konateľky SPM znižovať záväzok SPM 

voči SPF. 

p. Pavuk to vysvetlením zhrnul, že namiesto toho, aby sa 2.100,- Eur vrátilo do SPF, tieto 

boli vyplatené konateľovi SPM p. Košťálovi, a to bez rozhodnutia Rady SPF.   

p. Blažo dodal, že týmto konaním p. Adámková znemožnila uspokojiť časť pohľadávky 

SPF zo strany SPM. Uviedol, že v spojení s tým, že iného človeka, ktorý robí v prospech 

SPF, hradíme cashom, pričom SPF hradí všetko bezhotovostne, p. Košťála nechceme 

vyplatiť, dáva sa to do pozície, ak bude inventúra, potom ho vyplatíme, avšak bez súhlasu 

Rady SPF, p. Blažo nemá viac k tomu čo dodať.  

p. Pavuk sa spýtal p. Nowaka, či zistil akciu, z ktorej doniesol peniaze v hotovosti, p. 

Nowak uviedol, že to stále hľadá, ale myslí si, že išlo o akciu MS na krátkom bazéne, 

DOHA 2014, na ostatné roky nemusel byť príspevok. 

p. Križan pokračoval a spýtal sa p. Adámkovej, že to čo p. Blažo kritizoval, že išlo z jej 

strany o rozhodnutie bez súhlasu Rady SPF - vyplatenie odmeny zo SPM, prečo tak 

urobila? 

p. Adámková uviedla, že ju to vôbec nenapadlo, že to má riešiť s Radou SPF, nikdy sa 

odmeny neriešili s Radou,  po druhé, že je konateľ a naozaj si zaslúžil odmenu za nejakú tú 

prácu, ktorú robil nad rámec, pričom nad rámec považuje aj tie preteky, nakoľko s tým 

boli najväčšie starosti. Dodala, že to vyúčtovala tak, že dala 150,-Eur brutto za mesiac, toto 

mu bolo rovno dané v hotovosti a vyrovnala sa tým suma, ktorá tam visela ešte zo skladu. 

p. Pavuk a p. Labudová sa spýtali na informáciu, že suma bola vyplatená v hotovosti? 
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p. Adámková potvrdila, že áno v hotovosti, je o tom záznam aj v účtovníctve, celkovo išlo 

o sumu 2.100,- Eur aj s odvodmi, p. Košťál dostal čisté cca 1.400,- Eur.  

p. Blažo sa chcel ešte vrátiť k informácii z minulej Rady SPF, že odmena bola vyplatená p. 

Košťálovi za prácu, čo nespochybňuje, avšak chce poukázať na jednu súvislosť, kedy sa pri 

preberaní tejto záležitosti na minulej Rade SPF hovorilo a citoval, že p. Košťál nebol 

odmeňovaný do obdobia, dokým nedošlo k reorganizácii, pretože mal túto činnosť 

pokrytú v odmene ako marketingový riaditeľ, pretože toľko vtedy ešte roboty nemal a 

problémy s nespokojnosťou p. Košťála začali až vtedy, keď došlo k reorganizácii. V 

nadväznosti na to, poukázal na to, že odmena mu bola vyplatená za obdobie, kedy odmenu 

zahrnutú v rámci svojej práce marketingového riaditeľa mal, s výnimkou nejakých 3 

mesiacov, takto to bolo p. Adámkovou odprezentované na minulej Rade SPF.  

Dodal už len, že popri týchto informáciách nezaznela informácia, že okrem tejto odmeny 

bol p. Košťál vyplácaný aj formou dobrovoľníckych náhrad na podujatiach. p. Blažo sa 

uvedeným snažil poukázať na procesy, akým bola odmena prezentovaná, nespochybňuje 

nárok na odmenu za odvedenú prácu. 

p. Košťál k tomu uviedol, že jeho pláca-odmena bola za zohľadnenie toho, že sa staral o 

objednávky, robil objednávky, pomáhal v obchode o pod. Avšak to, že bol fyzicky na 

pretekoch, išiel ráno o piatej, nakladal, vykladal, sa len čiastočne kompenzovalo 

dobrovoľníckymi náhradami. 

Členovia Rady SPF toto nespochybnili, poukázali  len na spôsob, ako to bolo  

odprezentované.  

p. Pavuk sa spýtal, či si vedia oni traja (p. Adámková, p. Nowak, p. Košťál) prestaviť svoju 

vzájomnú spoluprácu od zajtrajšieho rána, či majú medzi sebou dôveru. 

p. Adámková uviedla, že asi nie. 

p. Nowak uviedol, že v pracovnoprávnom procese, čo rieši spolu s p. Košťálom áno, osobne 

nevie. 

p. Adámková dodala a popravila sa, že asi je to podobné ako uviedol p. Nowak. 

p. Košťál povedal, že podľa jeho názoru, bol on diskriminovaný za všetky záležitosti, on v 

tom už žije a pohybuje sa dlhodobo, patrí medzi tých, čo neboli privilegovaní,  a teda 

nemá s tým osobný problém, pretože si myslí, že za to, že poukáže na niečo, a bude za to 

trestaný, tak sa ohradí alebo odíde, ale principiálne má pocit, že nenesie za toto vinu. 

Dodal, že po pracovnoprávnej stránke nemá s p. Nowakom žiaden problém. 

p. Szauder Nora sa spýtala p. Adámkovej ako hlavy, či môže vyhodnotiť jedného aj 

druhého zamestnanca v nadväznosti na to, čo tu všetko počula, najprv p. Nowaka a p. 

Blažo len doplnil podotázku, že ako podľa nej vnímajú prácu p. Nowaka ostatní 

zamestnanci.  
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p. Adámková uviedla, že p. Nowak je multifunkčný, čo je jeho chyba, ale je veľkým 

prínosom na jednej strane. Na druhej strane, keď má toho veľmi veľa prestáva 

komunikovať, čo však vyriešili tým, že p. Adámková vidí, čo robí, nakoľko jej preposiela 

maily, avšak zatiaľ sa nemá ako prejaviť to, že niekoho manažuje, pretože manažéri tu 

nesedia, o to viac, že väčšinou zastával aj prácu manažérov, lebo nefungovalo plávanie.  

K p. Košťálovi p. Adámková uviedla, že je síce pracant, nehovorí, že neurobí podujatia, 

tieto zabezpečí, ale sú veci, kedy ho treba kopať, aby ich dotiahol do konca, myslí skôr 

papierovo napr. spomínaná inventúra, autá a pod.  Zhrnula to tak, že prešľapy p. Nowaka 

sú vidieť asi najviac, čiže veľa ľudí vníma p. Nowaka tak, ako ho vníma.  

p. Szauder Nora sa vrátila k otázke, ako p. Adámková vníma tieto chyby p. Nowaka, do 

akej miery sú únosné, koľko ich ešte môže byť, aký majú dopad navonok, na meno 

inštitúcie SPF. 

p. Adámková uviedla, že podľa jej názoru sú stále obaja väčším prínosom ako opak, ak sa 

má vyjadriť ako prezident, je to ok, vyhoďme toho alebo toho, ale u oboch je veľmi veľa 

nadčasov, robia či sobota, nedeľa, sviatok. Jeden aj druhý robia v prospech SPF, aby 

fungovali či akcie, či podujatia. Dodala, že podľa jej názoru, keby nerobili obaja tak ako 

robia, bolo by tých prúserov ešte viac.  

p. Szauder sa spýtala, že či teda, ak by sme ich nemali, tak by SPF padla, či sú až tak 

dôležití. 

p. Adámková doplnila, že môžeme nájsť nových ľudí, ale nevieme nájsť ľudí ani do 

orgánov, ľudí, aby sa prihlásili a išli napr. za prezidenta alebo za hocikoho.  

p. Križan uviedol, že ide veľmi náročnú situáciu, požiadal o to, aby prítomní ostali 

civilizovaní. 

Medzitým prišla p. Hudecová, p. Pavuk zhrnul informácie, že príspevok FiNA za rok 2014 

bol vyplatený FINOU v hotovosti a nebol zaúčtovaný do účtovníctva. 

Na otázku p. Križana, či p. Hudecová skontrolovala aj roky 2012,2013 uviedla, že tam 

nebolo nič, nebola žiadna platba, ktorá by zodpovedala vkladu hotovosti. 

p. Blažo len doplnil a uviedol záver, teda predbežný záver, a to, že  príspevok FINA, ktorý 

p. Nowak priniesol v hotovosti, nebol vložený na účet SPF. 

p. Križan poďakoval p. Hudecovej a uložil úlohu p. Nowakovi, aby potvrdil, že naozaj išlo 

o podujatie Doha 2014 a vyhľadal k tejto akcii všetky doklady, a hlavne, aby si spomenul o 

akú sumu išlo, a čo sa teda udialo.  

p. Blažo ešte úlohu doplnil o predloženie všetkých avíz o príspevkoch FINA a LEN za 

obdobie, čo je p. Nowak na SPF, t.j. od roku 2012. 

V ďalšom rokovaní Rady SPF p. Pavuk nadviazal na záležitosti týkajúce sa p. Nowaka a 

navrhol, aby sa všetci členovia Rady SPF vyjadrili k ďalšiemu zotrvaniu p. Nowaka na 

SPF. Doplnil, že názor p. Adámkovej už počuli, vyzval ju, či ho chce ešte doplniť, k čomu 
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p. Adámková uviedla, že p. Nowak je na SPF veľmi dôležitý a nepozná človeka, ktorý by 

bol tak multifunkčný a vedel by ho tak rýchlo nahradiť.  

p. Pavuk má za to, že na základe toho, čo za posledné tri hodiny rokovania bolo uvedené, 

vyčíslenie pochybení, či už s finančným alebo nefinančným dopadom, ide minimálne o tri 

upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny za posledné dva mesiace, resp. na danie 

okamžitého skončenia pracovného pomeru za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. 

Dopytoval sa otázkou, ktorá je na mieste, či p. Nowak má sedieť na mieste generálneho 

sekretára -športového riaditeľa SPF. Uviedol, že podľa jeho názoru, si nemyslí, že p. 

Nowak je nenahraditeľný, pretože každý človek je nahraditeľný. Poznamenal, že ak je 

problém to, že to čo robí p. Nowak majú robiť dvaja ľudia, nevidí v tom problém, na 

sekretariáte je dosť ľudí, ktorí sú fundovaní a aj jazykovo zdatní na to, aby to dokázali 

zastrešiť. Súčasne dodal, že si myslí, a to aj podľa dnešného správania p. Nowaka, že p. 

Nowak si neuvedomuje závažnosť danej situácie a úmyselne ich zľahčuje. Záverom 

uviedol, že podľa jeho názoru by mal p. Nowak na svojej pozícii skončiť. 

p. Szauder Nora uviedla, že má rovnaký názor ako p. Pavuk, s tým, že s rešpektom voči 

ostatným zamestnancom by súhlasila s tým, aby skončil.  

p. Šmihuľa sa spýtal, či z hľadiska stanov SPF, čo môže Rada SPF voči p. Nowakovi 

vyvodiť nejaké dôsledky. Uviedol, že jemu najviac vadí to, že p. Nowak nefunguje v 

kolektíve, aj voči ostatným zamestnancom, ktorí sú na neho nahnevaní, nedáva im na 

vedomie maily. Nevidí síce všetko, čo p. Nowak robí, ale tých chýb je dosť. 

p. Labudová sa vyjadrila a uviedla, že tu bola od začiatku, od roku 2012 a musí povedať, že 

v tých iných oblastiach je p. Nowak geniálny, ale na tú primárnu prácu, za ktorú je 

platený a má robiť, nemá, aj keď sa určite zlepšil. Avšak, ak sa hovorí o faktických veciach 

a pochybeniach, tak tú funkciu, ktorú má, podľa jej názoru, nezvláda to, čo má robiť. Je 

nápomocný, je ľudský, ale stále sa hovorí o funkcii športového riaditeľa, ktorú má 

zastávať, a tú nezvláda a nemyslí si, že sa to zlepší. Nemyslí si však, že by nemohol byť 

užitočný pre SPF inak. 

p. Križan nadviazal na uvedené otázkou, či si vedia členovia Rady SPF predstaviť, že by p. 

Nowak pracoval v rámci SPF na inej pracovnej pozícii.  

p. Ladudová len doplnila, že toto nemieni riešiť teraz, ani sa teraz vyjadriť, teraz sa rieši 

pozícia športového riaditeľa a  k tomu sa vyjadruje. 

p. Pavuk k otázke p. Križana uviedol, že je to jednoduché, buď sa budeme tváriť, že sa nič 

nestalo, vina je polovičatá alebo si povieme dobre, v prospech komunity, čo vyhodnotíme, 

aj keď sám nevie, či sa to vôbec vyhodnotiť dá, a to by znamenalo zakryť si oči nad 

škodami, ktoré boli spôsobené, ktoré sa dajú vyčísliť, ale nikto ich nechce vyťahovať, a 

teda čo, posunieme ho len do iného “chlievika” a bude naďalej robiť pre SPF? Nevidí tu na 

to dôvod, však iné práce ako chodenie s časomierami a pod. nemusia byť v 
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pracovnoprávnom pomere, alebo ak sú, tak na základe dohody, ale nie na základe trvalého 

pracovného pomeru. 

p. Križan zhrnul danú situáciu do troch variant riešenia: 

1. potrestanie v rámci pracovnoprávneho vzťahu 

2. okamžité skončenie pracovného pomeru 

3. vzhľadom na kladné stránky a schopnosti p. Nowaka,  SPF pokúsiť sa ho využiť  na 

inej pozícii  

p. Pavuk sa vyjadril, že si bez problémov vie predstaviť, že by p. Nowak robil technika pre 

SPF, nevie síce, či vôbec takúto pozíciu SPF má, ale zároveň dodal, že nevie, či je ”kóšer” 

takúto pozíciu za to, čo sa udialo, vytvoriť. 

p. Šimun uviedol, že ide o veľmi komplikovanú tému, uviedol, že za plavcov je potrebné 

sa na to pozerať aj z iných hľadísk. Zhodnotil situáciu tak, že napriek tomu, čo tu bolo 

uvedené, nikto nespomenul to, čo p. Nowak urobil dobre, za tie roky, koľko akcií bolo 

nachystaných dobre, včas. Zároveň uviedol, že keď má niekto na bazéne nejaký problém, 

šomrú na p. Nowaka, aký je neschopný a pod., ale vždy na riešenie problémov zavolajú 

primárne p. Nowakovi, a to ako športovému riaditeľovi. Uviedol, že v danej chvíli je pre 

neho zaujatie stanoviska tak namáhavé, že sa k tomu nevie vyjadriť.  Ešte dodal, že tento 

rok s časomierou odmeral p. Nowak 19 pretekov, podľa jeho názoru je potrebné veci 

posudzovať v celkovom kontexte. Dodal, že aj on osobne mal s p. Nowakom určité 

problémy z nesplnenia úloh, ale nikdy nie tak, že by sa z toho nedalo ponaučiť alebo 

dodatočne opraviť. Ako väčší problém skôr vidí problém vo vzťahoch, aké sú na 

sekretariáte, SPF by mala byť jeden celok, avšak, keď sa začne trieštiť, doplatia na to 

všetci, celá plavecká komunita. 

p. Križan sa počas vyjadrovanie jednotlivých členov Rady vrátil k písomnému a členom 

Rady predloženému oznámeniu p. Adámkovej ako prezidentky SPF, že v termíne od 

1.11.2018 do 15.01.2019 nebude vykonávať práva a povinnosti  prezidenta, vyjadril sa, že 

takéto riešenie v histórii športu nepozná a ani stanovy ho nepoznajú, ale na druhej strane 

sa mu snaží porozumieť z toho ľudského hľadiska.  Spomenul to z toho dôvodu, ešte pred 

vyjadrením p. Blaža, že v situácii, keď sa zvažuje ukončenie pracovného pomeru p. 

Nowaka, v hierarchii dôležitosti po prezidentovi, možno aj okamžité skončenie k 

10.10.2018,  pričom p. Adámková odchádza dňa 14.10.2018 na dovolenku do Kanady, 

vníma tu pomerne veľmi veľké riziko pre SPF ako organizáciu v tomto období, ktoré má 

nastať, vzhľadom na ministerstvo, prípravu rozpočtu, vyúčtovanie atď. Vyzval teda p. 

Adámkovú, aká je jej predstava, ako ďalej, vzhľadom k tomu, čo všetko tu dnes počuli. 

p. Adámková uviedla, že jej plán je ten, že končí, netají sa s tým už dlhšiu dobu, a to od 

zasadnutia neformálnej Rady SPF v auguste 2018. Uviedla, že  po 6 rokoch je unavená, 

mŕtva, nestíha rodinu, nevládze vstávať ráno o piatej a večer ešte o desiatej riešiť SPF, je 

tam viacero vecí. Oficiálne sa tomu hovorí syndróm vyhorenia. Snažila sa oddychovať, 
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zobrala si náhradné voľno, cvičila, učila sa angličtinu. Uviedla, že neformálna Rada ju 

veľmi sklamala. Je toho veľa. Keďže neformálna Rada nič nevyriešila, očakávala, že sa 

niečo vyrieši neskôr. Bolo toho veľa na riešenie - hlasovania, papierová byrokracia, 

prípady Reichová, Križko, nefunkčné orgány. Prioritou je pre p. Adámkovú ministerstvo, 

a aby sa splnilo všetko, čo sa splniť má.  Uvedomuje si svoju dôležitosť, chcela iba tri 

mesiace, aby členovia Rady SPF pochopili, čo všetko na SPF treba robiť, aby si zažili 

vyúčtovanie, prípravu rozpočtu. Uviedla, že každý šport si myslí, že je najdôležitejší, všetci 

chcú všetko hneď. Postupne vo svojom oznámení upravovala termín, aby všetko 

fungovalo. Riešila to už aj s ekonómkami, ubezpečila ich, že sa všetko zvládne. Snažila sa 

všetko riešiť ľudsky, uviedla, aká je na Rade, na sekretariáte atmosféra. Dokument chcela 

upraviť, a vážne už zvažuje rezignáciu na funkciu prezidenta. K osobe p. Nowaka uviedla, 

že je to človek, ktorý je tu od úplného začiatku, s ktorým  federáciu budovala, a myslí si, 

že ona a p. Nowak urobili vždy všetko len v prospech SPF. 

Postupne v diskusii sa členovia Rady SPF dopytovali p. Adámkovej v čom konkrétne ju 

sklamali, nakoľko to považujú za veľmi silné obvinenia. 

p. Križan požiadal p. Adámkovú, aby zvážila svoje rozhodnutie, a aby spoločne napravili 

chyby a začali sa riešiť, a aby organizácia SPF začala fungovať štandardným spôsobom, aby 

sa dokázala postaviť pred plaveckú komunitu, a dokázala uznať, že sa spravili chyby a 

takto sme sa pokúsili ich vyriešiť. 

p. Adámková uviedla, že je unavená, ona chcela riešiť seba, ale ostatní chcú, aby riešila 

celý svet, avšak ona nevládze. Uviedla, že na margo toho, čo sa tu teraz deje, by to zabalila 

zo dňa na deň. Následne opätovne vymenovala všetky svoje dôvody,  pocity a názory 

spojené s daným rozhodnutím, pričom uviedla, že má čisté svedomie a nemusí sa nikomu 

za svoje rozhodnutie zodpovedať.   

p. Labudová uviedla, že tomu rozumie tak, že keby sa nezačal odvolávať p. Nowak, tak by  

vládala ísť ďalej  a má teda pocit, že bez p. Nowaka nevie p. Adámková pokračovať. 

Uvedené si pospájala ako následok deja.  

p. Adámková to poprela, že jej rozhodnutie rezignovať s tým nesúvisí.  

p.Križan vyjadril svoj názor, že rozhodnutie takto odísť nie je správne, a to tak voči osobe 

p. Adámkovej, vzhľadom k tomu, čo pre SPF spravila, ale aj voči samotnej SPF. Odporučil 

jej, aby rozhodnutie o abdikácii k dnešnému dňu neurobila, súčasne sa vrátil k riešeniu 

situácie o p. Nowakovi a uviedol, že sa nevie vyjadriť do akej miery je p. Nowak 

zastupiteľný, ale je si istý jednou vecou, a to, ak ide o súčasný odchod p. Adámkovej a p. 

Nowaka, tak to vníma ako extrémne veľké riziko pre SPF, a zopakoval, že to nie je správne 

riešenie.  

p. Šmihuľa sa ešte vyjadril k zastupiteľnosti p. Nowaka a uviedol, že táto je rôzna v rámci 

každej jednej sekcie, keď napr. v plávaní je horšia a možno nemysliteľná, avšak vo 

vodnom póle problém nie je.  
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p. Pavuk vstúpil ešte do diskusie a smerom k p. Adámkovej uviedol, že ak chce odísť so 

cťou, tak nemôže odísť od neuprataného stola a nemyslí si, že jej na to bude stačiť 15 dní 

alebo mesiac, pretože, ak by boli problémy pomenované exaktne, tak ich vyriešia veľmi 

rýchlo, uviedol, že má ten pocit, že ešte k samotnému problému ešte na koreň ani členovia 

Rady neprišli, stále sa vnárajú hlbšie a hlbšie do nejakých vecí, ktoré ich nejakým 

spôsobom niekam smerujú. Uviedol, že dá sa urobiť hrubá čiara za to, čo sa stalo, že je tu 

určitá zásluhovosť ľudí, ktorí tu boli na začiatku, na novom začiatku, čo však neznamená, 

že nemôže byť ďalší nový začiatok. Dodal, že aj ľudia, ktorí tu boli predtým, tu tiež boli od 

nejakého svojho začiatku, a odišli možno preto, že to možno nebolo správne nastavené. 

Teraz je tu tiež niečo nastavené, ale zisťujeme, že to má svoje trhliny, svoje chyby, a buď 

sa to bude nejakým spôsobom korigovať a prenastaví sa to alebo ak nie, tak je na ďalších, 

ktorí prídu po nich, aby to nejakým spôsobom nastavili tak, ako oni budú presvedčení, že 

je to tak správne pre plaveckú komunitu, nie pre nich. K veci uviedol, že má pocit, že aj p. 

Adámková zľahčuje svoj odchod tým, že väčšinu z členov Rady SPF presvedčila, že poďte, 

robme to spolu, niekam to smerujme. Chápe, že každý sa môže dostať na hranu svojich 

schopností, ale zároveň si musí určiť priority, a dodal, že p. Adámkovej stačí dať všetko 

nabok a byť len hlavou federácie, nič viac, nič menej, má veci len kontrovať a strážiť. 

Vyjadril svoj názor, že ak chce abdikovať ona, tak potom ani táto Rada nemá ďalej mandát 

fungovať, celé to skončime, zvolajme mimoriadnu konferenciu SPF. Ale utiecť tým 

spôsobom, že to tu teraz p. Adámková nechá na ostatných členov Rady, tak by to nemalo 

zafungovať. Zároveň však dodal, že sa tomu nebráni, ak sa tak dohodnú, avšak prvé echo 

bude musieť ísť komunite, nech sa to rieši, nech príde osoba, ktorá si poskladá svoj tím a 

bude to tu nejakým spôsobom riešiť a potom budeme vidieť, kam to bude smerovať.  Pri 

3.000 členoch sa snáď jeden nájde, a ak sa nenájde, zrazu nebudú mať ľudia peniaze a SPF 

zanikne, toto si však nemyslí, že  nastane. Uviedol, že by nemali stavať sami seba do 

pozície nenahraditeľnosti. Nedá sa len tak jednostranne oznámiť, že za to, že p. Adámková 

nevládze, tak končí, tak to nefunguje. Buď sa medzi sebou dohodnú a niekto na sebe 

prevezme tú zodpovednosť so všetkým čo to obnáša, p. Pavuk proste namietal spôsob, 

akým to p. Adámková oznámila, jednostranne bez dohody s ostatnými členmi Rady. 

p. Križan k veci uviedol, že p. Adámková to komunikovala s ním, navrhol však, aby takáto 

vážna vec bola odkomunikovaná aj p. Blažom, ako druhým štatutárom, aby sa to 

nedozvedel až priamo na dnešnom rokovaní Rady, pričom uviedol, že p. Adámková sa 

snažila s p. Blažom včera stretnúť, avšak kvôli pracovným povinnostiam p. Blaža k 

stretnutiu nedošlo.  

p. Szauder Nora sa ešte p. Adámkovej spýtala, že keby mala tú dva a pol mesačnú pauzu, či 

by to potom vydržala do konca funkčného obdobia. 

p. Adámková uviedla, že s tým do toho išla a uviedla, že asi treba niečo zmeniť, lebo sa 

SPF uberá inou cestou, akú víziu má ona v hlave, chcela by sa uberať viacej k športu, ale 
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papierovačky ju k tomu nepustia, uviedla, že niečo vybuduje a zase musí niečo nastaviť  a 

tak stále dokola. 

p. Šimun nadviazal  na uvedené s tým, že povedal, že p. Adámková robí robotu, ktorú má 

robiť sekretariát a jeho zamestnanci, a ľudia v sekciách. 

p. Adámková namietla, že práve preto navrhovala človeka, ktorý tu bude riadiť sekretariát.  

Členovia Rady jednohlasne odpovedali, že to je práve p. Adámková, a p. Blažo len doplnil, 

že všetci prítomní môžu potvrdiť, že na sekretariáte nemôže byť človek, ktorý má riadiť 

sekretariát bez toho, aby  ona ako osoba riadila sekretariát naďalej a k tomu ešte riadila aj 

toho človeka. Uviedol, že ide o fakt, s ktorým musí p. Adámková pracovať, a s ktorým 

pracujú aj členovia Rady, nakoľko ide o osobnostnú črtu p. Adámkovej.  

Členovia Rady SPF v ďalšej diskusii riešili prípady, kedy p. Adámková riešila úlohy, ktoré 

riešiť zo svojej pozície prezidenta, riešiť nemala.  

p. Blažo sa vrátil k vyjadreniam p. Pavuka a nadviazal, že sa objavuje celý rad problémov, s 

ktorými nemá morálny problém len on sám, ale aj ostatní členovia Rady, keďže sa snažili 

nastaviť všetko transparentne, a napriek tomu, poza jeho chrbát a aj chrbát členov Rady sa 

diali takého veci, z čoho je osobne veľmi sklamaný. Uviedol, že to nie je o chybe,  je to o 

odbočení od princípu, od morálneho kompasu, ktorý si nastavili a tieto veci vníma veľmi 

citlivo, a to vzhľadom aj na výčitky, na to, že sa snažia dešifrovať problémy a pritom sa 

odkrývajú súčasne ďalšie problémy, pričom sú obviňovaní p. Adámkovou z toho, že to 

nechápu, že sklamali ľudsky aťd. Tuto vidí problém, že sa snažia vnímať problémy, aj s 

odstupom času, snažia sa ísť problémom v ústrety a vždy sú nakoniec postavení do 

situácie, že to nechápu, ale zatiaľ nepočul, že by išli konkrétne hľadať, to čo tu ostatní 

členovia Rady uviedli pred ním, a to že treba hľadať riešenia v rámci aktuálneho zloženia 

sekretariátu. K p. Nowakovi uviedol, že ho rovnako vníma, že má širokošpektrálny záber, 

dá sa s ním pracovať, avšak ako chybu vidí v tom, že p. Nowak bol daný do riadiacej 

funkcie, pričom podľa jeho názoru na riadiacu funkciu nemá, bolo to iba ako najlepšie z 

najhorších riešení, že sa p. Nowak stal generálnym sekretárom, nakoľko sa do tejto pozície 

dostal “z núdze cnosť”, p. Nowak do uvedenej pozície vstúpil, nakoľko v roku 2012 nebolo 

iné riešenie. Poukázal na to, že čas ukázal, aký má prístup k veciam, neustále sľubovanie, 

že urobí to či ono, avšak podľa jeho názoru zlyhal, a nie je riešením, aby v tejto pozícii 

zostával. Možno tým, že k funkcii generálneho sekretára pribudol športový riaditeľ, nevie. 

Taktiež uviedol viaceré problémy v rámci sekretariátu, nechce sa baviť o detailoch, ale 

naznačuje, že nie je kontrola a následne zjednaná náprava takýchto pochybení, aby sa to 

neopakovalo. Možno aj tu vidí problém u jednotlivých zamestnancov, lebo vidia, že sa u p. 

Nowaka nič nerieši, kopí sa to, prípadne zabudne sa na to, vykonaním nejakej láskavosti z 

jeho strany. Taktiež naznačil iné problémy a pochybnosti v súvislosti s jeho prácou na 

SPF, kedy sa zúčastňoval rôznych Kongresov, workshopov, avšak nikdy neboli 

informovaní o nových poznatkoch, technike a o pod., skôr iba fotky na súkromných 

sociálnych sieťach. Sťažnosti na p. Nowaka sú aj od samotných pracovníkov obsluhy 
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Omegy, a teda navrhol, aby sa rozhodli.  Podľa jeho názoru určite p. Nowak pre SPF 

prínosom je a určite by bola chyba stratiť človeka ako je p. Nowak z plaveckej komunity, 

vyzná sa v diaľkovom plávaní, ako aj v plávaní, čiže z tohto hľadiska je multidisciplinárny 

a vie ponúknuť názory, ak sa s ním bavíte o športe, ale z pohľadu hierarchie pozície 

generálny sekretár-športový riaditeľ, by p. Blažo navrhoval odňať zložku reprezentácie, 

aby napr. pri nákupe leteniek nedochádzalo k pochybeniam, ku ktorým dochádza, toto by 

do náplne mal dostať jednotlivý manažér plaveckých športov, prípadne, nech si to športy 

nastavia každý inak. Uviedol, že podľa jeho názoru, nevidí problém vo vodnom póle, v 

akvabelách, ani v diaľkovom plávaní, vyjadril však kritiku do radov plávania, ktorý 

problém vidí od odchodu p. Šuleka z pozície manažéra reprezentácie.  

K chodu sekretariátu uviedol, že vidí veľké rezervy v riadení sekretariátu, v rozdelení a 

kontrole úloh. Smerom k p. Adámkovej uviedol, že má nechať ľudí pracovať, keď tak, tak 

sa popália a poučia z vlastných chýb, resp. iba nech dohliada, ak by bolo potrebné zahatať 

nejaký veľký problém. Doplnil, že práve p. Nowak bol p. Adámkovou vyčlenený z 

posudzovania pochybení, a to je tiež problém ako to vnímajú ostatní zamestnanci, a v 

prípade, ak na niečo upozornili, dostali vždy rad zdôvodnení, prečo to tak je. Tu vidí jadro 

problémov, a ukončil svoje vyjadrenie v tom zmysle, že popri týchto problémoch sa 

objavujú ďalšie problémy, a dodal, že popri tom do toho príde oznámenie, že si p. 

Adámková potrebuje oddýchnuť, dokonca, že musí rezignovať a pýtal sa, ako to má 

vnímať, a teda v spojitosti s tým, čo p. Adámková uviedla, však nech si to niekto skúsi, 

pýta sa, čo to znamená, že vytrestá ostatných členov Rady? A ďalej nadviazal  na silu 

myšlienky p. Pavuka, že toto volebné obdobie je spoločné a že konanie p. Adámkovej 

vníma tak, že to postavila do roviny, že buď ju členovia Rady podporia alebo nič iné.  

Nadviazal na informáciu od p. Križana o oznámení p. Adámkovej, že nebude vykonávať 

práva a povinnosti prezidenta, oznámila mu to deň predtým správou na Whatsapp, čo 

nepovažuje za štandardné, mal pracovné povinnosti, nemohol sa večer pred zasadnutím 

Rady stretnúť. 

Celé vyjadrenie smerom k p. Nowakovi zhrnul tým, že uvedené porušenia sú podľa jeho 

názoru dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru alebo na skončenie 

pracovného pomeru výpoveďou z uvedeného dôvodu, pričom uvažoval aj o inej technickej 

funkcii pre p Nowaka, tak ako naznačil p. Pavuk, prípadne jeho pôsobenie aj v sekcii 

diaľkového plávania, avšak na pozícii športového riaditeľa by nemal podľa jeho názoru 

ďalej pôsobiť.  

Ohľadom prípadnej rezignácie p. Adámkovej uviedol, že sa budú musieť aj ostatní 

členovia Rady postaviť pred členskú základňu, všetko zdôvodniť a vysvetliť, a rovnako tak 

aj p. Adámková, ktorá tiež bude musieť zdôvodniť svoje dôvody. Doplnil, že hovorí za 

seba, ale vzhľadom k tomu, čo sa tu všetko stalo, prečo hovoril o sklamaní, dodal, že on 

sám uvažoval o vzdaní sa funkcie prvého viceprezidenta, čo však chcel komunikovať 

najprv s členmi Rady, pretože práve od nich dostal svoj mandát, a teda uviedol, ak by sa 
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nenašlo riešenie, odstúpil by, ako prejav, že sa nestotožňuje s daným stavom a 

smerovaním. 

p. Adámková si vyžiadala prestávku na premyslenie s tým, že naznačila a vyjadrila názor, 

že vzhľadom na to, čo všetko tu zaznelo, si nemôže zobrať tri mesiace voľna, lebo veci 

treba doriešiť. 

Po prestávke pokračovalo rokovanie, pričom p. Pavuk na základe aktuálneho zistenia a 

informácie, ktorú získal počas prestávky v rokovaní, opakovane a priamo položil otázku p. 

Adámkovej, či prevzala od p. Nowaka nejaké  peniaze v roku 2014. Na otázku p. 

Adámková odpovedala  a potvrdila, že áno. Následne sa dopytoval, kde predmetné peniaze 

sú a koľkokrát sa tak stalo. P. Adámková uviedla, že sa tak udialo iba jedenkrát . a na 

otázku kde sú peniaze, neodpovedala. 

p. Križan sa dopytoval na to ako p. Adámková navrhuje vyriešiť daný stav. 

p. Pavuk očakáva sebareflexiu a návrh ako veci usporiadať tak, aby on a členovia Rady 

mohli veci prezentovať  členom SPF spolu s prijatými opatreniami a nemuseli tak 

vyvodzovať si oni sami osobné zodpovednosti . V danom momente považoval za 

nenáležité riešiť previnenia p. Nowaka, o čom bol bod rokovania , pričom  podotkol, že v 

danej chvíli tiež nie sú na mieste  úvahy a   debaty o nejakých 3 mesačných voľnách a pre 

chod SPF bude musieť p. Adámková riadne ukončiť činnosti tohto účtovného roka a 

vyúčtovania za rok 2018 . Otvorenou otázkou však je  riadenie SPF , keď je otázne kto ho 

má a bude vykonávať, nakoľko bude potrebný zvýšený dohľad nad jednotlivými 

rozhodnutiami. 

 

← odchod pána Pavuka cca o 14.30 hod. – počet prítomných členov Rady SPF:  6 
 

Po odchode p. Pavuka sa ostatní členovia Rady, na návrh a upozornenie kontrolóra SPF p. 

Križana, ktorý napriek tomu, že aj ostatní členovia Rady s ohľadom na predchádzajúci 

priebeh rokovania navrhovali ukončiť rokovanie, že je potrebné schváliť aspoň 

neodkladné záležitosti, zaoberali už iba urgentnými  záležitosťami. 

 

Bod č. 4 :  Žiadosť o príspevok SPF ako NŠZ na rok 2019 
 
V rámci tohto bodu programu sa členovia Rady SPF zaoberali potrebou úpravy váh 

jednotlivých športových odvetví vzhľadom na prijatú zmenu právneho predpisu, 

konkrétne vzorcu č. 15 pre metodiku výpočtu príspevku uznanému športu. Vzhľadom na 

to, že tieto údaje bolo potrebné nahlásiť na MŠVVaŠ SR ku dňu 30.09.2018 a v danom 

termíne sa nekonalo zasadnutie Rady SPF, ktoré by mohlo zmenu prijať a formálne 

odsúhlasiť, SPF nahlásila údaje tak, ako boli nahlásené v roku 2017 a po formálnom 
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rozhodnutí tieto údaje, s odvolaním sa na rozhodnutie výkonného orgánu SPF, nahlási 

dodatočne. 

 

SPF/2018/R/Z7/U2 

Rada SPF schvaľuje úpravu váh jednotlivých športových odvetví v zmysle upraveného 
vzorcu č. 15 pre metodiku výpočtu príspevku uznanému športu podľa Nariadenia vlády 
SR č. 392/2018 Z.z., v zmysle ktorého  hodnota váhy príslušného športového odvetvia v 
rámci uznaného športu nemôže byť 0 %, a preto Rada schvaľuje váhy športových odvetví 
nasledovne: 

1. plávanie 65% 
2. vodné pólo 20% 
3. synchronizované plávanie 10% 
4. diaľkové plávanie 3% 
5. skoky do vody 1% 
6. skoky do vody z výšky 1% 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Proti: 0, Zdržal sa: 0 

  

Výsledok hlasovania:                               Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:            žiadne 
 

Úloha č. 124/2018 

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF oznámiť váhy športových odvetví MŠVVaŠ SR 

a nahlásiť opravu rodných čísel.  

 

Termín: bez zbytočného odkladu     

Z: p. Nowak  

 

Bod č. 5:  Kongres FINA 

 

V rámci tohto bodu programu sa členovia Rady SPF zaoberali tým, koho by SPF na dané 

podujatie t.j.  Kongres FINA vyslala ako zástupcu SPF. Pani Adámková ako prezidentka  

SPF uviedla, že sa podujatia nehodlá zúčastniť. Pán Blažo v nadväznosti na ideu, ktorú mu 

vnukla pani Nora Szauder, navrhol, ako jedného zo zástupcov SPF, ktorému sú zo strany 

FINA preplácané časti nákladov vo forme príspevku na letenku a pobytové náklady počas 

10 dní, niekoho z plaveckých trénerov, ktorí ovládajú anglický jazyk t.j. p. Machoviča. 

Pán Machovič by sa pred športovým programom samotných MS zúčastnil aj podujatia 

FINA Swimming Coaches Golden Clinic, čím by SPF a sekcia plávania ušetrila značnú časť 
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finančných prostriedkov jej rozpočtu a súčasne by pán Machovič získané poznatky 

odovzdal ostatným trénerom na Slovensku prostredníctvom nejakého semináru a pod.  

V ďalšom sa členovia Rady SPF zaoberali obsadením druhého miesta zástupcu SPF, 

ktorého náklady sú preplácané zo strany FINA a v súvislosti s tým, že sa príležitosti MS 

koná aj mimoriadny Kongres FINA vodného póla, navrhli zástupcu vodného póla, a to 

pána Šmihuľu – viceprezidenta pre vodného póla alebo pani Kunikovú – manažérku 

reprezentačných družstiev vo vodnom póle a FINA rozhodkyňu vodného póla. 

 

SPF/2018/R/Z7/U3 

Rada SPF schvaľuje účasť zástupcov SPF: 
1. reprezentačného trénera seniorov p. Miroslava Machoviča na FINA Swimming 

Coaches Golden Clinic, ktorá sa koná podľa programu jednotlivých častí v termíne 
8.-10.12.2018 pred Majstrovstvami sveta v Hangzhou / CHN 11.-16.12.2018, 

2. viceprezidenta SPF pre vodné pólo p. Štefana Šmihuľu, resp. Martinu Kuníkovú  na 
mimoriadnom Kongrese FINA vodného póla, ktorý sa koná v termíne 10.12.2018 
pred Majstrovstvami sveta v Hangzhou / CHN 11.-16.12.2018. 

Konečným rozhodnutím o zástupcovi na mimoriadny Kongres FINA vodného póla sa 
poveruje Výbor sekcie vodného póla, ktorého rozhodnutie sa poveruje oznámiť p. Štefan 
Šmihuľa športovému riaditeľovi najneskôr do 25.10.2018 a súčasne uvedie termín návratu 
a dohodne ostatné organizačné záležitosti. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Proti: 0, Zdržal sa: 0 

  

Výsledok hlasovania:                               Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:            žiadne 
 

Úloha č. 125/2018 

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť FINA Swimming Coaches 

Golden Clinic, Hangzhou/CHN, 8.-10.12.2018.  

 

Termín: bez zbytočného odkladu     

Z: p. Nowak 

 

Úloha č. 126/2018 

Rada SPF ukladá Výboru sekcie vodného póla rozhodnúť o zástupcovi na mimoriadny 

Kongres FINA vo vodnom póle, Hangzhou/CHN, 8.-10.12.2018, p. Šmihuľovi oznámiť p. 

Nowakovi zástupcu a p. Nowakovi ukladá organizačne zabezpečiť akciu.  
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Termín: 25.10.2018    

Z: Výbor sekcie vodného póla, p. Šmihuľa, p. Nowak 

 

Body č. 6 až 12, vrátane Bodu č. 13 : Kontrola úloh zo zápisu Rady SPF č. SPF/2018/R/Z6 

a bod č. 14 Rôzne 

 
Body č. 6 až 12, vrátane bodu č. 13 s názvom Kontrola úloh zo zápisu Rady SPF č. 

SPF/2018/R/Z6 a bod č. 14 s názvom Rôzne zostali neprerokované s výnimkou 

novozaradeného bodu č. 10 s názvom Oznámenie prezidenta SPF, v rámci ktorého malo 

byť prerokované oznámenie pani prezidentky o tom, že nebude vykonávať práva 

a povinnosti prezidenta SPF od 01.11.2018 do 15.01.2019, ktorý návrh pani prezidentka v 

nadväznosti na okolnosti, ktoré vyplynuli z rokovania Rady a pohľadu členov Rady, 

stiahla a teda bod programu sa stáva bezpredmetným.  

 
Rokovanie Rady bolo ukončené o 16:15 hod.  

 

Predbežný termín najbližšieho zasadnutia Rady SPF : neuvedený 
 

 

V Bratislave, dňa 04.11.2018 

 

Irena Adámková v.r. – predsedajúca Rade SPF 

 

Overovatelia: 

 

Ladislav Križan v.r. 

Marcel Blažo v.r. 

Jana Labudová v.r. 

Marián Pavuk v.r. 

Nora Szauder v.r. 

Miroslav Šimun v.r. 

Štefan Šmihuľa v.r. 

  

 

Zuzana Blažová v.r. – zapisovateľ  

( neprítomný priamo na rokovaní Rady SPF – zapísané na základe zvukového záznamu) 


