
 

 
 
 

 
P O Z V Á N K A 

 
na mimoriadne zasadnutie Rady Slovenskej plaveckej federácie, 

ktoré sa uskutoční dňa 
 

27.9.2019 /piatok/ o 12.00 hod. 
v zasadacej miestnosti priestorov SPF, Za Kasárňou 1, Bratislava 

 
 

 
Pozvaní /Rada SPF/: p. Bielik, p. Blažo, p. Klobučník, p. Králik, p. Labudová, p. 

Peciar, p. Szauder, p. Šmihuľa, p. Šulek 
Prizvaní: p. Križan /kontrolór SPF/ právny zástupca prezidenta SPF 
Hosť: Doc. Lucia Mokrá právny zástupca prezidenta SPF 
 
 
V súlade s ustanovením článku 40, ods. 3 a 6 zvolávam mimoriadne zasadnutie Rady SPF, a 

to z dôvodu potreby rokovania o riešeni postavenia a 
právomocí členov Rady SPF, s nasledovným programom:  

 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Schválenie návrhu programu Rady SPF 
3. Pozastavenie výkonu člena/členky Rady SPF a súvisiace 

kroky 
4. Rôzne 

 
Obsahom bodu 3 bude nasledovná agenda:  
 
a) tajné hlasovanie o pozastavení výkonu člena/členky Rady SPF: 
 
 Predloženie návrhu na pozastavenie mandátu člena a členiek Rady SPF na návrh prezidenta SPF, a 

to podľa článku 39, ods. 3 Stanov SPF, v období od schválenia až do zvolania riadnej 
konferencie 2020. Odôvodnenie:  

 
Podľa článku 39, ods. 2 je člen Rady SPF povinný:  
 
a) vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou  
 
b) vykonávať svoju funkciu v súlade so záujmami SPF a všetkých členov SPF  

 



 
 
c) pri výkone svojej funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy niektorých členov SPF 

alebo záujmy tretích osôb pred záujmami SPF,  
 
d) zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu 

rozhodovania 
 
f) vykonávať svoju funkciu nezištne v prospech plaveckých športov, v súlade s predpismi a 

rozhodnutiami SPF a medzinárodnej športovej organizácie FINA, 
 
j) dbať na záujmy plaveckých športov, SPF, jeho členov a ich partnerov 
 
k) zdržať sa konaní, ktoré by mohli poškodiť dobré meno slovenských plaveckých športov a jeho 

predstaviteľov, SPF a jeho predstaviteľov, členov alebo partnerov.  
 
 V uvedených prípadoch došlo k porušeniu týchto ustanovení, a to nasledovne: 
 
1. zo strany Ing. Nory Szauder, vo všetkých uvedených bodoch, osobitne vo vzťahu k článku 39, ods. 

2 písm. k) keď sa nezdržala konania, ktoré viedlo priamo k negatívnemu rozhodnutiu CAS 
ako členka Rady SPF  a písm. b), keď napriek podkladom (zdravotná správa V.R.) iniciovala 
a podporovala disciplinárne konanie s najtvrdším trestom pre športovkyňu, 

 
2. zo strany JUDr. Marcela Blaža, vo všetkých uvedených bodoch, osobitne vo vzťahu k článku 39, 

ods. 2, bod c), keď ako právny zástupca uprednostnil svoje záujmy pred záujmami SPF, ako 
člen Rady SPF  

 
3. zo strany doc. Jany Labudovej, vo všetkých bodoch, osobitne vo vzťahu k článku 39, ods. 2 písm. 

b), keď napriek podkladom (zdravotná správa V.R.) iniciovala a podporovala disciplinárne 
konanie s najtvrdším trestom pre športovkyňu, ako aj písm j) keď nedbala na záujem členky 
SPF reprezentovať krajinu a dosahovať výsledky  

 
4. zo strany  Ing. Štefan Šmihuľa,  osobitne vo vzťahu k článku 39, ods. 2 písm. k) keď sa nezdržal 

konania, ktoré viedlo priamo k negatívnemu rozhodnutiu CAS ako člen Rady SPF 
 

 
V Bratislave, dňa 17.09. 2019 

 
 

Mgr. Ivan Šulek v.r. 
   Slovenská plavecká federácia 

         prezident  
 
 
 
Materiály k rokovaniu a potvrdenie účasti resp. neúčasti prosíme zaslať na e-mailovú adresu:             

rada.spf@swimmsvk.sk, najneskôr do 26. 09. 2019 do 16.00 hod. 

 


