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Marcel Blažo, Exnárova 13, 821 03 Bratislava 

 

       

 
 
 
Členovia Rady SPF 

 

Bratislava, 25.9.2019 

         

 
Vec 

Žiadosť o uvedenie konania/ní a skutku/ov 

 

 

Vážený pán kolega - člen Rady SPF, 

 

obsahom rokovania nadchádzajúcej Rady SPF v termíne 27.9.2019 má byť v rámci 
navrhovaného bodu č. 3 s názvom Pozastavenie výkonu člena/členky Rady SPF a 
súvisiace kroky rozhodovanie o pozastavení výkonu (aj) funkcie, ktorú zastávam, a to 
konkrétne člena Rady SPF pre legislatívu a právo.  
 

Do dnešného dňa, t.j. 25.9.2019, mi nebolo oznámené a špecifikované, ktorým mojím 
konkrétnym konaním a skutkami som porušil jednotlivo uvedené povinnosti člena 
výkonného orgánu SPF. V podklade na rokovanie Rady SPF je len uvedené, že som 
porušil vymenované povinnosti. 
 

S poukazom na uvedené si Vás, a to každého zvlášť a osobitne, dovoľujem požiadať: 

 

1. o písomné uvedenie konania a skutku, ktorým som porušil povinnosť vykonávať 
svoju funkciu s náležitou starostlivosťou,  
 

2. o písomné uvedenie konania a skutku, ktorým som porušil povinnosť vykonávať 
svoju funkciu v súlade so záujmami SPF a všetkých členov SPF,  
 

3. o písomné uvedenie konania a skutku, ktorým som porušil povinnosť, že pri výkone 
svojej funkcie som  uprednostnil svoje záujmy, záujmy niektorých členov SPF 
alebo záujmy tretích osôb pred záujmami SPF,  
 

4. o písomné uvedenie konania a skutku, ktorým som porušil povinnosť  zaobstarať si 
a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu 
rozhodovania, 
 

5. o písomné uvedenie konania a skutku, ktorým som porušil povinnosť vykonávať 
svoju funkciu nezištne v prospech plaveckých športov, v súlade s predpismi a 
rozhodnutiami SPF a medzinárodnej športovej organizácie FINA, 
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6. o písomné uvedenie konania a skutku, ktorým som porušil povinnosť dbať na 
záujmy plaveckých športov, SPF, jeho členov a ich partnerov, 
 

7. o písomné uvedenie konania a skutku, ktorým som porušil povinnosť zdržať sa 
konaní, ktoré by mohli poškodiť dobré meno slovenských plaveckých športov 
a jeho predstaviteľov, SPF a jeho predstaviteľov, členov alebo partnerov.  

 

 

 

S pozdravom 

 

      Marcel Blažo 

                                                                      člen Rady SPF pre legislatívu a právo 

               v.r. 
 

 

Na vedomie:  
Ladislav Križan - Kontrolór SPF 

 


