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Milí športovci, tréneri, športoví odborníci, nachádzame sa v čase, keď každého z nás 

zamestnávajú myšlienky spojené s obavami, rôznymi otázkami k dnešnej mimoriadnej 

situácii, ale  aj o budúcnosti našich športovcov, trénerov a športových klubov. Preto sme sa 

rozhodli zozbierať  najdôležitejšie informácie a odkazy na stránky, ktoré súvisia s touto 

chorobou. Slovenská plavecká federácia komunikuje s kompetentnými orgánmi 

ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu, ako aj so Slovenským olympijským 

a športovým výborom, a snaží sa získať maximum odpovedí na otázky, ktoré sa vynárajú v 

súvislosti s korona vírusom. Hľadáme tiež spôsob ako minimalizovať  dôsledky tejto 

nebezpečnej a neviditeľnej choroby. Budeme sa snažiť priebežne zaoberať všetkými vašimi 

otázkami  a následne ich zverejňovať na webovej stránke SPF. Posielajte prosím svoje otázky 

na adresu: prezident@swimmsvk.sk 

Zozbierali sme najčastejšie sa vyskytujúce otázky, ktoré nám položili naši členovia SPF a 

pokúsili sme sa vám dať na nich odpovede, ďalšie otázky a odpovede budeme naďalej 

dopĺňať a ukladať podľa aktuálnosti. Odporúčania a informácie vám budú poskytnuté po 

našom dôkladnom preverení. Budú však vo všeobecnosti výsledkom nášho v niektorých 

prípadoch aj subjektívneho hodnotenia následkov mimoriadnej situácie. Napriek 

starostlivému zváženiu každej odpovede na vami položenú otázku nemôžeme bezvýhradne 

zaručiť, alebo prijať žiadnu zodpovednosť. Zažívame výnimočnú, doteraz nevídanú situáciu, 

ktorá sa každý deň, no niekedy aj hodinu mení. Veľa nezodpovedaných otázok máme aj my z 

ústredných orgánov, s takouto situáciou však nikto nerátal. Nepočítalo sa s ňou ani v zákone o 

športe, resp. v právnych ustanoveniach. Preto sa spoliehame na v prvom rade 

na zodpovednosť každého jedného člena SPF. 

Najčastejšie otázky: 

1. Ako máme riešiť termín zvolania výročnej členskej schôdze klubu, resp. kedy bude 

zvolaná riadna a volebná Konferencia SPF ? 

Odpoveď: Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá platí až do jej odvolania, nie je možné 

vykonávať žiadne hromadné akcie, resp. verejné zhromaždenia, preto VČS musíte odložiť na 

neurčito až do odvolania mimoriadnej situácie. Informujte o tejto skutočnosti kontrolóra SPF 

na adrese: kontrolor@swimmsvk.sk , v prípade neodkladných vážnych ekonomických, či 

iných súrnych rozhodnutí, použite elektronické hlasovanie formou Per rollam. O Konferencii 

SPF vás budeme informovať minimálne 45 dní vopred. 

2. Kedy dostane náš klub, reprezentant, člen ÚTM dotácie na činnosť z prostriedkov 

získaných z príspevku ministerstva školstva na rok 2020? 

Odpoveď: V súčasnosti pracujeme na rozpočtových opatreniach, tak aby boli v priebehu 

mesiacov apríl, máj podpísané zmluvy a čím skôr zasielané finančné prostriedky na kluby. 

Prvú časť pridelených financií budete môcť použiť podľa pokynov v zmluve na 

prefinancovanie činnosti športovcov klubu za mesiace január až 9. marec 2020 na základe 

predložených dokladov o úhrade, v prípade insolventnosti klubu budeme riešiť úhrady za 

prenájom športového zariadenia prostredníctvom SPF. Dotácie na obdobie po 9. marci 2020 

nie je v súčasnosti možné vyplácať v zmysle platnej zmluvy SPF s ministerstvom školstva, 
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vedy výskumu a športu, o prípadných zmenách odsúhlasených ministerstvom školstva vás 

budeme včas informovať. 

3. Môžeme si vybaviť mimoriadny vstup na bazén po súhlase zastupiteľstva 

mesta, primátora mesta , či krízového štábu mesta na tréningový proces menšej skupiny 

osôb, resp. členov reprezentácie SR? 

Odpoveď: V zmysle Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky zo dňa 25.3.2020 platí: 

V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na základe 

prijatých opatrení a zákazov Ústredným krízový štábom a Úradom verejného zdravotníctva 

SR v nadväznosti na § 17 písm. e) zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a 

organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení v spojení § 17 ods. 2 písm. d) a § 58 

písm. g) a h) zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

platnom znení (ďalej len „zákon o športe“) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu SR (ďalej len „ministerstvo“) nasledujúce Usmernenie v súvislosti s ochorením 

COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre oblasť športu pre národné športové 

zväzy, národné športové organizácie, športové organizácie, samosprávne kraje, obce a 

prevádzkovateľov športovej infraštruktúry v tomto znení: 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len &quot;ÚVZ SR&quot;) dňa 23. 

03. 2020 vydal opatrenie číslo OLP/2731/2020 o pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 

ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým ZAKAZUJE všetkým 

fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz 

organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej 

povahy v termíne od 24.03.2020 do odvolania.  

Ministerstvo v súvislosti s vyššie uvedeným rozhodnutím ÚVZ SR: 

ZAKAZUJE organizovať alebo usporadúvať akúkoľvek súťaž podľa § 3 písm. g) zákona o 

športe, 

NEODPORÚČA vykonávať športovú činnosť podľa § 3 písm. a) zákona o športe, osobám 

za predpokladu, že nedodržujú vzdialenosť viac ako 2 metre od seba. ÚVZ SR dňa 12. 03. 

2020 prijal opatrenie, ktorým zakázal prevádzku telovýchovno-športových zariadení a 

prevádzky voľnočasového charakteru, a to v termíne od 13. 03. 2020 do odvolania.  

Ministerstvo v súvislosti s vyššie uvedeným opatrením ÚVZ SR upozorňuje, že uvedený 

zákaz sa vzťahuje na prevádzku športovej infraštruktúry podľa § 3 písm. o) zákona o športe a 

platí bez výnimky (vrátane prípravy športových reprezentantov a talentovaných športovcov). 

Ministerstvo odporúča národným športovým zväzom, národným športovým organizáciám, 

športovým organizáciám a športovým odborníkom, ktorí zabezpečujú prípravu športových 

reprezentantov a zabezpečujú starostlivosť o talentovaných športovcov, upraviť športovú 

prípravu jednotlivých športovcov v kolektívnych športoch aj v individuálnych športoch, a to v 

súlade prijatými opatreniami a zákazmi.  

Vzhľadom na celosvetovú situáciu v športe, kedy už boli zrušené a každým dňom sa rušia 

ďalšie významné športové podujatia, príp. menia sa termíny ich konania (napr. olympijské hry 



v Tokiu, futbalové EURO), odporúčame všetkým športovcom ako aj športujúcej verejnosti, 

aby si v maximálne možnej miere chránili svoje zdravie a správali sa ohľaduplne a 

zodpovedne. 

4. Bude možná kompenzácia straty klubu a zamestnancov v športe? 

Odpoveď: V súčasnosti rokuje SPF s ministerstvom školstva o možnostiach kompenzácie 

strát športových organizácií súvisiacich s ochorením COVID-19. Momentálne takáto možnosť 

nie je, v prípade pozitívnej zmeny vás budeme informovať na webovom sídle SPF. 

5. Je možné žiadať od rodičov registrovaných športovcov v klube oddielový príspevok aj 

napriek tomu, že klub má z vyššej moci zastavenú športovú činnosť? 

Odpoveď: Aj napriek tomu že je športová činnosť v klube z nariadenia ústredných orgánov 

štátu a vyššej moci pozastavená, kluby musia naďalej platiť napr. prenájom a prevádzkové 

náklady za kancelárske priestory, zariadenia, kancelárske potreby, telekomunikačné služby, 

poplatky súvisiace so stornom pre koronavírusovú krízu, platy trénerov s odvodmi a iné. Na 

základe uvedeného je obzvlášť dôležité, aby členovia klubu boli solidárni, pochopili túto 

neobvyklú situáciu do ktorej sme sa všetci nechtiac dostali a pre zachovanie činnosti klubu, 

kde sa budú chcieť športovci v čo najkratšom možnom čase vrátiť podporovali svoj klub a 

zostali mu verní. Z pozície SPF preto vyzývame všetkých členov klubov registrovaných v 

SPF a ich rodičov, aby ich deti naďalej zostali verným a zodpovedným členom klubu a snažili 

sa podľa pokynov vedenia klubu pokračovať podľa svojich možností v platení členských 

poplatkov, a to najmä preto, že tieto poplatky budú slúžiť na pokrytie 

nevyhnutných prevádzkových nákladov krízového chodu klubu. Členské poplatky sa zvyčajne 

vypočítavajú podľa skutočných nákladov a zohľadňujú sa v nich náklady klubu za celý rok. 

Poplatky členov za športovú činnosť sú iba jedným z viacerých výdavkov na činnosť klubu a 

sú podstatne nižšie ako poplatky iných komerčných poskytovateľov športovej činnosti. V tejto 

pre nás všetkých ťažkej situácii tu bude po skončení pandémie váš klub aj naďalej a opäť vám 

rád poskytne služby v plnom rozsahu. Nie je náhoda, že ste si vybrali práve tento klub ako 

svoj druhý domov. Dajte svojmu klubu nádej na úspešnú budúcnosť a poďme spolu čeliť tejto 

kríze! 

6. Ak sme prevádzkovateľom, alebo majiteľom športového zariadenia, ako sme 

povinní zabezpečiť naše zariadenie ak bolo využívané aj verejnosťou? 

Odpoveď: Ak bolo vaše zariadenie využívané aj verejnosťou, malo by byť riadne uzavreté a 

jasne označené nápisom zatvorené do odvolania. V súvislosti s ochorením COVID-19 

spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na základe prijatých opatrení a zákazov 

Ústredným krízový štábom a Úradom verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na § 17 

písm. e) zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v platnom znení v spojení § 17 ods. 2 písm. d) a § 58 písm. g) a h) zák. č. 440/2015 Z. 

z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o 

športe“) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) 

nasledujúce Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom 

SARS-CoV-2 pre oblasť športu pre národné športové zväzy, národné športové organizácie, 

športové organizácie, samosprávne kraje, obce a prevádzkovateľov športovej infraštruktúry v 

tomto znení: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ÚVZ SR") dňa 

23. 03. 2020 vydal opatrenie číslo OLP/2731/2020 o pri ohrození verejného zdravia podľa § 

48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 



o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým ZAKAZUJE všetkým 

fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz 

organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej 

povahy v termíne od 24.03.2020 do odvolania. 

7. Ako dlho budú v súčasnosti vydané obmedzenia platiť, kedy môžeme počítať so 

začiatkom športovej činnosti a organizovaním súťaží? 

Odpoveď: Dnes bohužiaľ nie je možné odhadnúť čas, na ako dlho budú v platnosti súčasne 

vydané opatrenia ústredných orgánov a za aký čas je možné túto krízu prekonať. Aktuálne 

nariadenia sú v platnosti do odvolania. V žiadnom prípade nebudú platiť súčasné opatrenia aj 

po skončení krízy. Spoľahlivá predpoveď bohužiaľ nie je možná. Je preto na zodpovednosti 

každého z nás členov SPF, aby sme sa svojim prístupom snažili zmierniť priebeh a dĺžku 

trvania tejto mimoriadnej situácie. Musíme si uvedomiť, že veľa športových podujatí ako je 

najväčší sviatok športu OH TOKIO 2020, Majstrovstvá Európy v plaveckých športoch, 

kvalifikácia na olympiádu vo vodnom póle a synchronizovanom plávaní, svetové poháre v 

plaveckých športoch už boli preložené, a to z dôvodu ochrany zdravia nás všetkých! 

8. Kedy sa budú konať najbližšie majstrovské súťaže jednotlivých kategórií? 

Odpoveď: V súčasnej situácii je organizovanie majstrovských súťaží, ako aj domácich 

pohárových súťaží v prvom polroku do 30.6.2020 nemožné, nakoľko nevieme predpokladať 

koniec pandémie. Športovci v kluboch nemajú plavecké tréningy, pretože sme povinní riadiť 

sa až do odvolania nariadeniami ústredných štátnych orgánov. V prípade akejkoľvek zmeny, 

budete informovaní o ukončení opatrení na webovom sídle SPF. 

9. Môžem vykonávať náhradnú športovú činnosť pre udržanie kondície? 

Odpoveď: V zmysle súčasných opatrení ústredných štátnych orgánov sú všetky hromadné 

podujatia a teda aj tréningy v športových zariadeniach zakázané. Športovanie vonku je zatiaľ 

povolené, pokiaľ túto činnosť vykonáva športovec sám, alebo s členmi vlastnej domácnosti, 

alebo jedného kamaráta za podmienky dodržiavania dostatočnej vzdialenosti – dva metre od 

ďalšieho člena. Vo všeobecnosti však preberá zodpovednosť každý sám za seba. Neplatí však 

to, že čo nebolo výslovne zakázané, je v súčasnosti dovolené, vhodné, žiaduce alebo 

zodpovedné. Preto vám odporúčame športovať v bezprostrednej blízkosti vášho bydliska, aby 

vaša športová činnosť nebola spojená s cestovaním. Úroveň intenzity cvičenia by nemala byť 

príliš vysoká, aby sa minimalizovalo riziko oslabenia imunity organizmu. Podobné 

obmedzenia sa týkajú aj športov ako cyklistika, beh, inline korčuľovanie, či iné „rizikové“ 

športy: Vyhnite sa niekoľkohodinovým kondičným športovým činnostiam, pretože ich trvanie 

zvyšuje pravdepodobnosť pádu alebo zranenia a s tým spojené lekárske ošetrenia, ktorým 

je potrebné sa vyhnúť. V prípade vášho ošetrenia zaťažíte už teraz preťažené zdravotné 

zabezpečenie a ohrozíte na živote ľudí postihnutých chorobou COVID-19 vlastnou 

nedbanlivosťou.. Vyhýbajte sa cyklistike, ale aj behu mimo spevnených ciest, najmä v 

horách! Vyhnite sa tiež dlhotrvajúcim túram s vyššou intenzitou, pretože tieto môžu tiež 

negatívne ovplyvniť váš imunitný systém. Horská záchranná služba neodporúča horské túry. 

V každom prípade musíte byť neustále informovaní o nariadeniach ústredných orgánov z 

každého dňa, pretože nie je možné vylúčiť sprísnenie súčasných podmienok na športovanie. 

10. Ak som bol nakazený koronavírusom, budem môcť v budúcnosti ďalej športovať? 



Odpoveď: Na túto otázku si nedovolíme dať odpoveď, nakoľko je to v kompetencii 

špecializovaných lekárov. Vzhľadom na krátku dobu pôsobenia pandémie na COVID-19 sa u 

infikovaných a vyliečených aktívnych športovcov nerobili doteraz žiadne prieskumy. Všetko 

o ochorení na COVID-19 však nájdete na stránke: https://www.korona.gov.sk/ 

11. Aký je najlepší spôsob ochrany pri tejto chorobe, izolácia a karanténa? 

Odpoveď: Opatrnosť, zodpovednosť, izolácia od akéhokoľvek sociálneho kontaktu, 

umývanie si rúk a nosenie rúška je jediná fungujúca ochrana. Súčasná pandémia na 

koronavírus a s ňou spojená karanténa a domáca izolácia predstavujú pre ľudí na Slovensku 

niečo úplne nové, doteraz nepoznané. COVID-19 ovplyvňuje celý náš život a tiež doteraz 

bežné sociálne kontakty s našimi partnermi, deťmi, rodinou a priateľmi alebo 

zamestnávateľom. V prípade že máte vedomosť o športovcovi, ktorý sa vrátil zo zahraničia a 

neostal v povinnej karanténe minimálne 14 dní, nahláste ho okamžite na úrad verejného 

zdravotníctva vo vašom meste, ide o ochranu zdravia nás všetkých. Pri 

nezvládaní psychického stavu vyvolaného stresom alebo úzkosťou, obráťte sa na odborníkov 

z oblasti psychológie. 

12. Aké hygienické opatrenia je nutné používať v boji s COVID-19? 

Odpoveď: Všeobecne sa odporúča umývať si často ruky mydlom a používať dezinfekčný 

prostriedok na ruky z lekárne. Pri kýchaní používať papierové vreckovky (ihneď ich po 

použití zlikvidovať) alebo kýchať a kašľať do ohnutého lakťa. Noste na tvári rúško, 

nedotýkajte sa rukami tváre a to najmä očí, nosa a úst a vyvarujte sa akéhokoľvek telesného 

kontaktu, ako sú objatia, bozky, či podávanie rúk. 

13. Kde môžem získať prehľad o tom, čo sa deje s na Slovensku v súvislosti vírusom 

COVID-19, komu môžem zavolať? 

Odpoveď: Na internete je množstvo informácií o víruse COVID-19 a opatreniach vlády. 

Najviac informácií získate na: https://www.korona.gov.sk/ 

Želám Vám všetkým pevné zdravie, ďakujem za váš zodpovedný prístup k ochrane svojho 

zdravia, buďte hrdí na svoj klub a všetkým nám želám čo najskorší návrat do bazénov po 

celom Slovensku. 

Vaše ďalšie otázky čakám na adrese: prezident@swimmsvk.sk 

Ivan Šulek – Prezident SPF 

 


