
 

DODATOK č. 2 
k Stanovám Slovenskej plaveckej federácie 

 

 

V § 7 sa odsek 11 nahrádza novým znením: 
 „V ostatných veciach, než sú uvedené v ods. 5 písm. d), f) a g),  konferencia rozhoduje 
nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim.“ 
 
V §7 v odseku 12 sa text: „Dozorná rada SPF“ nahrádza textom: „Dozorná 

a rozhodovacia rada SPF“ 

 
V §7 v odseku 15 sa text: „ Dozornej rady SPF“ nahrádza textom: „Dozornej 
a rozhodovacej rady SPF“ 
 
V § 10 v odseku 1 sa dopĺňa nové písm. c) v znení: 
„ odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní.“  
 
V § 10 sa odsek 13 nahrádza novým znením: 
 „Dozorná a rozhodovacia rada, v rámci svojej pôsobnosti odvolacieho orgánu 
v disciplinárnom konaní, prejednáva odvolania voči rozhodnutiam disciplinárnych 
komisií jednotlivých zväzov, pričom však   nerieši odvolania proti rozhodnutiam 
disciplinárnych orgánov zväzov ani spory medzi zväzmi SPF alebo športovými klubmi, 
ktoré sa týkajú občianskoprávnych vzťahov alebo ich majetku.“ 

 

V § 12 sa odsek 1 nahrádza novým znením: 
 „Členská schôdza zväzu je najvyšším orgánom zväzu SPF. Tvoria ju delegáti 
nominovaní športovými klubmi. Počet jednotlivých delegátov alebo hlasov na 
rokovanie členskej schôdze je stanovený na základe kľúča schváleného členskou 
schôdzou príslušného zväzu. Na prijatie uznesení je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny hlasov prítomných delegátov.“ 
 
V § 14 sa odseky  2 až 7 vypúšťajú a nahrádzajú sa novými odsekmi 2 až 5  
v nasledovnom znení: 
2. Disciplinárne konanie možno viesť v súlade s Disciplinárnym poriadkom SPF na 

prerokovanie disciplinárneho previnenia, ktorého sa v rámci svojej činnosti v 
slovenských plaveckých športov dopustili: 

a) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú riadnymi členmi SPF, 
pridruženými členmi SPF, individuálnymi členmi SPF alebo čestnými členmi 
SPF vrátane reprezentantov SR (členovia SPF), alebo nimi v čase 
disciplinárneho previnenia boli,  

b) fyzické osoby, ktoré sa ako účastníci podujatia (diváci) zúčastňujú súťaže 
alebo iného podujatia organizovaného SPF alebo jej členom, pokiaľ 
podliehajú disciplinárnej právomoci SPF alebo jej člena, 



c) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa priamo zúčastňujú alebo na 
základe poverenia SPF alebo jej člena sa podieľajú na organizácii 
alebo priebehu súťaže alebo iného podujatia organizovaného SPF alebo jej 
členom, pokiaľ podliehajú disciplinárnej právomoci SPF alebo jej člena, 

d) fyzické osoby, ktoré v rámci plaveckých športov vykonávajú činnosť ako 
športoví odborníci, 

e)  iné fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa na základe licencie, 
osvedčenia alebo preukazu vydaných SPF podieľajú na činnosti v rámci 
plaveckých športov, 

f)    kluby zúčastnené v súťažiach organizovaných SPF alebo jej členmi. 
3. Disciplinárne konanie možno viesť  aj na prerokovanie disciplinárneho previnenia 

športových odborníkov  a členov realizačných tímov družstiev klubu, ktorých sa 
dopustili mimo súťaže alebo podujatia, na ktoré boli pozvaní, nominovaní alebo 
delegovaní, pokiaľ sa disciplinárneho previnenia dopustili v súvislosti so súťažou 
alebo podujatím organizovaným SPF alebo jej členmi. 

4. Disciplinárne orgány prerokúvajú disciplinárne previnenia a ukladajú za tieto 
previnenia disciplinárne opatrenia podľa Disciplinárneho poriadku SPF.  

5. Podrobnosti procesného postupu v disciplinárnom konaní upravuje Disciplinárny 
poriadok SPF. 

 

Ostatné ustanovenia Stanov SPF zostávajú bez zmeny. 
 
Tento Dodatok č. 2 k Stanovám SPF bol schválený Konferenciou SPF, konanou dňa 
20.9.2014 v Bratislave a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia. 


