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DODATOK č. 1 
k Stanovám Slovenskej plaveckej federácie  

 

 

1. V §2 sa odsek 3 nahrádza nasledovným znením: „ Zabezpečuje výber a spolupracuje 
pri príprave športovcov na športovú reprezentáciu a na účasť v medzinárodných 
športových súťažiach, najmä: MS/MSJ, ME/MEJ  OH, LSU a EYOF. “ 

 

2. V §5 odsek 1 písm. d) sa nahrádza nasledovným znením: „Dozorná a rozhodovacia 
rada SPF.“  

 
3. V §5 v odseku 1 sa vypúšťa písmeno e). 

 
4. V §5 sa odsek 4 nahrádza nasledovným znením : „Na zabezpečenie plnenia úloh 

športov združených v SPF vyvíjajú  činnosť jednotlivé zväzy, ktoré nemajú právnu 
subjektivitu. 

 
5. V §7  v odseku 5 písm. b) sa text: „ Dozornej rady a Rozhodovacej komisie SPF“ 

nahrádza textom: „Dozornej a rozhodovacej rady SPF“ 

 
6. V §7 v odseku 13 sa posledná veta na konci dopĺňa o text: „ podľa §7 ods. 1. “  

 

7. V §8 sa odsek 4  nahrádza nasledovnými znením: „ Rada  má šesť členov. Jej členmi sú 
prezident SPF, predsedovia Výkonných výborov jednotlivých zväzov SPF 
a podpredsedovia  Výkonných výborov jednotlivých zväzov SPF. Predsedom Rady SPF je 
prezident SPF. V prípade, ak prezidentom SPF je osoba zhodná s osobou, ktorá zastáva 
vo Výkonnom výbore jednotlivých zväzov funkciu titulom ktorej, je aj členom Rady SPF, 
má Rada päť členov. “ 

 

8. V §8 v odseku 6 sa písm. g) nahrádza nasledovným znením:  „ zodpovedných trénerov 
reprezentačných družstiev, resp. manažérov reprezentácie, spravidla na základe 
výberového konania, “  

 

9. V §8 v odseku 7 sa text: „člen VV SPF“  nahrádza textom: „ člen Rady SPF. “  
 
10. V §8 v odseku 9 sa na konci dopĺňa veta v znení: „ V prípade rovnosti hlasov rozhoduje 

hlas predsedu Rady.“ 

 
11. V §8 sa odsek 11 nahrádza nasledovným znením: „ Agendu Rady zabezpečuje 

prezident SPF prostredníctvom sekretariátu SPF. Za činnosť sekretariátu SPF zodpovedá 
prezident SPF, ktorý ho súčasne i riadi. “  

 
12. V §8 v odseku 12 sa text: „Konferencia SPF“  nahrádza textom: „ Rada SPF. “  
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13. V §8 v odseku 13 sa text: „ Organizačný poriadok “ nahrádza textom „ Organizačný a 
Pracovný poriadok“. 

 
14. V §9 v odseku 3 sa text: „ volený Radou SPF, “ nahrádza textom „ menovaný Radou 

SPF,“ 
 
15. V §9 v odseku 4 písm. a) sa na konci vypúšťa  text: „ a je oprávnený o svojom návrhu 

hlasovať “ 

 

16. V §9 v odseku 4 sa písm. f)  nahrádza nasledovným znením:  „ riadi a organizuje bežnú 
činnosť SPF, činnosť sekretariátu, za vydané príkazy v zmysle právnych predpisov je plne 
zodpovedný, “ 

 

17. Celý § 10 sa nahrádza nasledovným znením: 

 

§ 10 
Dozorná a rozhodovacia rada SPF 

 
1. Dozorná a rozhodovacia rada SPF (ďalej len „dozorná a rozhodovacia rada“) je: 

a) nezávislým kontrolným a revíznym orgánom, ktorému prislúcha dohliadať na 
celú činnosť SPF.  

b)  nezávislým rozhodovacím a zmierovacím orgánom SPF.  
2. Dozorná a rozhodovacia rada je oprávnená kontrolovať všetku činnosť SPF a jej 

orgánov, upozorňovať orgány SPF na zistené nedostatky, predkladať návrhy na ich 
odstránenie a kontrolovať včasné vybavovanie sťažností, pripomienok a podnetov. 

3. Zabezpečuje výkon revízie hospodárenia s majetkom SPF. 
4. Dozorná a rozhodovacia rada je, v rámci pôsobnosti rozhodovacieho 

a zmierovacieho orgánu SPF, oprávnená preskúmať rozhodnutie ktoréhokoľvek 
orgánu SPF a vo veci sama rozhodnúť, tak, že preskúmané rozhodnutie potvrdí, 
zmení, zruší alebo vec vráti na nové prerokovanie a rozhodnutie príslušnému 
orgánu.  

5. Dozorná a rozhodovacia rada ďalej rozhoduje spory, ktoré vyplývajú z porušenia 
pravidiel športovej súťaže mimo konkrétnej súťaže, a to podľa a v zmysle pravidiel 
športových súťaží a podľa Stanov. Predmetom rozhodovania je porušenie pravidiel 
športovej súťaže alebo porušenie členských povinností športového klubu, oddielu, 
pretekára, či člena SPF. Predovšetkým ide o spory medzi: 
a) organizátorom športového podujatia a športovým klubom zúčastneným v tejto 

športovej súťaži, alebo pretekárom,  ak vystupuje samostatne vo vlastnom 
mene,  

b) športovými klubmi a oddielmi, ktoré sú členmi jednotlivého zväzu  
c) športovým klubom a oddielom,  ktoré sú členmi jednotlivého zväzu 

a pretekárom alebo športovým odborníkom, ktorý je v členskom alebo v 
zmluvnom vzťahu k športovému klubu alebo oddielu, ak sa netýkajú plnenia v 
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oblasti pracovnoprávnych alebo občianskoprávnych zmluvných nárokov, ktoré 
sú príslušné rozhodovať súdy. 

6. Dozorná a rozhodovacia rada koná na základe podnetu niektorého orgánu alebo 
člena SPF. Také rozhodnutie Dozornej rady je konečné a jeho preskúmanie patrí iba 
príslušnému súdu. 

7. Dozorná a rozhodovacia rada má najmenej troch členov. Členov, prípadne 
náhradníkov volí a odvoláva Konferencia SPF. Dozorná a rozhodovacia rada musí 
mať z každého zväzu minimálne jedného člena.  Funkčné obdobie dozornej rady je 
spravidla štyri roky. Predsedu si zvolia zvolení členovia Dozornej a rozhodovacej 
rady spomedzi seba.  

8. Dozornú a rozhodovaciu radu zvoláva a jej rokovanie vedie predseda alebo ním 
poverený člen dozornej rady. Predseda zvolá dozornú a rozhodovaciu radu podľa 
potreby, najmenej raz za pol roka. Činnosť dozornej a rozhodovacej rady sa riadi 
štatútom a rokovacím poriadkom rady, ktorý schvaľuje Konferencia SPF alebo 
poverením konferencie Rada SPF. 

9. Členstvo v Dozornej a rozhodovacej rade je nezlučiteľné s členstvom v riadiacich 
orgánoch SPF (§ 5 odsek 1 písm. b), c) a v Disciplinárnych orgánoch SPF (§ 14). 
Predseda alebo člen dozornej a rozhodovacej rady, nemôže byť členom VV zväzu, 
ani členom Rady SPF, ani zamestnanec SPF. 

10. Dozorná a rozhodovacia rada zodpovedá za svoju činnosť Konferencii SPF, ktorej 
predkladá správu svojej činnosti za uplynulé obdobie. 

11. Všetky organizačné zložky a orgány SPF sú povinné na požiadanie poskytnúť k 
nahliadnutiu všetky doklady a dať potrebné vysvetlenia. Na rokovaniach, na ktorých 
sa oficiálne predkladajú výsledky a zistenia dozornej a rozhodovacej rady, musí byť 
prítomný zástupca príslušného orgánu, ktorý musí byť riadne pozvaný. 

12. Člen dozornej a rozhodovacej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť písomným 
vyhlásením doručeným predsedovi dozornej a rozhodovacej rady. V takom prípade 
skončí výkon jeho funkcie prerokovaním na najbližšom rokovaní dozornej 
a rozhodovacej rady. Na uvoľnené miesto člena je kooptovaný náhradník s 
najvyšším počtom hlasov. 

13. Dozorná a rozhodovacia rada nerieši odvolania proti rozhodnutiam disciplinárnych 
orgánov zväzov ani spory medzi zväzmi SPF alebo športovými klubmi, ktoré sa 
týkajú občianskoprávnych vzťahov alebo ich majetku. 

 
18. Celý § 11 sa nahrádza nasledovným znením:  

 

„ § 11 
Zväzy SPF 

 
1. Športové kluby (oddiely) jednotlivých odvetví plaveckých športov sa združujú vo 

zväzoch SPF. 
2. Najvyšším orgánom jednotlivých zväzov je členská schôdza zväzu (ďalej len „Členská 

schôdza zväzu“), ktorá sa riadi Rokovacím poriadkom príslušného zväzu. 
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3. Najvyšším riadiacim orgánom príslušného zväzu SPF, ktorý riadi činnosť príslušného 
zväzu v období medzi členskými schôdzami zväzu je Výkonný výbor zväzu (ďalej len 
„VVZ“). 

4. Administratívnu a správnu činnosť zväzov zaisťuje sekretariát SPF. “ 
 
19. V §12 sa v odseku 1 v prvej vete za slová „Členská schôdza “ vkladá slovo: „zväzu.“   
 
20. V §12 sa v odseku 1 v druhej vete slová „Počet delegátov.“ nahrádzajú slovami. 

„Počet jednotlivých delegátov alebo hlasov.“   
 
21. V §12 sa v odseku 1 na konci dopĺňa veta v znení:  „Členská schôdza je uznášania 

schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov alebo hlasov jednotlivých 
delegátov.“ 

 
22. V §12 sa odsek 2 nahrádza nasledovným znením: „ Členskú schôdzu zvoláva Výkonný 

výbor zväzu jeden krát ročne a to spravidla v prvej polovici kalendárneho roka a pred 
rokovaním Konferencie SPF. “   

 

23. V §12 v odseku 3 sa písm. e) nahrádza nasledovným znením: „ voľba členov 
výkonného výboru a voľba komisií zväzu podľa potrieb zväzu v súlade so Stanovami SPF 
a Volebným poriadkom, prípadne Organizačným poriadkom. “  

 

24. V §12 v odseku 3 sa doplňujú nové písmená f)  a g) v znení : 
f) rozhodnutie o vytvorení ďalších odborných komisií zväzu pre zaistenie športovej 

činnosti, 
g) schválenie súťažných poriadkov svojho športového odvetvia a ďalšie špecifické 

športovo-technické a organizačné predpisy, ako aj schválenie systému súťaží vo 
zväze. 

 

25. V §12 v odseku 4 sa  slová „ rozhodnúť o všetkých.“ nahrádzajú slovami „rozhodnúť aj 
o všetkých“ 

 
26. V §13 sa dopĺňajú nové odseky 2 a 3  v znení:  

2. VVZ zodpovedá za rozvoj svojho odvetvia plaveckých športov, vykonáva a riadi 
bežnú prácu zväzu v období medzi Členskými schôdzami zväzu v súlade s 
uzneseniami Konferencie SPF, so Stanovami SPF a ostatnými vnútornými predpismi 
SPF a v súlade s uzneseniami Členskej schôdze zväzu alebo so svojim Organizačným 
poriadkom.  

3. Počet členov VVZ, štruktúru VVZ  si určia jednotlivé zväzy rozhodnutím Členskej 
schôdze alebo vo svojom Organizačnom poriadku. Funkčné obdobie VVZ je 
spravidla  (štyri) roky. 
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27. V §13 sa doterajšie odseky 2 až 5 označujú ako 4 až 7.  
 

28. V §13 nový odsek 6 znie: „Komisie a rady predkladajú VVZ každoročne správu 
o činnosti.“ 

 
29. V §13 sa v novom odseku 7 písm. d) na konci dopĺňa text v znení: „  a schvaľovanie ich 

delegovania na všetky významné medzinárodné podujatia, “ 

 
30. V §13 sa v novom odseku 7 písm. e) nahrádza znením: „ schválenie kritérií k zaradeniu 

do národnej reprezentácie a schválenie nominácií pretekárov na medzinárodné súťaže 
a stretnutia,“ 

 
31. V §13  sa v novom odseku 7  písm.  g) vypúšťa. 
 
32. V §13 sa v novom odseku 7 písm. h) až k)  označujú ako  g) až j)   a  pôvodné písm. k) 

sa vypúšťa.  
 

33. V §13 v novom odseku 7 sa nové písm. g) sa na konci dopĺňa o vedľajšiu vetu v znení: 
„ ktorých vyhlasovateľom je príslušný zväz, “    

 
34. V §13 v novom odseku 7 sa nové písm. i) nahrádza znením: „ navrhovanie  programov 

starostlivosti o talentovanú mládež a právo kontroly ich činnosti, “   

 

35. V §13 sa dopĺňa nový odsek 8 v znení: „ VVZ schvaľuje rozhodnutia a návrhy 
jednotlivých komisií zväzov s výnimkou disciplinárnej komisie. “ 

 

36. V §14 v odseku 1 sa na konci dopĺňa veta v znení: „ Počet členov disciplinárneho 
orgánu zväzu si určia jednotlivé zväzy rozhodnutím Členskej schôdze zväzu. “ 

 
37. V §20 sa dopĺňa nový odsek 10 v znení: „Stanovy SPF schválené Konferenciou SPF, 

konanou dňa 3.októbra 2009 v Bratislave boli zmenené a doplnené Dodatkom č. 1 
schváleným Mimoriadnou Konferenciou SPF konanou dňa 28.januára 2012 v Žiline.  

 
38. Ostatné ustanovenia Stanov zostávajú bez zmeny. 

 
39. Tento Dodatok č. 1 k Stanovám SPF bol schválený Mimoriadnou Konferenciou SPF, 

konanou dňa 28.1.2012 v Žiline a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia. 
 


