
 

 

 
 

 

 

SMERNICA 
Slovenskej plaveckej federácie 

 

 

o jednotných pravidlách označovania zápisníc, rozhodnutí, 
uznesení, stanovísk a inej dokumentácie orgánov SPF 

 

 

Čl. I 
Úvodné ustanovenie  

1. Všetky orgány SPF, najmä orgány s rozhodovacou pôsobnosťou označujú všetky          
písomnosti v podobe zápisníc zo svojich zasadnutí, rozhodnutí orgánu, prijatých          
uznesení, stanovísk, odporúčaní alebo vyjadrení (ďalej len “písomnosti” ) jedinečnou         
značkou. 

2. Jedinečná značka povinne vyjadruje:  

2.1. označenie Slovenskej plaveckej federácie ako organizácie,  

2.2. označenie príslušného orgánu Slovenskej plaveckej federácie, ktorý písomnosť        
vyhotovil (zápisnicu alebo prijal rozhodnutie vo forme uznesenia, stanoviska,         
odporúčania alebo vyjadrenia) , 

2.3. označenie druhu písomnosti, ktorú orgán vyhotovil alebo vydal (zápisnica,         
rozhodnutie vo forme uznesenia, stanoviska, odporúčania, vyjadrenia a pod.) , 

2.4. zaznamenanie časovej postupnosti vyhotoveného druhu písomnosti (zápisnice       
alebo prijatého rozhodnutia vo forme uznesenia, stanoviska, odporúčania alebo         
vyjadrenia) ; to znamená číslo poradia písomnosti a rok, v ktorom sa konalo            
zasadnutie príslušného orgánu Slovenskej plaveckej federácie alebo sa vydalo         
alebo prijalo rozhodnutie vo forme uznesenia, stanoviska, odporúčania alebo         
vyjadrenia, 

2.5. označenie, že rozhodnutie vo forme uznesenia, stanoviska, odporúčania alebo         
vyjadrenia bolo prijaté mimo riadneho zasadnutia orgánu Slovenskej plaveckej         
federácie (pozn. pod riadnym zasadnutím sa má na mysli ústne konanie           
zasadnutia na konkrétne určenom mieste zasadnutia) , a to formou písomného         
hlasovania (hlasovanie per rollam),  

2.6. ak to charakter rozhodovania a konania príslušného orgánu Slovenskej plaveckej          
federácie vyžaduje alebo to z konania priamo vyplýva, prípadne sa to javí ako             
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potrebné alebo vhodné, súčasťou značky môže byť aj číslo konania príslušného           
orgánu Slovenskej plaveckej federácie, v rámci ktorého môže prichádzať do úvahy           
vydanie viacerých uznesení, stanovísk, odporúčaní alebo vyjadrení; v takom         
prípade sa za označenie príslušného orgánu Slovenskej plaveckej federácie         
pridáva označenie poradia konania, ktoré pozostáva z označenia orgánu a          
poradového čísla konania. 

 

Čl. II 
Označenie Slovenskej plaveckej federácie  

Slovenská plavecká federácia sa ako organizácia označuje skratkou: SPF . 

 

Čl. III 
Označenie orgánu Slovenskej plaveckej federácie  

Orgány Slovenskej plaveckej federácie, ktoré písomnosti vyhotovujú sa označujú         
nasledovnými skratkami: 
 

Orgán SPF Skratka orgánu 

Rada SPF  R 

Disciplinárna komisia SPF   DK 

Rozhodovacia rada SPF  RR 

Odvolacia komisia SPF  OK 

Odvolacia antidopingová komisia SPF  OAK 

Výbor sekcie plávania  VSPL 

Výbor sekcie diaľkového plávania   VSDP 

Výbor sekcie synchronizovaného plávania  VSSP 

Výbor sekcie vodného póla  VSVP 

Kontrolór SPF    KO 

Volebná komisia SPF    VK 

Konferencia SPF   KONF 

 

 

Smernica účinná od: 01.01.2017 
 

2 



 

 

 
 

 
Čl. IV 

Označenie druhu a formy písomnosti 

Druh a forma vyhotovenej alebo vydanej písomnosti Slovenskej plaveckej federácie sa           
označuje nasledovnými skratkami: 
 

Druh a forma písomnosti Skratka písomnosti 

Zápisnica Z 

Uznesenie U 

Stanovisko S 

Odporúčanie O 

Vyjadrenie V 

 

Čl. V 
Označenie časovej postupnosti  

Označenie časovej postupnosti znamená: 

a) uvedenie príslušného kalendárneho roku, v ktorom sa koná zasadnutie príslušného          
orgánu Slovenskej plaveckej federácie alebo, v ktorom tento orgán vyhotovil zápisnicu zo            
svojho zasadnutia a v ktorom vydal príslušnú písomnosť a, 

b) uvedenie poradového čísla príslušnej písomnosti, ktoré písomnosti sú pre každý druh           
písomností podľa čl. IV číslované samostatným, súvislým a bezprostredne nadväzujúcim          
číselným radom. 

Čl. VI 
Označenie prijatia písomnosti  písomným hlasovaním 

Ak príslušný orgán Slovenskej plaveckej federácie uznesenie, stanovisko, odporúčanie alebo          
vyjadrenie prijíma mimo riadneho zasadnutia orgánu Slovenskej plaveckej federácie (pozn.          
pod riadnym zasadnutím sa má na mysli ústne konanie zasadnutia na konkrétne určenom             
mieste zasadnutia) , a to formou písomného hlasovania (hlasovanie per rollam), táto          
skutočnosť sa uvádza na konci čísla alebo značky písomnosti skratkou: P  .  

Čl. VII 
Záväzná štruktúra značiek písomností  

1. Značka písomností je tvorená označeniami špecifikovanými v čl. II až čl. VI, ktoré sú              
vzájomne oddeľované lomkou, a to v nasledovnej štruktúre: 

1.1. Slovenská plavecká federácia / kalendárny rok / orgán / druh písomnosti a jej             
poradové číslo / forma rozhodnutia / číslo rozhodnutia, t.j. na príklade riadneho            
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zasadnutia Rady SPF, z ktorého sa vyhotovuje zápisnica: SPF/2017/R/Z1/U1 ) v           1

prípade prijatia uznesenia; SPF/2017/R/Z1/O1 v prípade prijatia odporúčania a         
tak ďalej, 

1.1.1. v prípade, ak Rada SPF rozhoduje a uznesenia, stanoviská, odporúčania          
alebo vyjadrenia prijíma mimo riadneho zasadnutia v štruktúre: Slovenská         
plavecká federácia / kalendárny rok / orgán / forma písomnosti a jej            
poradové číslo / označenie písomného hlasovania per rollam, t.j. na príklade           
písomného hlasovania Rady SPF: SPF/2017/R/U1/P ) v prípade prijatia         2

uznesenia;  SPF/2017/R/O1/P   v prípade prijatia odporúčania a tak pod., 

1.2. V prípade, ak ide o prípad podľa čl. 1 bod 2.6., keď to charakter rozhodovania a                
konania orgánu Slovenskej plaveckej federácie vyžaduje, z konania to priamo          
vyplýva alebo sa to javí ako potrebné, súčasťou značky môže byť aj číslo konania              
príslušného orgánu Slovenskej plaveckej federácie a teda značka je v takom           
prípade v štruktúre: Slovenská plavecká federácia / kalendárny rok / orgán / číslo             
konania orgánu /druh písomnosti a jej poradové číslo / forma rozhodnutia /            
číslo rozhodnutia, t.j. na príklade riadneho zasadnutia Disciplinárnej komisie SPF,          
z ktorého sa vyhotovuje zápisnica: SPF/2017/DK/DK3/Z1/U2 ) v prípade         3

prijatia uznesenia; SPF/2017/DK/DK3/Z1/S1 v prípade prijatia stanoviska a tak         
pod., 

1.2.1. v prípade, ak Disciplinárna komisia SPF rozhoduje a uznesenia, stanoviská,          
odporúčania alebo vyjadrenia prijíma mimo riadneho zasadnutia v        
štruktúre: Slovenská plavecká federácia / kalendárny rok / orgán / číslo           
konania orgánu / forma písomnosti a jej poradové číslo / označenie           
písomného hlasovania per rollam, t.j. na príklade písomného hlasovania         
Disciplinárnej komisie SPF: SPF/2017/DK/DK3/U2/P ) v prípade       4

prijatia uznesenia; SPF/2017/DK/DK3/O1/P v prípade prijatia      
odporúčania a tak pod. 

 
 
 

1) pozn. kde písmeno R predstavuje Radu SPF, Z1 predstavuje zápisnicu č. 1, t.j. prvú zápisnicu v kalendárnom                  
roku 2017 a U1 predstavuje uznesenie č. 1, t.j. prvé prijaté uznesenie v rámci zasadnutia Rady SPF, o ktorom sa                    
spisuje zápisnica č. 1 
2) pozn. kde písmeno R predstavuje Radu SPF a U1 predstavuje uznesenie č. 1, t.j. prvé prijaté uznesenie Rady                   
SPF v kalendárnom roku 2017 písomným hlasovaním per rollam 
3) pozn. kde DK predstavuje Disciplinárnu komisiu SPF, DK3 predstavuje tretie disciplinárne konanie v              
kalendárnom roku 2017 a Z1 predstavuje zápisnicu č. 1, t.j. prvú zápisnicu v treťom disciplinárnom konaní                
kalendárneho roka 2017 a U2 predstavuje uznesenie č. 2, t.j. druhé prijaté uznesenie v rámci zasadnutia                
Disciplinárnej komisie SPF v súvislosti s tretím disciplinárnym konaním prejednávaným Disciplinárnou           
komisiou SPF, o ktorom sa  spisuje zápisnica č. 1 
4) pozn. kde DK predstavuje Disciplinárnu komisiu SPF, DK3 predstavuje tretie disciplinárne konanie v              
kalendárnom roku 2017 a U2 predstavuje uznesenie č. 2, t.j. druhé prijaté uznesenie v súvislosti s tretím                 
disciplinárnym konaním prejednávaným Disciplinárnou komisiou SPF, ktoré bolo prijaté písomným hlasovaním           
per rollam 
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Čl. VIII 

Záverečné ustanovenie  
 

Táto smernica nadobúda platnosť schválením Radou SPF s účinnosť odo dňa 01.01.2017.  
 

 
 

Mgr. Irena Adámková 
Prezident SPF 

v.r. 
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