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Účinnosť od: 28.1.2012 
Dodatok č. 2  

Účinnosť od: 20.09.2014 
 

 
 

Stanovy 
Slovenskej plaveckej federácie 

 
§ 1 

Základné ustanovenia 
 

1. Slovenská plavecká federácia (ďalej len „SPF“) je dobrovoľným, nezávislým, autonómnym a 
samosprávnym občianskym združením športových oddielov, klubov, telovýchovných 
kolektívov (ďalej len športových klubov), zväzov, asociácií a združení, prípadne iných 
právnických a fyzických osôb vykonávajúcich činnosť v individuálnych alebo kolektívnych 
plaveckých športoch (ďalej len športových organizácií) na území Slovenskej republiky (ďalej 
len SR). 

2. SPF je národným športovým zväzom s plnou právnou subjektivitou, ktorý vyvíja svoju 
činnosť na území Slovenskej republiky v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne 
záväznými platnými právnymi predpismi, v zmysle svojich stanov a vlastných predpisov. 
Jednotlivé organizačné zložky a orgány majú právomoc v rozsahu určenom stanovami a 
ďalšími organizačnými predpismi. Propagácia a činnosť akejkoľvek politickej strany v SPF je 
neprípustná. 

3. SPF v záujme v nej združených členov je oprávnená nadobúdať členstvo v medzinárodných 
športových organizáciách príslušných športov, ako je FINA a LEN. V takomto prípade 
preberá všetky záväzné predpisy a pravidlá príslušných organizácií a tieto sa stávajú 
nadradené stanovám a interným predpisom SPF. SPF je oprávnená kedykoľvek z 
medzinárodných organizácií v súlade s jej pravidlami aj vystúpiť, alebo delegovať niektoré 
právomoci a činnosti na niektorú zo svojich organizačných zložiek.  

4. SPF je jediným predstaviteľom v nej združených plaveckých športov (ďalej len plaveckých 
športov) pred orgánmi štátnej správy ako ministerstvo školstva alebo inými organizáciami 
ako SOV, KŠZ a podobne. SPF je oprávnená v záujme svojich členov nadobúdať členstvo v 
iných organizáciách s právom kedykoľvek z nich vystúpiť. 

5. SPF ako garant rozvoja plaveckých športov v SR môže spolupracovať aj s ďalšími 
organizáciami na jej území i mimo nej. V záujme svojich členov sa môže združovať s inými 
subjektmi, prípadne na základe vzájomnej dohody na ne delegovať niektoré právomoci. 

6. Sídlom SPF je Junácka č. 6, 832 80 Bratislava. 
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§ 2 
Hlavné úlohy SPF 

 
1. Reprezentuje plavecké športy v SR, vytvára podmienky pre ich rozvoj a zastupuje záujmy 

plaveckých športov vo vzťahu k ministerstvu a k ostatným orgánom verejnej moci, SOV, 
KŠZ a k medzinárodným športovým plaveckým organizáciám FINA a LEN, ktorých je 
členom. 

2. Vydáva stanovy, športovo-technické dokumenty, pravidlá súťaží ako aj ďalšie vnútorné 
predpisy a smernice, podľa ktorých sa riadi činnosť v rámci SPF.  

3. Zabezpečuje výber a spolupracuje pri príprave športovcov na športovú reprezentáciu a na 
účasť v medzinárodných športových súťažiach – MS/MSJ, ME/MEJ a OH. 

4. Zabezpečuje starostlivosť o športové talenty, pričom v tejto oblasti spolupracuje so 
športovými klubmi, školami a s ich zriaďovateľmi a s jednotlivými rezortnými športovými 
strediskami starostlivosti o športové talenty a prípravy športovcov na športovú 
reprezentáciu. 

5. Spolupracuje pri príprave športovcov – reprezentantov s rezortnými strediskami štátnej 
športovej reprezentácie (NŠC a VŠC) a centrami olympijskej prípravy. 

6. Podporuje aktivity a rozvoj plávania. 
7. Vyhlasuje, organizuje, alebo povoľuje organizovanie celoštátnych športových súťaží v 

plaveckých športoch. 
8. Vyhlasuje a organizuje majstrovské súťaže v plaveckých športoch na území SR, ktorých je 

výhradným vlastníkom. Je tiež výhradným vlastníkom všetkých komerčných, reklamných, 
televíznych, rozhlasových práv, práv na fotografické snímky a audiovizuálne snímanie, 
všetkých marketingových a ďalších tu neuvedených práv, ktoré sa vzťahujú k všetkým 
súťažiam a akciám, ktoré sú riadené a organizované SPF na území SR. 

9. Zriaďuje a vytvára komisie a iné vnútorné orgány na zabezpečenie športovo-technickej 
stránky športových súťaží, prestupov športovcov medzi športovými klubmi, dodržiavania 
pravidiel a disciplíny v športových súťažiach a ďalších potrieb podľa druhu športu. 

10. Povoľuje vykonávanie špecializovaných činností športových odborníkov a zabezpečuje ich 
vzdelávanie a odbornú prípravu. 

11. Plní úlohy v boji proti dopingu v súlade so zákonom, s príslušnými národnými a 
medzinárodnými organizáciami (napríklad WADA a ADA) 

12. Oceňuje a odmeňuje svojich členov za výsledky dosiahnuté pri športovej reprezentácii, za 
mimoriadne pracovné výkony pri zabezpečovaní úloh v prospech SPF a za zásluhy pri 
rozvoji plaveckých športov v SR. 

13. Vedie vlastný športový register, v ktorom sústreďuje údaje o činnosti v jednotlivých 
oblastiach plaveckých športov na území SR, údaje o oddieloch a kluboch, športovcoch a 
športových odborníkoch a akreditovaných vzdelávacích zariadeniach, evidenciu a štatistiku 
súťaží a výkonov. 

14. Uplatňuje záujmy plaveckých športov pri obstarávaní, projektovaní, výstavbe a 
prevádzkovaní športových zariadení určených na prípravu športovcov a uskutočňovanie 
športových súťaží v plaveckých športoch. 

15. Vytvára podmienky pre materiálne a finančné zabezpečenie svojej činnosti, môže zakladať 
vlastné obchodné spoločnosti, prípadne vstupovať do iných obchodných spoločností. 

16. Získava odborné poznatky vedy a techniky v oblasti plaveckých športov, ktoré využíva v 
praxi. 

17. Propaguje a popularizuje plavecké športy a zastupuje navonok športové záujmy svojich 
členov. 
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§ 3 
Vzťahy v SPF 

 
1. Vzťahy k členom SPF sa riadia právnymi predpismi SR, pričom pre všetkých členov sú 

záväzné tieto stanovy a rozhodnutia orgánov SPF, predpisy a rozhodnutia FINA a LEN. 
2. Vzťahy medzi jednotlivými zväzmi SPF sú založené na zásade rešpektovania rovnoprávneho 

postavenia a nezasahovania do ich vnútorných záležitosti v akejkoľvek forme a akýmkoľvek 
spôsobom. 

 
§ 4 

Členstvo v SPF 
 

1. Členstvo v SPF je dobrovoľné. 
2. Členstvo môže byť: 

a) riadne alebo 
b) čestné 

3. Riadnymi členmi SPF sa môžu stať: 
a) fyzické osoby, ktorých členstvo sa realizuje prostredníctvom členstva v športových 

kluboch alebo 
b) právnické osoby 

4. Členstvo v SPF zanikne: 
a) nezaplatením registračného poplatku v stanovenom termíne 
b) zbavením spôsobilosti člena na právne úkony 
c) právoplatným odsúdením člena za úmyselný trestný čin 
d) zrušením členstva rozhodnutím disciplinárneho orgánu 
e) úmrtím člena 
f) vystúpením člena na základe písomného oznámenia, 
g) ukončením činnosti alebo právnym zánikom člena 

5. Čestnými členmi SPF sa môžu stať jednotlivci a právnické osoby, ktorí sa obzvlášť zaslúžili o 
rozvoj plaveckých športov na Slovensku. Ich členstvo schvaľuje konferencia SPF. 

6. Podmienkou účasti člena na súťažiach v ktoromkoľvek plaveckom športe je platná 
registrácia v SPF. 

7. Získanie a trvanie licencie pre funkciu rozhodcu, trénera a cvičiteľa v niektorom plaveckom 
športe je podmienené registráciou  v SPF. 

8. Práva riadneho člena SPF: 
a) zúčastňovať sa na činnosti SPF, 
b) zúčastňovať sa priamo alebo nepriamo prostredníctvom zástupcov (delegátov), na 

rokovaní orgánov SPF, na ktorých sa prerokováva alebo hodnotí činnosť SPF, 
c) požadovať informácie o činnosti a hospodárení SPF, 
d) podávať podnety, návrhy, pripomienky a požadovať odpoveď do 30 dní od ich 

doručenia, vyslovovať názory o činnosti orgánov SPF a upozorňovať na prípadné chyby 
a nedostatky, 

e) voliť, byť volený a hlasovať, ak v čase hlasovania člen dovŕšil 18. rokov svojho veku. 
9. Povinnosti riadneho člena SPF: 

a) dodržiavať stanovy, predpisy a smernice SPF, plniť pokyny a uznesenia orgánov SPF, 
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b) podieľať sa na činnosti SPF a riadne vykonávať prijatú funkciu, prispievať k 
všestrannému rozvoju plaveckých športov so snahou o dosiahnutie čo najlepších 
výkonov 

c) riadne a včas platiť členské príspevky a registračné poplatky 
10. Podmienky členstva, postup pri registrácii a ostatné náležitosti registrácie členov SPF 

upravuje Registračný poriadok SPF. 
 

§ 5 
Organizačná štruktúra SPF 

 
1. Orgánmi SPF sú: 

a) Konferencia SPF, 
b) Prezident SPF, 
c) Rada SPF, 
d) Dozorná a rozhodovacia rada SPF. 

2. Štatutárnym orgánom SPF je prezident SPF. 
3. Orgány SPF sa vytvárajú na základe volieb riadnych členov alebo menovaním orgánom k 

tomu oprávneným. 
4. Na zabezpečenie plnenia úloh športov združených v SPF vyvíjajú  činnosť jednotlivé zväzy, 

ktoré nemajú právnu subjektivitu. 
5. Orgánmi športových zväzov sú : 

a) členská schôdza zväzu 
b) výkonný výbor zväzu 

6. Ďalšie orgány zväzu, ako oblastné zväzy, odborné komisie, disciplinárne orgány, si 
jednotlivé zväzy vytvárajú podľa potrieb príslušného športového zväzu. 

7. SPF môže vytvoriť nový zväz plaveckých športov, ak o tom rozhodne Konferencia SPF. 
8. Zväzy zabezpečujú aktivity príslušného plaveckého športu na úrovni výkonnostného a 

vrcholového športu v SR. 
9. Pre kategóriu veteránov môže príslušný zväz vytvoriť komisiu Masters. 

 
§ 6 

Vytvorenie nového zväzu a odčlenenie zväzu od SPF 
 

1. Vytvorenie nového zväzu v rámci SPF je podmienené schválením dvojtretinovou väčšinou 
Konferencie SPF. 

2. Vytvorenie nového zväzu nie je možné, ak už existuje združenie - právnická osoba 
zastupujúca a reprezentujúca príslušný plavecký šport alebo disciplínu či už v rámci SR, 
alebo medzinárodných organizácií FINA a LEN. 

3. Každý zväz združený v SPF má právo na odčlenenie a vytvorenie samostatného národného 
športového zväzu – právnickej osoby. 

4. Rozhodnutie o odčlenení od SPF je právoplatné vtedy, ak o odčlenenie požiadajú dve 
tretiny športových klubov príslušného zväzu a následná členská schôdza zväzu o tom 
rozhodne dvojtretinovou väčšinou. 

5. Rozhodnutie o odčlenení nadobudne právoplatnosť po registrácii samostatného 
národného športového zväzu – právnickej osoby. 

6. Rozdelenie majetku SPF pri odčlenení niektorého zväzu sa bude riadiť týmito zásadami : 
majetok slúžiaci len pre potreby príslušného zväzu bude bezodplatne prevedený do 
majetku novo vzniknutého zväzu – právnickej osoby, ostatný hnuteľný a nehnuteľný 
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majetok bude rozdelený v pomere priemernej členskej základne konkrétneho zväzu a 
sumáru ostatných zväzov za ostatných päť rokov. 

 

 
§ 7 

Konferencia SPF 
 

1. Konferencia SPF (ďalej len „konferencia“) je najvyšším orgánom SPF a tvoria ju delegovaní 
zástupcovia športových klubov plaveckých športov s hlasom rozhodujúcim. Počet 
delegátov je stanovený na základe kľúča schváleného Konferenciou SPF. 

2. Konferencie sa môžu zúčastniť s hlasom poradným aj členovia orgánov SPF, čestní členovia 
SPF, hostia alebo iní pozvaní delegáti a tiež delegovaní zástupcovia jednotlivých športových 
organizácií združených v SPF. 

3. Konferenciu zvoláva prezident SPF najmenej jedenkrát za dva roky. 
4. Konferencia na začiatku nového olympijského cyklu je vždy volebná. 
5. Do výlučnej pôsobnosti konferencie patrí: 

a) prerokovanie správy o činnosti a hospodárení SPF za uplynulé obdobie, 
b) prerokovanie správy Dozornej a rozhodovacej rady SPF, za uplynulé obdobie, 
c) schválenie hlavných úloh rozvoja plaveckých športov pre ďalšie funkčné obdobie, 
d) schválenie Stanov SPF, Volebného poriadku SPF a Disciplinárneho poriadku SPF a ich 

zmeny, 
e) voľba orgánov SPF v súlade s Volebným poriadkom SPF, 
f) schválenie rozhodnutia o zániku SPF a o majetkovom vyporiadaní, 
g) schválenie rozhodnutia o vstupe a členstve SPF v iných orgánoch a združeniach, 
h) schválenie kandidátov do orgánov FINA a LEN, 
i) schválenie čestných členov SPF, 
j) schválenie zriadenia, zrušenia alebo zmeny rozsahu zväzových územných orgánov na 

základe návrhov zväzov, 
k) rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu Rady SPF, 

6. Do kompetencie konferencie tiež patrí zrušenie alebo zmena vlastných rozhodnutí, ako aj 
zrušenie alebo zmena rozhodnutia ostatných orgánov SPF, ak sú v rozpore so Stanovami 
SPF alebo predpismi FINA alebo LEN. 

7. Konferencia môže odvolať zvolené orgány, ak porušili svoje povinnosti vyplývajúce zo 
Stanov SPF, predpisov alebo smerníc SPF alebo porušili platné zákony SR. 

8. Konferencia môže delegovať právomoc vyplývajúcu z uznesenia konferencie Rade SPF a 
výkonným výborom zväzov SPF. 

9. Konferencia si môže vyhradiť právo rozhodnúť aj o ďalších veciach, ktoré patria do 
pôsobnosti iných orgánov SPF. 

10. Konferencia vo veciach uvedených v ods. 5 písm. d), f) a g) rozhoduje dvojtretinovou 
väčšinou hlasov prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. 

11. V ostatných veciach, než sú uvedené v ods. 5 písm. d), f) a g),  konferencia rozhoduje 
nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. 

12. Mimoriadnu konferenciu zvolá Prezident SPF: 
a) ak o to požiadajú členovia reprezentujúci najmenej jednu tretinu športových klubov 

registrovaných v SPF, ale z každého zväzu, 
b) ak o zvolaní rozhodla Rada SPF, 
c) ak zvolanie navrhla Dozorná a rozhodovacia rada SPF. 
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13. Mimoriadnu konferenciu musí prezident SPF zvolať do 30 dní od písomného podnetu (ods. 
12 písm. a) až c). Počet delegátov jednotlivých klubov na mimoriadnej konferencii je 
stanovený na základe kľúča schváleného Konferenciou SPF podľa §7 ods. 1. 

14. Zvolanie konferencie ( mimoriadnej konferencie ) a jej rokovanie sa riadi Organizačným 
poriadkom SPF, Rokovacím poriadkom SPF a Volebným poriadkom SPF. 

15. Konferencia môže uznesením poveriť Radu SPF, aby podľa potreby schválila Organizačný 
poriadok SPF, Rokovací poriadok SPF a Registračný poriadok SPF, na základe pripomienok a 
návrhov. Rada SPF za tým účelom menuje komisiu na úpravu vnútorných predpisov SPF. 
Členmi komisie, okrem iných, sú tiež predsedovia výkonných výborov zväzov a predseda 
Dozornej a rozhodovacej rady SPF. 

 
§ 8 

Rada SPF 
 

1. Rada SPF (ďalej len „rada“) je najvyšším riadiacim orgánom SPF v období medzi 
Konferenciami SPF. Je oprávnená rozhodnúť o všetkých koncepčných a zásadných veciach, 
ktoré nie sú vo výlučnej právomoci Konferencie. Za svoju činnosť je zodpovedná 
Konferencii SPF. 

2. Rada pripravuje program Konferencie SPF. 
3. Rada vykonáva uznesenia Konferencie SPF. 
4. 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. 

5. Rada koná v súlade s Organizačným a Rokovacím poriadkom SPF a ďalšími predpismi SPF. 
6. Rada schvaľuje: 

a) vydanie pravidiel (FINA) plaveckých športov v slovenskom preklade,  
b) vydanie a schválenie vnútorných predpisov SPF 
c) pripravuje a sleduje rozpočet SPF a jeho čerpanie podľa jednotlivých programov a 

projektov pre príslušný kalendárny rok a rozdelenie príspevkov zo štátneho rozpočtu 
na konečných príjemcov podľa jednotlivých programov a projektov a vytvára 
ekonomické predpoklady k ďalšiemu rozvoju činnosti SPF, 

d) programy starostlivosti o talentovanú mládež a ÚTM, 
e) program boja proti dopingu, 
f) menné zloženie sekretariátu SPF na návrh prezidenta SPF, 
g) zodpovedných trénerov reprezentačných družstiev, resp. manažérov reprezentácie, 

spravidla na základe výberového konania,  
h) nomináciu reprezentantov na OH na základe návrhov Výkonných výborov príslušných 

zväzov SPF, 
i) delegovanie funkcionárov SPF do riadiacich a pracovných orgánov a organizácií, 

ktorých je členom, 
j) predaj nehnuteľností vo vlastníctve SPF, 
k) registračné poplatky členov SPF a ďalšie poplatky, 
l) navrhuje vyznamenania a uznania v súlade so smernicou SPF. 

7. Rokovanie Rady SPF zvoláva a vedie prezident  SPF alebo ním poverený člen Rady SPF. 
8. Rokovania Rady SPF sa konajú podľa potreby, najmenej jeden krát za štvrť roka. Radu 

môže zvolať aj mimoriadne Prezident SPF, alebo najmenej jedna tretina jej členov. 
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9. Rada je uznášania schopná pri účasti najmenej dvoch tretín členov. Všetci členovia Rady 
majú hlasovacie právo. Uznesenia sa prijímajú prostou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti 
hlasov rozhoduje hlas predsedu Rady. 

10. Povinnosťou členov Rady je zúčastňovať sa na rokovaniach a akciách SPF, súvisiacich s 
prijatou funkciou. 

11. Agendu Rady zabezpečuje prezident SPF prostredníctvom sekretariátu SPF. Za činnosť 
sekretariátu SPF zodpovedá prezident SPF, ktorý ho súčasne i riadi. 

12. Počet platených pracovníkov SPF a rozsah práce sa stanovuje podľa potrieb a 
ekonomických možností SPF. Štruktúru sekretariátu schvaľuje Rada SPF. 

13. Právomoc, pôsobnosť, práva a povinnosti pracovníkov sekretariátu upravuje Organizačný  
a Pracovný poriadok  Sekretariátu SPF. 

 
 

§ 9 
Prezident SPF 

 
1. Prezident SPF je štatutárnym orgánom SPF, je súčasne predsedom Rady SPF. Za svoju 

činnosť je zodpovedný Konferencii SPF a Rade SPF. 
2. Funkčné obdobie Prezidenta SPF je štvorročné. 
3. Prezident SPF je volený Konferenciou, alebo môže byť menovaný Radou SPF, keď ju týmto 

poverí Konferencia SPF. 
4. Prezident SPF najmä: 

a) má právo zúčastniť sa všetkých rokovaní orgánov SPF alebo výkonných výborov zväzov 
SPF alebo odborných a iných orgánov zväzov, ktorým môže predložiť do ich programu 
rokovania písomný návrh,  

b) zvoláva a riadi rokovanie Rady SPF, ak je súčasne predsedom Rady SPF,  
c) na základe rozhodnutia Rady SPF, v súlade s § 7 zvoláva Konferenciu alebo mimoriadnu 

konferenciu SPF, 
d) Konferencii SPF predkladá správu o svojej činnosti, o činnosti SPF a o stave plaveckých 

športov na Slovensku a program rozvoja plaveckých športov na ďalšie funkčné obdobie, 
e) vystupuje ako najvyšší predstaviteľ SPF vo vzťahu k orgánom štátnej moci a národným i 

medzinárodným športovým organizáciám a združeniam, je delegátom na kongresoch 
FINA a LEN, 

f) riadi a organizuje bežnú činnosť SPF, činnosť sekretariátu, za vydané príkazy v zmysle 
právnych predpisov je plne zodpovedný, 

g) uzatvára s inými právnymi subjektmi zmluvy a dohody pre SPF. Zásadné ekonomické 
činnosti SPF, vyplývajúce zo zmlúv alebo dohôd, predkladá na prerokovanie Rade SPF. 

5. Prezident SPF má právo rozhodnúť v prípade ak Rada SPF, alebo niektorý výkonný výbor 
zväzu nie sú schopní prijať zásadné rozhodnutie v požadovanom termíne a obsahu, alebo v 
časovej tiesni, medzi konferenciami SPF. 

6. Ak Prezident SPF nemôže vykonávať svoju funkciu, poverí zastupovaním niektorého člena 
Rady SPF. 
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§ 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. 
c) odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní.   

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 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 a rozhodovacej 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  a rozhodovacej 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 a rozhodovacej  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 ods. 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. 
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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, 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. 

 
§ 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. 

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. 

 
§ 12 

Členská schôdza zväzu 
 

1. 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. 

2. Členskú schôdzu zväzu zvoláva Výkonný výbor zväzu jeden krát ročne a to spravidla v prvej 
polovici kalendárneho roka a pred rokovaním Konferencie SPF.  

3. Do pôsobnosti členskej schôdze zväzu patrí najmä: 
a) schválenie správy o činnosti zväzu od poslednej členskej schôdze a program činnosti na 

nasledujúce obdobie, 
b) schválenie správy o hospodárení zväzu a návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie, 
c) schválenie koncepcie činnosti zväzu, 
d) schválenie smerníc a predpisov zväzu, špecifických pre činnosť v príslušnom športe, 
e) voľba členov výkonného výboru zväzu a voľba komisií zväzu podľa potrieb zväzu v 

súlade so Stanovami SPF, Volebným poriadkom, prípadne Organizačným poriadkom 
príslušného zväzu, 

f) rozhodnutie o vytvorení ďalších odborných komisií zväzu pre zaistenie športovej 
činnosti, 
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g) schválenie súťažných poriadkov svojho športového odvetvia a ďalšie špecifické 
športovo-technické a organizačné predpisy, ako aj schválenie systému súťaží vo zväze. 

4. Členská schôdza je oprávnená rozhodnúť aj o všetkých koncepčných a zásadných veciach, 
ktoré nie sú vo výlučnej právomoci Konferencie alebo prezidenta SPF alebo Rady SPF. Za 
svoju činnosť je zodpovedná Konferencii SPF. 

 
§ 13 

Výkonný výbor zväzu 
 

1. Výkonný výbor zväzu (ďalej len „VVZ“) je najvyšší riadiaci orgán príslušného zväzu SPF, 
ktorý riadi činnosť príslušného zväzu v období medzi členskými schôdzami zväzu. Je 
oprávnený rozhodovať o všetkých koncepčných a zásadných záležitostiach, ktoré nie sú vo 
výlučnej právomoci Konferencie SPF, prezidenta SPF alebo Rady SPF. Za svoju činnosť je 
zodpovedný členskej schôdzi príslušného zväzu a Konferencii SPF. 

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 4 (štyri) roky.    

4. Pre zabezpečenie operatívnych a odborných úloh si VVZ môže vytvoriť odborné komisie a 
rady. Zloženie komisií a rád schvaľuje VVZ. 

5. Komisie a rady sa schádzajú podľa potreby v súlade s plnením svojich úloh. 
6. Komisie a rady predkladajú VVZ každoročne správu o činnosti. 
7. Do pôsobnosti VVZ patrí: 

a) schválenie športovo technických dokumentov, prípadne ďalších vnútorných predpisov, 
ak ich schvaľovanie nie je vyhradené inému orgánu SPF, 

b) položkovité členenie schváleného rozpočtu zväzu a jeho čerpanie, 
c) schválenie realizácie výcvikových táborov reprezentantov a článkov starostlivosti o 

talenty, 
d) udeľovanie kvalifikačných stupňov trénerom a rozhodcom v súlade s príslušnou 

smernicou a schvaľovanie ich delegovania na všetky významné medzinárodné 
podujatia, 

e) schválenie kritérií k zaradeniu do národnej reprezentácie a schválenie nominácií 
pretekárov na medzinárodné súťaže a stretnutia, 

f) stanovisko k návrhom predkladaných Radou SPF, najmä k projektom prípravy 
reprezentantov, 

g) riadenie majstrovských súťaží vrátane významných medzinárodných súťaží, ktorých 
vyhlasovateľom je príslušný zväz, 

h) rozhodovanie o odvolaniach pri zmenách oddielovej príslušnosti podľa Prestupového 
poriadku SPF, 

i) navrhovanie  programov starostlivosti o talentovanú mládež a  právo kontroly ich 
činnosti , 

j) vedenie zväzovej evidencie. 
8. VVZ schvaľuje rozhodnutia a návrhy jednotlivých komisií zväzov s výnimkou disciplinárnej 

komisie. 
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§ 14 

Disciplinárne orgány 
 

1. Disciplinárny orgán zvolený v rámci jednotlivých zväzov SPF je nezávislým orgánom na 
disciplinárne konanie. Počet členov disciplinárneho orgánu zväzu si určia jednotlivé zväzy 
rozhodnutím Členskej schôdze zväzu. 

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. 

 
§ 15 

Asociácie a združenia 
 

1. Asociácie a združenia sú dobrovoľné záujmové združenia odborníkov, trénerov, rozhodcov, 
športovcov v plaveckých športoch v SPF. Po splnení stanovených podmienok a po 
potvrdení Radou SPF, sa môžu stať riadnymi členmi SPF. Ich práva, postavenie a povinnosti 
nesmú byť v rozpore so stanovami alebo predpismi SPF. 

2. Asociácie a združenia na základe rozhodnutia Rady SPF môžu byť poverené úlohami 
odborných orgánov SPF. 

3. Asociácie a združenia registrované v SPF predkladajú správu o činnosti Rade SPF a 
Konferencii SPF. 
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§ 16 
Športové kluby 

 
1. Základným organizačným článkom SPF v každom druhu plaveckých športov je športový 

klub, ktorý musí mať právnu subjektivitu. 
2. Športový klub je založený na vykonávanie športu a výchovu športovcov na ich účasť v 

športových súťažiach organizovaných v SPF. 
3. Športový klub môže byť založený aj ako obchodná spoločnosť založená na iný účel ako na 

účel podnikania. 
4. Podmienky účasti športového klubu v športovej súťaži vyhlásenej SPF stanovuje SPF. 
5. Registráciu športového klubu v SPF upravuje Registračný poriadok SPF. 
6. Stanovy športového klubu musia byť v súlade so Stanovami SPF. 

 
§ 17 

Majetok a hospodárenie SPF 
 

1. Majetkom SPF je všetok nadobudnutý hnuteľný a nehnuteľný majetok, slúžiaci k 
zabezpečeniu činnosti SPF. 

2. SPF financuje plnenie svojich úloh a svoju činnosť z vlastných príjmov. Vlastnými príjmami 
SPF sú: 
a) členské príspevky, 
b) výnosy z hospodárenia s vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a 

nehnuteľného majetku a plôch na reklamné účely, 
c)  výnosy z marketingových aktivít, 
d) príjmy z televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo športových súťaží a športových 

podujatí, 
e) výnosy z pokút za disciplinárne priestupky, 
f) dotácie na činnosť SPF z rozpočtu verejnej správy a granty, 
g) dary a príspevky, 
h) štartovné a poplatky, 
i) príjmy z predaja vstupeniek, 
j) iné príjmy. 

3. SPF hospodári podľa schváleného finančného rozpočtu na kalendárny rok. Rozpočet SPF 
obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky. 

4. Zásady hospodárenia upravujú osobitné hospodárske smernice schválené Radou SPF. 
5. Rada SPF každoročne prerokuje správu o hospodárení SPF, a tiež rozpočet na budúci rok. 
6. SPF môže v medziach zákona zakladať na účely podnikania obchodné spoločnosti, alebo sa 

zúčastňovať ako spoločník, alebo ako člen právnickej osoby už založenej. Podiel zo zisku 
týchto právnických osôb môže SPF použiť len na svoju činnosť. 

7. V prípade zániku SPF o spôsobe naloženia s jej majetkovým zostatkom rozhoduje 
Konferencia SPF. 

 
§ 18 

Zánik SPF 
 

1. O zániku SPF dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením rozhoduje Konferencia SPF 
uznesením, za prijatie ktorého hlasovala najmenej dvojtretinová väčšina prítomných 
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delegátov. O návrhu na zánik SPF musia byť členovia SPF informovaní najneskôr 60 dní pred 
konaním Konferencie SPF. 

2. Na vykonanie likvidácie musí byť vymenovaný likvidátor, ktorého menovanie a výšku 
odmeny schvaľuje Konferencia SPF 

3. Likvidátor vykoná likvidáciu SPF podľa platných právnych predpisov. Po jej skončení zvolá 
mimoriadnu Konferenciu SPF a oboznámi ju s výsledkami. 

4. S likvidačným zostatkom naloží likvidátor podľa rozhodnutia Konferencie SPF. 

 
§ 19 

Symboly SPF 
 

1. Symbolmi SPF sú znak SPF a zástava SPF. 
2. Podmienky a spôsob používania symbolov SPF stanoví Rada SPF smernicou SPF. 
3. Vyobrazenie symbolov SPF je uvedené v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto 

stanov. 

§ 20 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Stanovy SPF boli schválené Konferenciou SPF, konanou dňa 03.októbra 2009 v Bratislave a 

nadobúdajú účinnosť ich registráciou na Ministerstve vnútra SR. 
2. Zmeniť, doplniť alebo zrušiť tieto stanovy môže len Konferencia SPF. 
3. Uplatňovanie stanov sa musí uskutočňovať v súlade s ich ustanoveniami. 
4. Organizačné predpisy SPF nesmú odporovať platným zákonom SR a týmto stanovám. Ich 

výklad a uplatňovanie sa musí uskutočňovať v súlade s ustanoveniami týchto stanov. 
5. Vzťahy neupravené týmito stanovami sa riadia rozhodnutiami Konferencie SPF a v období 

medzi konferenciami rozhodnutím Rady SPF a to v súlade s platnými zákonmi SP, stanovami, 
predpismi a smernicami SPF. 

6. Záväzný výklad stanov patrí do pôsobnosti Rady SPF. 
7. Ku dňu schválenia týchto stanov sú v SPF Slovenský plavecký zväz a Slovenský zväz 

synchronizovaného plávania. 
8. Športové kluby sú povinné upraviť svoje stanovy do dvanásť mesiacov od účinnosti týchto 

Stanov SPF 
9. Zrušujú sa Stanovy SPF schválené Konferenciou SPF dňa 24.04.2004, registrované na MV SR 

pod č. VVS/1/900/90-320-4 zo dňa 12.7.2004 a Dodatok č. 1 k Stanovám SPF schválený 
Mimoriadnou Konferenciou SPF dňa 22.09.2007. 

10. 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, Dodatkom č. 2 schváleným Konferenciou SPF konanou dňa 20. 
septembra 2014 v Bratislave. 

 
Úplné znenie Stanov SPF v znení Dodatku č.2 
Za správnosť a úplnosť 
 
 
Mgr. Irena Adámková v. r. 
         Prezident SPF 

 
 


