
 
 

 
 

 
DODATOK č.1 

k Stanovám Slovenskej plaveckej federácie  
účinným od 30.06.2016 

  
   
1. V Článku 2  odsek 2 sa písm. l) nahrádza novým znením: 

“väčšina kvalifikovaná - najmenej 2/3 (dvojtretinová) väčšina hlasov        
prítomných delegátov/členov príslušného kolektívneho orgánu SPF      
vykonávajúcich funkciu v tomto orgáne, ibaže sa Zákonom ) alebo v Stanovách           1

vyžaduje, že sa táto väčšina vypočítava z hlasov všetkých delegátov/členov,” 
 

2. V Článku 2  odsek 2 sa písm. m) nahrádza novým znením: 
“väčšina kvalifikovaná pre zrušenie SPF - najmenej 3/4 (trojštvrtinová)         
väčšina všetkých delegátov/členov príslušného kolektívneho orgánu SPF,”  
 

3. V Článku 2  odsek 2 sa písm. n) nahrádza novým znením: 
“väčšina nadpolovičná - najmenej počet hlasov delegátov/členov       
kolektívneho orgánu SPF rovnajúci sa súčtu polovice počtu hlasov prítomných          
delegátov/členov vykonávajúcich funkciu v tomto orgáne plus jeden hlas         
delegáta/člena, ibaže sa Zákonom alebo v Stanovách vyžaduje, že sa táto           
väčšina vypočítava z hlasov všetkých delegátov/členov alebo všetkých        
delegátov/členov ,” 
 

4. V Článku 5 sa v odseku 2 text: “...podľa článku 4 ods. 2.” nahrádza textom:               
“...podľa článku 4 ods. 1.” 

 
5. V Článku 10 sa odsek 1 nahrádza novým znením: 

“Disciplinárne konanie vedú disciplinárne orgány SPF voči športovcovi,        
športovému odborníkovi, klubu alebo inej osobe, ktorá má príslušnosť k SPF,           
za porušenie pravidiel súťaže, predpisov SPF a FINA alebo rozhodnutí SPF a            
FINA (ďalej len “disciplinárne previnenie”), ktorého sa dopustili v čase, keď mali            
príslušnosť k SPF. 33 )” 

 
6. V Článku 10 sa odsek 5 nahrádza novým znením: 

“Ukladané disciplinárne sankcie musia byť primerané k druhu a závažnosti          
porušenia pravidiel súťaže, predpisov SPF a FINA alebo rozhodnutí SPF a           
FINA. Na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania môžu byť disciplinárne         
sankcie ukladané aj podmienečne.” 
 

1) § 21 ods. 1 písm. d) a e) Zákona 
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7. V Článku 10 sa v odseku 10 v prvej vete text: “... porušenie povinnosti podľa               

článku 5 odsek 3 a 4 a článku 17 ods. 1 písm. a) Stanov..." nahrádza textom:                
“... porušenie povinnosti podľa článku 5 odsek 3 a 4 a článku 17 ods. 1 písm. a)                 
a článku 23 ods. 1 písm. g) Stanov...“ 

 
8. V Článku 16 sa v odseku 5 v prvej vete text: “...ktoré mu prináležia podľa               

Stanov,.."  nahrádza textom: “...ktoré mu prináležia podľa Stanov a Zákona,..“ 
 
9. V Článku 18 odsek 5 písm. b) sa vypúšťa text: “..použiteľný na právne             

účely..”  
 
10. V Článku 18 odsek 5 písm. i) sa text: “pravidlá Svetového antidopingového            

programu”  nahrádza textom: “pravidlá Svetového antidopingového kódexu” 
 
11. V Článku 19 sa v odseku 2 slová: “...na základe žiadosti...” a “ V žiadosti               

uchádzač …” nahrádzajú textom: “...na základe prihlášky...” a “ V prihláške           
uchádzač …” 

 
12. V Článku 20 sa odsek 4 vypúšťa.  
 
13. V Článku 20 sa v odseku 5 slová: “...na základe žiadosti o registráciu za člena               

SPF”   nahrádzajú textom: “...na základe žiadosti o členstvo v SPF.“  
 
14. V Článku 20 sa v odseku 5 vypúšťa posledná veta v znení: “Za             

bezúhonného sa považuje ten, kto spĺňa podmienky uvedené v § 7 ods. 2 a 3               
Zákona.” 

 
15. V Článku 20 sa do odseku 6 na úvod vkladá nová prvá veta v znení: “Za                

bezúhonného sa považuje ten, kto spĺňa podmienky uvedené v § 7 ods. 2 a 3               
Zákona.” 

 
16. V Článku 20 sa vkladá nový odsek 9 v znení: "Pri prijatí za individuálneho               

člena SPF sa primerane použije článok 18 odseky 4 a 5 a osobitný predpis SPF               
60 ) upravujúci prijatie za člena SPF (článok 14 odsek 2)." 

 
17. V Článku 20 sa vzhľadom na vypustenie odseku 4 a vloženie nového            

odseku 9 doterajšie odseky 5 až 11  označujú ako 4 až 11 .  
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18. V Článku 22  odsek 2 sa písm. a) nahrádza novým znením: 

“voliť delegáta najvyššieho orgánu SPF a prostredníctvom neho hlasovať na          
najvyššom orgáne SPF,” 

 
19. V Článku 22  sa odsek 2 písm. g)  nahrádza novým znením:  

“vydávať vlastné predpisy pre svoju činnosť a pre súťaže, ktoré organizuje           
alebo riadi pri dodržaní týchto Stanov, najmä článku 4, článku 7 odseky 6 a 9,               
článku 9,” 

 
20. V Článku 23 odsek 1 písm. f) sa text: “pravidlá Svetového antidopingového            

programu”  nahrádza textom: “pravidlá Svetového antidopingového kódexu” 
 
21. V Článku 23 odsek 1 sa vkladá nové písm. g) v znení: 

"zúčastňovať sa zasadnutí najvyššieho orgánu SPF," 
 

22. V Článku 23 odsek 1 sa doterajšie písm. g)  označuje ako písm. h). 
 
23. V Článku 26 sa odsek 10 nahrádza novým znením: 

“Konferencia SPF, ktorá rozhoduje o otázke, ktorá sa priamo dotýka iba           
príslušného odvetvia plaveckého športu, teda časti jeho členov alebo časti          
tých, ktorých títo členovia zastupujú, rozhoduje o konečnom návrhu na ktorom           
sa zhodlo toto príslušné odvetvie plaveckého športu. Konečný návrh spravidla          
predkladá člen výkonného orgánu SPF zvolený do výkonného orgánu SPF za           
príslušné odvetvie plaveckého športu.” 

 
24. Článok 31 sa nahrádza novým znením vrátane poznámok pod čiarou          

/pozn. poznámky pod čiarou sa dopĺňajú o novú poznámku 74) a pôvodná            
poznámka  74) sa označuje ako 75) / : 

 
Článok 31 

Delegáti Konferencie SPF 

1. Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa zástupcovia riadnych členov,         
športovcov, športových odborníkov a ďalších členov SPF alebo        
zástupcovia zvolení riadnymi členmi, športovcami, športovými odborníkmi       
a ďalšími členmi SPF (ďalej len „delegáti“) s hlasovacím právom podľa           
kľúča ) uvedeného v odseku 2, ktorý zohľadňuje počet športovcov         2

športovej organizácie a úroveň súťaže, v ktorej súťažia.  
2. Konferencie SPF sa za riadnych členov zúčastňuje delegát s príslušným          

2) KĽÚČ DELEGÁTOV musí zohľadňovať a) počet športovcov alebo počet družstiev športovej organizácie a úroveň súťaže, v 
ktorej súťaží a   ak určujú stanovy národného športového zväzu aj územný princíp.  [§ 19 ods. Zákona] 
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počtom hlasov podľa nasledovného kľúča: 
a) každý riadny člen ) s počtom individuálnych členov ) s jeho         3 4

príslušnosťou )  od   0 do 100  členov vrátane -   1 (jeden) hlas ; 5

b) každý riadny člen s počtom individuálnych členov s jeho príslušnosťou          
nad 101   členov vrátane -   2 (dva) hlasy; 

c) každý riadny člen podľa písm. a) alebo písm. b), ktorý mal v            
kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku konania       
Konferencie aspoň jedného individuálneho člena aktívneho športovca )       6

s jeho príslušnosťou - 1 (jeden) hlas naviac k počtom hlasov určeným            
podľa písm. a) alebo písm. b); 

d) každý riadny člen podľa písm. a) alebo písm. b), ktorý mal v            
kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku konania       
Konferencie aspoň jedného individuálneho člena aktívneho športovca s        
jeho príslušnosťou, ktorý sa zúčastnil majstrovstiev Slovenskej       
republiky alebo najvyššej domácej súťaže ) v akejkoľvek vekovej         7

kategórii - 1 (jeden) hlas naviac k počtom hlasov určeným podľa písm.            
a)  až písm. c); 

e) každý riadny člen podľa písm. a) alebo písm. b), ktorý mal v            
kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku konania       
Konferencie aspoň jedného individuálneho člena aktívneho športovca s        
jeho príslušnosťou, ktorý sa zúčastnil významnej súťaže ) v akejkoľvek         8

vekovej kategórii 1 (jeden) hlas naviac k počtom hlasov určeným          
podľa písm. a)  až písm. d). 

Za deň rozhodný pre posúdenie počtu individuálnych členov riadnych         
členov SPF a určenie počtu hlasov delegátov podľa písmena a) a b) sa             
považuje 30. (tridsiaty) deň pred termínom konania Konferencie SPF. 

3. Delegátom Konferencie s jedným hlasom je jeden zástupca športovcov,         
ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50         
športovcov SPF. 

4. Pokiaľ individuálny člen SPF je členom Predsedníctva FINA, tento člen je           
ex-officio členom Konferencie SPF, ktorý má hlasovacie právo ) s jedným           9

hlasom.  
5. Delegátom Konferencie s jedným hlasom je aj jeden zástupca         

individuálnych členov SPF z radov športových odborníkov, ak ho navrhne          
záujmová organizácia športových odborníkov alebo najmenej 50       
športových odborníkov. 

3) článok 13 ods. 5 písm. a) 
4) článok 13 ods. 5 písm. c) 
5) § 3 písm. k) Zákona 
6) AKTÍVNYM ŠPORTOVCOM sa rozumie: “športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil v súťaži v druhu športu, na                  
vykonávanie ktorého je registrovaný v zdrojovej evidencii, organizovanej športovou organizáciou”.  [§ 4 ods. 6 Zákona] 
7) za najvyššiu domácu súťaž sa v odvetví vodné pólo považujú: Extraliga mužov, 1. liga žien, mládežnícke majstrovstvá                  
Slovenskej republiky, ktorými sú zimné majstrovstvá Slovenskej republiky juniorov; kadetov; starších žiakov; mladších žiakov;              
junioriek; kadetiek; žiačiek a majstrovstvá Slovenskej republiky 11 ročných žiakov 
8) § 3 písm. h) Zákona, z pohľadu SPF najmä: OH, MS, ME, SU, OHM, MSJ, MEJ, EH, EYOF s výnimkou ME a MS v kategórii                          
Masters 
9) FINA Rules C 17.1.9 (FINA Handbook 2013-2017) 
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6. Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí Konferencie osobne alebo ich môže          
zastúpiť ich náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako bol zvolený         
príslušný delegát Konferencie.  

7. Delegátom Konferencie s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SPF         
len na základe výkonu funkcie v orgáne SPF. 

8. Delegát a jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na         
zasadnutí Konferencie predložením 
a) zápisnice o jeho zvolení, ak ide o volených delegátov, 
b) uznesenia príslušného orgánu riadnych členov o ustanovení za        

delegáta,  
c) písomného poverenia od športovcov, športových odborníkov alebo       

ďalších členov SPF, ktorých zastupuje alebo  
d) písomného poverenia štatutárneho orgánu športovej organizácie, ktorú       

zastupuje. 
9. Každý delegát Konferencie má príslušný, Stanovami stanovený, počet        

hlasov a všetky hlasy sú si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne           
prítomní delegáti Konferencie.  

10.Každý delegát Konferencie môže mať najviac dvoch náhradníkov. Volení         
náhradníci sú evidovaní v poradí stanovenom riadnym členom, inak podľa          
počtu hlasov, ktorým boli zvolení. Poradie náhradníkov je určujúce pre          
zastupovanie delegáta a pre nahradenie delegáta, ktorého mandát        
zanikol. 

11.Evidenciu delegátov a náhradníkov delegátov zvolených na celé volebné         
obdobie vrátane poradia náhradníkov vedie a priebežne aktualizuje        
Sekretariát SPF na základe písomných podkladov, ktoré sú členovia SPF          
povinní bezodkladne doručovať SPF na Sekretariát SPF. 

12.Hlasovanie prostredníctvom zástupcu na základe písomného      
splnomocnenia od delegáta Konferencie alebo jeho náhradníka nie je         
povolené. 

13.Oprávnenie byť delegátom Konferencie s právom hlasovať bude        
preukázateľným spôsobom zaznamenané povereným pracovníkom     
Sekretariátu SPF. 

14.Členovia SPF, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania Konferencie        
prostredníctvom svojich delegátov, ako aj záujmové skupiny podľa odseku         
3 a 5 zabezpečia voľbu delegátov tak, aby mohli delegátov Konferencie a            
ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť SPF          
najneskôr 14 dní pred konaním Konferencie. V odôvodnených prípadoch         
mandátová komisia môže uznať aj neskoršie oznámenie informácií o         
delegátoch Konferencie a ich náhradníkoch. 

15.Konferencie sa môžu zúčastniť aj členovia orgánov SPF a iní pozvaní           
hostia, ktorí nemajú hlasovacie právo. Účasť iných hostí je podmienená          
súhlasom Prezidenta alebo predsedajúceho Konferencie, prípadne aj       
súhlasom nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných delegátov      
Konferencie. 

5 



 
 

 
 

25. Poznámka pod čiarou číslo 75) sa na konci dopĺňa o text v znení: “..s               
výnimkou ME a MS v kategórii Masters” 

 
26. V Článku 32 sa v odseku 5 text: “..kvalifikovaná väčšina prítomných           

delegátov..” nahrádza textom: “..kvalifikovaná väčšina hlasov prítomných       
delegátov..”  

 
27. Článok 33 nahrádza novým znením: 

 
Článok 33 

Uznášaniaschopnosť Konferencie 

1. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina        
všetkých delegátov s právom hlasovať a rozhodnutia sa schvaľujú         
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať,        
ak Stanovy nevyžadujú kvalifikovanú väčšinu. 

2. Ak Konferencia nie je uznášaniaschopná ani hodinu po oznámenom         
začiatku zasadnutia Konferencie, na prijatie rozhodnutia je potrebná        
nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov alebo kvalifikovaná       
väčšina hlasov prítomných delegátov, ak sa podľa stanov vyžaduje, a          
predmetom rokovania Konferencie môže byť iba program uvedený v         
pozvánke na Konferenciu. V takom prípade o otázkach, ktoré nie sú           
súčasťou programu uvedenom v pozvánke, môže Konferencia prijať len         
odporúčania a stanoviská. 

 
28. V Článku 35 sa v odseku 2 text: “..nadpolovičná väčšina prítomných           

delegátov..” nahrádza textom: “..nadpolovičná väčšina hlasov prítomných       
delegátov..”  

 
29. V Článku 35 sa odsek 6 nahrádza novým znením: 

“V pozvánke na Konferenciu bude uvedený počet hlasov delegáta,         
prostredníctvom ktorého sa riadny člen zúčastňuje Konferencie podľa kľúča v          
článku 31 odsek 2." 

 
30. V Článku 36 sa odsek 4 nahrádza novým znením:  

“Ak je navrhnutý na volenú funkciu len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa             
vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých delegátov. Ak kandidát        
nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov, uskutoční sa        
vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie nadpolovičná          
väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak podľa predchádzajúceho postupu        
kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby           
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na neobsadenú funkciu a stanoví ich termín, ak Konferencia nerozhodne o           
uskutočnení doplňujúcej voľby na najbližšej Konferencii.” 

 
31. V Článku 36 sa odsek 5 nahrádza novým znením:  

“Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal             
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov. Ak ani jeden z kandidátov          
nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov, koná          
sa vzápätí druhé kolo volieb.” 

 
32. V Článku 36 sa odsek 7 nahrádza novým znením:  

"V druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa najvyšší počet           
hlasov prítomných delegátov." 
 

33. V Článku 36 sa v odsek 8 text: “...postupu uvedeného v odsekoch 5 a 6 nebol                
zvolený...” nahrádza textom: “...postupu uvedeného v odsekoch 5 až 7 nebol           
zvolený....” 

 
34. V Článku 38 sa opravuje číslovanie odsekov z číslovania od 2 po 9 na 1 až                

8 .  
 
35. V Článku 38 sa odsek 8 nahrádza novým znením: 

"Na odvolanie Prezidenta sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina hlasov        
prítomných delegátov Konferencie a na iného člena výkonného orgánu SPF          
postačuje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov." 

 
36. V Článku 45 sa v odseku 8 text: “...mu môže byť náhrada za stratu času a                

odmena, ktorej ...” nahrádza textom: “... mu môže byť priznaná náhrada za            
stratu času a odmena, ktorej ...” 

 
37. V Článku 48 sa odsek 1 nahrádza novým znením: 

“Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom zabezpečenia spravodlivosti       
SPF, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z predpisov SPF,          
FINA, rozhodnutí orgánov SPF, FINA a jeho členov, za ktoré ukladá           
disciplinárne sankcie a opatrenia.” 

 
38. V Článku 48 sa v odseku 7 text: “Jednotný disciplinárny poriadok” nahrádza             

textom:  “Procesné pravidlá disciplinárneho konania SPF” 
 
39. V Článku 60 sa v odseku 2 písm. f) text: “...športové kluby...” nahrádza              

textom:  “...riadnych členov…” 
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40. V Článku 62 sa odsek 1 nahrádza novým znení:  

“O zrušení SPF rozhoduje najvyšší orgán SPF a rozhodnutie musí byť prijaté            
kvalifikovanou trojštvrtinovou (3/4) väčšinou všetkých delegátov Konferencie       
SPF.” 

 
41. V celom texte Stanov sa opravujú štylistické chyby, preklepy a chyby v            

písaní, ktoré nemajú vplyv na obsah a význam dotknutých článkov. 
 
Ostatné ustanovenia Stanov SPF zostávajú bez zmeny. 
 
Tento Dodatok č. 1 k Stanovám SPF účinným od 30.06.2016 bol schválený            
Konferenciou SPF, konanou dňa 17.09.2016 v Bratislave a nadobúda účinnosť          
dňom jeho schválenia. 
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