SPF - Komisia športovcov pre plavecké športy na Slovensku
Štatút
Úvodné ustanovenia
Komisia športovcov sa zriaďuje ako ad hoc komisia podľa článku 54 Stanov SPF.
Štatút Komisie športovcov bol vypracovaný pomerne k požiadavkám určeným článku 53, ods.
8 Stanov SPF a schvaľuje ho podľa článku 6, ods. 3, písm. e) Rada SPF.
Poslanie Komisie športovcov
Článok 1
1.1. Poslaním Komisie športovcov pre plavecké športy (ďalej len Komisia športovcov) je
zastupovanie športovcov vo výkonných orgánoch SPF ako sekcie športov, resp. v Rade SPF
prostredníctvom člena Rady SPF za športovcov.
1.2. Plavecké športy pokrývajú oblasť bazénového plávania, diaľkového plávania,
synchronizovaného plávania, vodného póla a plaveckých športovcov masters kategórie
Článok 2
2.1. Komisia športovcov sa primárne orientuje na zastupovanie športovcov v oblasti ochrany
práv pri disciplinárnych porušeniach členov plaveckých športov a to:
a.) v oblasti práva športovca na spravodlivý proces,
b.) na zastupovanie športovca pri porušení Stanov SPF,
c.) zastupovanie športovca pri morálno-etických porušeniach zo strany športového
odborníka vo vzťahu k športovcovi.
2.2. Komisia športovcov zastupuje plavecké športy, ktoré majú zástupcov plaveckých športov
športovcov, na dobrovoľnej báze.
Zloženie a pôsobnosť Komisie športovcov
Článok 3
3.1. Komisia športovcov je poradný orgán člena Rady SPF – zástupcu športovcov.
3.2. Komisia sa skladá zo zástupcov jednotlivých plaveckých športov, v ktorých má Slovenská
plavecká federácia registrovaných zástupcov. Počet členov Komisie športovcov je vždy
nepárny.
3.3. Počet zástupcov jednotlivých plaveckých športov je pomerný počtu registrovaných členov
v SPF. V prípade novo registrovaných plaveckých športov môže záujmy tohto plaveckého
športu reprezentovať aj zástupca iného plaveckého športu, a to na základe konsenzu
Komisie športovcov.
3.4. Členov do Komisie športovcov môžu nominovať všetky plavecké športy - sekcie
registrované v SPF, pričom prvotné zloženie komisie, jej predsedu/níčku svojím
rozhodnutím Rada SPF.
3.5. Komisiu športovcov vedie predseda. Prvé zasadnutie zvoláva osoba poverená Radou SPF
po schválení tohto Štatútu.
3.6. Členstvo v Komisii športovcov je dobrovoľné a bez nároku na honorár.

Článok 4
4.1. Komisia športovcov pôsobí najmä v nasledovných oblastiach:
a) Podpora plaveckých športov:
 Poradný orgán pri príprave športových podujatí organizovaných SPF
 Poradný orgán pri delegovaní na medzinárodné podujatia
 Poradný orgán pri tvorbe kalendára
 Participácia na príprave, činnosti a vzdelávaní športovcov a rodičov športovcov
registrovaných v SPF
b) Propagácia plaveckých športov:
 Poradný orgán pri prezentácii a propagácii daného športu
 Poradný orgán pri oceňovaní najlepších športovcov v danom športe
c) Rozvoj plaveckých športov:
 Podpora a zastupovanie športovcov v kluboch daného plaveckého športu
 Zastupovanie záujmov športov vo vzťahu k orgánom SPF
 Zástupca športu pri medzinárodnej spolupráci v oblasti rozvoja daného športu
 Aktívna podpora športovcov, vrátane starostlivosti o históriu daného športu.
d) Zastupovanie športovcov plaveckých športov pri disciplinárnych porušeniach:
 V oblasti práva športovca na spravodlivý proces
 Zastupovanie športovca pri porušení Stanov SPF
 Zastupovanie športovca pri morálno-etických porušeniach zo strany športového
odborníka vo vzťahu k športovcovi

Rokovania Komisie športovcov
Článok 5
5.1. Rokovania Komisie športovcov zvoláva predseda Komisie športovcov.
5.2. Komisia športovcov sa stretáva najmenej 4x do roka, a to prezenčne alebo
prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov.
5.3. Komisia športovcov zasadá spravidla pred nomináciou na vrcholné podujatia ako
Olympijské hry, Majstrovstvá Európy alebo Majstrovstvá sveta, z dôvodu odsúhlasenia
nominácie navrhnutej sekciou daného športu.
5.4. Rokovaní Komisie športovcov sa môže zúčastniť člen výkonného orgánu SPF podľa článku
39, ods. 1, písm. f) Stanov SPF.
5.5. Rokovanie Komisie športovcov vedie predseda Komisie športovcov. Pre rokovanie je
potrebná nadpolovičná prítomnosť členov Komisie športovcov.
5.6. Z rokovania Komisie športovcov sa vyhotovuje zápis, ktorý je dostupný na webovom sídle
SPF a zároveň sa distribuuje všetkým členom Komisie športovcov a členom Rady SPF.
5.7. Dokumentácia Komisie športovcov je archivovaná v rámci registratúry SPF.
Článok 6
6.1. Komisia vzhľadom na charakter poradného orgánu Rady SPF, prijíma rozhodnutia formou
konsenzu, ak Štatút neustanovuje inak.

6.2. Komisia hlasuje o návrhoch ocenených osobností plaveckých športov v sekcii daného
športu, pričom takéto hlasovanie musí mať tajnú formu a môže sa pri dodržaní tejto
požiadavky uskutočniť aj online.
6.3. Komisia môže prijímať odporúčania v oblastiach, v ktorých návrhy predkladá inému
orgánu SPF na rozhodnutie.
Pôsobenie Komisie športu vo vzťahu k ďalším orgánom SPF a iným komisiám
Článok 7
7.1. Komisia športovcov ako poradný orgán Rady SPF predkladá plán svojich činností na
vedomie Rade SPF.
7.2. Komisia športovcov spolupracuje s ďalšími orgánmi SPF a poskytuje súčinnosť pri realizácií
činností podľa Stanov SPF a vypracováva stanoviská k návrhom v jej vecnej pôsobnosti,
podľa článku 7, ods. 5 Stanov SPF alebo podľa článku 26, ods. 4 Stanov SPF.
7.3. Komisia športovcov nominuje svojho zástupcu do ďalších poradných orgánov, ktoré sa
zaoberajú problematikou športu (napr. pracovné skupiny, komisie a pod.)
7.4. Komisia športovcov zodpovedá za svoju činnosť v súlade s článkom 26, ods. 14 Stanov SPF
Rade SPF.

Záverečné ustanovenia
Článok 8
8.1. Štatút Komisie športovcov prerokovala a schválila Rada SPF rozhodnutím č. SPF/2021/R/
U233/P zo dňa 29.11.2021
8.2. Dodatky tohto Štatútu vypracováva Komisia športovcov v písomnom vyhotovení
a nadobúdajú platnosť dňom schválenia v Rade SPF a účinnosť dňom zverejnenia, a to
najneskôr 15tym dňom od jeho schválenia v Rade SPF.
8.3. Komisia športovcov pôsobí podľa tohto Štatútu v súlade s článkom 53, ods. 1 Stanov SPF
až do úpravy samotných Stanov SPF volebnou konferenciou, ktorá vytvorí možnosť
pôsobenia Komisie športovcov ako súčasť vnútorného systému riadenia SPF.
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