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ŠUP 1 NÁZOV A POSTAVENIE SEKCIE 

ŠUP 1.1 Sekcia umeleckého plávania Slovenskej plaveckej federácie (ďalej ako „SUP 
SPF“ alebo „sekcia“) je administratívny orgán Slovenskej plaveckej federácie (ďalej ako 
„SPF“) bez právnej subjektivity s vlastným Výborom v zmysle ustanovení článku 24 písm. 
f) bod ii. a článku 52 Stanov Slovenskej plaveckej federácie schválených na Konferencii 
konanej dňa 17.4.2016 v Bratislave v znení dodatkov (ďalej ako „Stanovy“). Sídlom 
sekcie je sídlo SPF. 

ŠUP 1.2 Oficiálny názov sekcie je: Sekcia umeleckého plávania Slovenskej plaveckej 
federácie a 

(i) v medzinárodnom styku sekcia používa svoj názov aj v anglickom jazyku v tvare: 
Artistic Swimming Committee of Slovak Swimming Federation, 

(ii) v administratívnom internom styku používa sekcia svoj názov v skrátenej forme: 
SUP SPF. 

ŠUP 1.3 Činnosť umeleckého plávania na Slovensku zastrešuje sekcia prostredníctvom 
Výboru SUP SPF (ďalej tiež ako „Výbor“). Výbor SUP SPF je odborným, poradným 
a administratívnym orgánom výkonného orgánu SPF pre rozvoj umeleckého plávania 
v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, predpismi a rozhodnutiami SPF a jej 
orgánov, ako aj v súlade s predpismi a rozhodnutiami medzinárodnými organizáciami 
Fédération internationale de natation (ďalej ako „FINA“) a Ligue Européenne de Natation 
(ďalej ako „LEN“). 

ŠUP 1.4 Symbolom sekcie je logo s úplným názvom „Sekcia umeleckého plávania 
Slovenskej plaveckej federácie“ a v anglickom jazyku v tvare „Artistic Swimming 
Committee of Slovak Swimming Federation“ a logo bez názvu. 

ŠUP 1.5 Sekcia zriaďuje na zabezpečenie plnenia svojich cieľov a úloh orgány so 
zastupitelskou, normotvornou, kreačnou, výkonnou, rozhodovacou a administratívnou 
pôsobnosťou. 

 
 

ŠUP 2 VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV 

ŠUP 2.1 Pojmy používané v Štatúte a ostatných normotvorných dokumentoch SUP SPF 
musia byť v súlade s definíciami pojmov a ich používaním podľa zákona č. 440/2015 Z. 
z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
ako „Zákon o športe“) a Stanovami. Pre účely dokumentov podľa prvej vety s cieľom 
dodržiavať jednotné a zaužívané názvoslovie sa rozumie pod pojmom  

a) člen SPF riadny člen SPF a pridružených člen SPF ako právnická osoba a 
individuálny člen SPF a čestný člen SPF ako fyzická osoba, 

b) športovkyňa a športovec SPF športovec registrovaný v zdrojovej evidencii 
SPF vykonávajúci šport v klube, ktorý sa zúčastňuje na súťažiach podľa 
ustanovenia § 3 písm. g) Zákona o športe, 

c) športovým klubom športová organizácia zapísaná v informačnom systéme 
športu ako športový klub podľa ustanovenia § 15 ods. 1 Zákona o športe, 
ktorá je riadnym členom SPF alebo podala prihlášku za riadneho člena SPF, 
o ktorej nebolo ešte rozhodnuté; za klub sa na účely účasti v súťaži, 
disciplinárne účely a účely riešenia sporov považuje aj združenie osôb na 



 

 

základe zmluvy o združení, ak má určeného zodpovedného zástupcu, 

d) umelecké plávanie od roku 2017 medzinárodnou organizáciou FINA 
uznávané pomenovanie pre odvetvie plaveckého športu vykonávané 
športovkyňami a športovcami vo vode,    

e) umelecká plavkyňa fyzická osoba ženského rodu zúčastňujúca sa 
organizovaných tréningov v športovom klube oprávnenom na túto činnosť, 

f) umelecký plavec fyzická osoba mužského rodu zúčastňujúca sa 
organizovaných tréningov v športovom klube oprávnenom na túto činnosť, 

g) funkcionár člen orgánu SPF alebo orgánu jeho člena a ďalšie osoby 
zodpovedné za riadenie súťaží v rámci SPF, medzinárodnej športovej 
organizácie FINA, LEN, Medzinárodný olympijský výbor (ďalej ako „MOV) a 
iných, osoba vykonávajúca majetkové práva alebo riadiacu činnosť v 
športovom klube, najmä vlastník (akcionár, spoločník a pod.), riaditeľ (napr. 
výkonný, športový, technický) alebo iná osoba, ktorá má riadiacu alebo 
rozhodovaciu právomoc súvisiacu s plnením úloh v rámci klubu, SPF, 
medzinárodnej Športovej organizácie, alebo inej Športovej organizácie podľa 
ustanovenia § 6 ods. 2 Zákona o športe, 

h) kvalifikovaná väčšina členov VSUP SPF najmenej 2/3 (dvojtretinová) väčšina 
prítomných členov Výboru sekcie vykonávajúcich funkciu v tomto orgáne ak 
nie je Stanovami alebo Štatútom ustanovený výpočet kvalifikovanej väčšiny 
členov z hlasov všetkých členov VSUP SPF, 

i) nadpolovičná väčšina členov VSUP SPF najmenej počet hlasov členov VSUP 
SPF rovnajúci sa súčtu polovice počtu hlasov prítomných členov VSUP SPF 
vykonávajúcich funkciu v tomto orgáne plus jeden hlas člena VSUP SPF, ak 
nie je Stanovami alebo Štatútom ustanovený výpočet nadpolovičnej väčšiny 
členov z hlasov všetkých členov VSUP SPF, 

j) hlasovanie „per rollam“ písomné hlasovanie mimo riadneho alebo 
mimoriadneho zasadnutia výboru sekcie, 

k) písomne okrem bežnej korešpondenčnej formy aj elektronická forma 
komunikácie pri zasielaní, oznamovaní, doručovaní informácií, podaní, 
rozhodnutí alebo iných dokumentov s využitím informačného systému športu, 
dátovej schránky adresáta, alebo iného bežne používaného e -  mailového 
účtu adresáta oznámeného pre tento účel SPF a uvedeného za týmto účelom 
v informačnom systéme športu alebo zdrojovej evidencii SPF podľa § 3 písm. 
q) Zákona o športe; zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje, alebo ich 
zverejnenie na mieste určenom SPF na webovom sídle SPF (napr. úradná 
správa a pod.) 

 
 

ŠUP 3 PÔSOBNOSŤ 

ŠUP 3.1 Sekcia umeleckého plávania SPF bola založená a vznikla ako administratívny 
orgán SPF na základe výsledkov a vôle delegátov volebnej Konferencie SPF 
uskutočnenej dňa 25. 09. 2021 za účelom rozvoja umeleckého plávania v súlade s 
právnym poriadkom Slovenskej republiky, predpismi a rozhodnutiami SPF a jej orgánov, 



 

 

ako aj v súlade s predpismi a rozhodnutiami medzinárodnými organizáciami FINA a LEN. 

ŠUP 3.2 Sekcia prostredníctvom jej orgánov (Viceprezidentka a Výbor) vykonáva výlučnú 
pôsobnosť pre umelecké plávanie na celom území Slovenskej republiky ako orgán SPF, 
ktorý je členom medzinárodných športových organizácií FINA a LEN za Slovenskú 
republiku. 

ŠUP 3.3 Do výlučnej pôsobnosti sekcie patrí najmä 

a) riadenie umeleckého plávania medzi členmi SPF registrovaných pre toto 
plavecké odvetvie, 

b) tvorba podmienok pre rozvoj umeleckého plávania a zastupovanie jeho 
záujmov vo vzťahu k SPF,  

c) podpora konkurencieschopnosti a rozvoja výkonnostného a vrcholového 
umeleckého plávania s osobitným dôrazom na šport detí a mládeže, 

d) zabezpečenie regionálnej podpory športových klubov na celom území 
Slovenska prostredníctvom vzájomnej spolupráce prostredníctvom 
spoločných pravidelných podujatí a tréningov, 

e) tvorba jednotnej trénerskej metodiky a tvorba koncepcie činností SUP SPF, 
ktorá sa premieta do strategického plánovania v podobe plánov SUP SPF a 
rozpočtu SUP SPF,  

f) tvorba a ustanovenie koncepcie umeleckého plávania pre nasledujúci 
olympijský cyklus, 

g) kontinuálne vzdelávanie a odborná príprava športových odborníkov 
umeleckého plávania v spolupráci so SPF, 

h) príprava a navrhovanie športovo-technických dokumentov, poriadkov ako aj 
ďalších interných predpisov a smerníc SPF, podľa ktorých sa riadi činnosť v 
rámci SUP SPF, 

i) vyhlasovanie a organizovanie majstrovských súťaží v umeleckom plávaní na 
území Slovenskej republiky, 

j) určovanie nevyhnutnej úrovne športového výkonu umeleckej plavkyne a 
umeleckého plavca v tej-ktorej disciplíne a vekovej kategórii, ktorá je spôsobilá 
v danom čase na dôstojnú reprezentáciu  Slovenskej republiky a slovenského 
umeleckého plávania v zahraničí, a to prostredníctvom ustanovenia 
jednotných kritérií a limitov, 

k) zabezpečenie výberu reprezentantiek a reprezentantov v umeleckom plávaní 
pri ich príprave na športovú reprezentáciu a na účasť na vrcholných 
medzinárodných súťažiach, za ktoré sa považujú najmä seniorské 
majstrovstvá Európy, juniorské majstrovstvá Európy, seniorské majstrovstvá 
sveta, juniorské majstrovstvá sveta, Letné Olympijské Hry, 

l) zabezpečovanie starostlivosti o talentované umelecké plavkyne a 
talentovaných umeleckých plavcov najmä v oblasti zdravia prostredníctvom 
odborníkov na výživu organizmu, fyzioterapiu, mentálnu terapiu, kondičný 
alebo iný vhodný tréning, 

m) zriaďovanie a vytváranie komisií a iných vnútorných orgánov na zabezpečenie 
športovo-technickej stránky športových súťaží, prestupov športovkýň a 
športovcov SPF medzi športovými kubami, dodržiavania pravidiel a disciplíny 



 

 

v športových súťažiach a ďalších potrieb,   

n) spolupráca pri príprave reprezentantiek a reprezentantov s rezortnými 
strediskami športovej prípravy a plnenie úloh v boji proti dopingu v súlade s 
právnym poriadkom Slovenskej republiky a príslušnými národnými a 
medzinárodnými organizáciami, 

o) zabezpečovanie a oceňovania a odmeňovania osobností za výsledky 
dosiahnuté pri športovej reprezentácii Slovenskej republiky v umeleckom 
plávaní, za mimoriadne pracovné výkony pri zabezpečovaní úloh v prospech 
SUP SPF a za zásluhy pri rozvoji umeleckého plávania na Slovensku.  

ŠUP 3.4 Napĺňaním poslania sekcie v spoločnosti sa sleduje verejný záujem a dosahujú 
ciele SPF späté s harmonickým rozvoju každého odvetvia plaveckého športu vo 
všeobecnosti a napĺňania verejného záujmu v športe, ktorými sú podpora a rozvoj športu 
mládeže a zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie na významných 
súťažiach, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva. 

ŠUP 3.5 Poslanie SUP SPF a ciele SPF sa dosahujú cestou plnenia plánu SPF, ktorý 
obsahuje ciele a úlohy na vymedzený časový úsek rozdelené do základných oblastí, ktoré 
sa uskutočňujú najmä prostredníctvom hlavných činností SPF a v súčinnosti s členmi SPF. 

ŠUP 3.6 Hlavné činnosti SUP SPF sú aktivity SUP SPF vykonávané sústavne, samostatne, 
v mene, na účet a na zodpovednosť SPF, ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané ani 
za účelom dosiahnutia zisku. 

ŠUP 3.7 SUP SPF koordinuje spoluprácu medzi športovými kubami registrovanými v 
informačnom systéme SPF v športovom odvetví umeleckého plávania a podporuje jednotu 
v komunite umeleckého plávania a pre tento účel ustanovuje v tomto Štatúte pravidlá 
vecnej komunikácie a pravidlá pre konania riešiace spory. 

 
 

ŠUP 4 PRINCÍPY UPLATŇOVANÉ V ČINNOSTI SEKCIE  

ŠUP 4.1 V činnosti sekcie, jej orgánov a členov sa vo všetkých činnostiach 
uskutočňovaných v rámci plnenia cieľov a úloh sekcie uplatňujú princípy ustanovené v 
článku 4 Stanov s osobitným zreteľom na 

a) princíp slušnosti podľa ktorého sa všetky zúčastnené osoby (členovia SPF, 
ich zákonní zástupcovia a/alebo splnomocnenci členov SPF) správajú 
vzájomne úctivo a pri výkone a v konaniach dodržiavajú zásady morálky, 

b) princíp „fair play“ podľa ktorého je každé konanie v súlade s etickými 
princípmi, ktoré podporujú integritu športu a rovnosť príležitostí pre všetky 
súťažiace umelecké plavkyne a všetkých súťažiacich umeleckých plavcov, 

c) princíp lojality v zmysle ktorého všetky osoby s príslušnosťou k SPF v 
odvetví umelecké plávanie (rovnako ich zákonní zástupcovia a 
splnomocnenci) riešia spory, ktoré vznikli v rámci komunity umeleckého 
plávania súvisiace s ich športovou činnosťou (ďalej ako „kauza“), prednostne 
pred orgánmi SÚP SPF, v druhom rade pred orgánmi SPF; negatívna 
jednostranná medializácia kauzy prostredníctvom akéhokoľvek média (najmä 
sociálnych sietí) sa považuje za hrubé porušenie princípu lojality, 

d) princíp spravodlivého procesu podľa ktorého sa proces riešenia sporov 
osôb s príslušnosťou k SPF v odvetví umeleckého plávania musí vykonávať 



 

 

za prítomnosti všetkých účastníkov konania (maloletí členovia SPF musia byť 
zastúpení zákonným zástupcom, splnomocnencom alebo iným 
zástupcom/opatrovníkom) pri dodržiavaní zákonnosti, nezávislosti, 
nestrannosti rozhodujúceho orgánu; druhy konaní a ich pravidlá, práva a 
povinností účastníkov konania, doručovanie a ostatné podrobnosti sú 
predmetom samostatnej úpravy Štatútu 

ŠUP 4.2 V činnosti sekcie, jej orgánov a členov sa vo všetkých činnostiach 
uskutočňovaných v rámci plnenia cieľov a úloh sekcie uplatňujú ustanovenia vymedzené 
platným a účinným etickým kódexom SPF, ak bol schválený výkonným orgánom SPF. 

ŠUP 4.3 Pri podozrení z porušenia principu lojality riadnym alebo individuálnym členom 
SPF v športovom odvetví umeleckého plávania je orgán SUP SPF oprávnený podať Návrh 
na pozastavenie členstva v SPF v zmysle ustanovenia článku 16 Stanov výkonnému 
orgánu SPF, a to bezodkladne. Ak výkonný orgán SPF rozhodne o pozastavení členstva, 
súčasne dá podnet na konanie Disciplinárnej komisie SPF podľa príslušných ustanovení 
Stanov. 

 
 

ŠUP 5 ŠTRUKTÚRA ORGÁNOV 

ŠUP 5.1 Orgánmi SUP SPF sú 

a.) výkonné orgány SUP SPF: 

(i) Viceprezident/ka pre umelecké plávanie Slovenskej plaveckej federácie 
(ďalej ako „Viceprezidentka pre umelecké plávanie SPF“ alebo 
„Viceprezidentka“), 

(ii) Výbor SUP SPF, 

b.) administratívne orgány SUP SPF: 

(i) Sekretariát SUP SPF, 

(ii) odborné komisie, 

(iii) komisie ad hoc a pracovné skupiny. 

ŠUP 5.2 Orgány SUP SPF sa subsumujú pod orgány SPF ustanovené v článku 24 Stanov. 

ŠUP 5.3 Výkonnými orgánmi SUP SPF sú Viceprezidentka pre umelecké plávanie SPF a 
Výbor SUP SPF. 

ŠUP 5.4 Administratívnymi orgánmi sú Sekretariát SUP SPF, odborné komisie, komisie 
ad hoc a pracovné skupiny. 

ŠUP 5.5 Pôsobnosť, práva a povinnosti odborných komisií môžu byť bližšie upravené v 
štatútoch komisií. 

ŠUP 5.6 Všetky orgány SUP SPF, najmä orgány s rozhodovacou pôsobnosťou označujú 
zápisnice zo svojich zasadnutí a rozhodnutia, stanoviská, odporúčania alebo vyjadrenia 
jedinečným číslom alebo značkou, v ktorej sú vyjadrené najmä 

(i) označenie SUP SPF a príslušného orgánu, ktorý vyhotovil zápisnicu alebo vydal 
rozhodnutie, stanovisko, odporúčanie alebo vyjadrenie, 



 

 

(ii) označenie druhu písomnosti, ktorú orgán vyhotovil alebo vydal1, 

(iii) časová postupnosť vyhotovenej zápisnice alebo vydaného rozhodnutia, stanoviska, 
odporúčania alebo vyjadrenia; číslo poradia písomnosti a rok, v ktorom sa konalo 
zasadnutie orgánu SUP SPF alebo vydalo rozhodnutie, stanovisko, odporúčanie alebo 
vyjadrenie2.  

 

 
ŠUP 6 VICEPREZIDENTKA PRE UMELECKÉ PLÁVANIE SPF 

ŠUP 6.1 Viceprezidentka je volená volebnou Konferenciou SPF. Funkčné obdobie 
Viceprezidentky je zhodné s ostatnými orgánmi SPF, t. j. 4 (štyri) roky. 

ŠUP 6.2 Viceprezidentka kreuje Výbor SUP SPF predložením návrhu jednotlivých členov 
Výboru SUP SPF na zasadnutí výkonného orgánu SPF. 

ŠUP 6.3 Konečný počet členov Výboru SUP SPF určuje zvolená Viceprezidentka na 
základe vlastného rozhodnutia a s ohľadom na aktuálne potreby odvetvia športu dopĺňa 
zloženie Výboru SUP SPF počas celého svojho funkčného obdobia. 

ŠUP 6.4 Viceprezidentka je členkou výkonného orgánu SUP SPF (Výboru SUP SPF) 
s právom hlasovať. 

ŠUP 6.5 Viceprezidentka predsedá zasadnutiam Výboru SUP SPF. 

ŠUP 6.6 V prípade nemožnosť výkonu funkcie Viceprezidentky, právomoci 
Viceprezidentky vykonáva v nevyhnutnom rozsahu do najbližšej Konferencie člen Výboru 
SUP SPF poverený na základe rozhodnutia Výboru SUP SPF. 

ŠUP 6.7 Najdôležitejšou úlohou Viceprezidentky je vystupovať v mene SUP SPF a 
zastupovať záujmy umeleckých plavkýň a plavcov na Slovensku a v rámci 
medzinárodných stykov. 

ŠUP 6.8 Viceprezidentka je zodpovedná za tvorbu a realizáciu koncepcie umeleckého 
plávania. 

 
 

ŠUP 7 VÝBOR SUP SPF 

ŠUP 7.1 Výbor SUP SPF je odborným, poradným a administratívnym orgánom výkonného 
orgánu SPF pre rozvoj umeleckého plávania, vykonáva bežnú prácu SPF na úseku 
umeleckého plávania v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, vlastným 
Štatútom, predpismi a rozhodnutiami SPF a jej orgánov, ako aj v súlade s predpismi a 
rozhodnutiami FINA a LEN. 

ŠUP 7.2 Výbor SUP SPF je najvyšším výkonným orgánom SUP SPF. 

ŠUP 7.3 Členov Výboru SUP SPF navrhuje Viceprezidentka pre umelecké plávanie SPF. 

ŠUP 7.4 Členov Výboru SUP SPF do funkcie ustanovuje a z funkcie odvoláva výkonný 

                                                
1 Napr.: Zápisnica – Z; Rozhodnutie – R; Uznesenie – U; stanovisko – S; odporúčanie – O; vyjadrenie – V a pod. 

 
2 Napr.: zápisnica z výkonného orgánu (SUP SPF-VSUP-Z-1/2021) alebo rozhodnutie Viceprezidentky pre umelecké plávanie SPF 
(SUP SPF-VP-R-3/2021) 



 

 

orgán SPF. 

ŠUP 7.5 Výbor SUP SPF rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie je v danej veci 
Stanovami ustanovená právomoc Rady SPF alebo iného orgánu SPF. 

ŠUP 7.6 Počet členov Výboru SUP SPF navrhuje Viceprezidentka pre umelecké plávanie 
SPF podľa aktuálnych potrieb so zohľadnením princípov hospodárnosti a efektívnosti v 
súlade s ustanovením článku 52 ods. 5 Stanov.  

ŠUP 7.7 Výbor SUP SPF je zložený z predsedníčky (predsedu), ktorou je Viceprezidentka 
(viceprezident) pre umelecké plávanie SPF, 

a) člena pre trénersko-metodickú oblasť, 

b) člena pre rozhodcovskú oblasť, 

c) člen pre ekonomiku a hospodárenie, 

d) člen pre športovo-technickú oblasť, 

e) osoby podľa článku 52 ods. 7 Stanov. 

ŠUP 7.8 Členom Výboru SPF nemôže byť osoba, ktorá by pri plnení pracovných úloh 
zverených SPF alebo s ohľadom na svoje konanie, postavenie a akékoľvek iné aktivity 
mohla byť v konflikte záujmov podľa ustanovenia článku 28 Stanov. Ak v konkrétnej veci 
podľa prvej vety existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SPF alebo jeho člena, 
tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o 
existencii alebo hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, člena ktorého 
ide. 

ŠUP 7.9 Podľa povahy veci, ktorá je predmetom programu alebo bodu programu 
zasadnutia Výboru SUP SPF, musia byť na jej prerokovanie pozvané aj osoby podľa 
článku 52 ods. 7 Stanov, ak pritom nehrozí konflikt záujmov podľa ustanovenia článku 28 
Stanov. 

 
 

ŠUP 8 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV VÝBORU SUP SPF 

ŠUP 8.1 Člen Výboru SUP SPF je povinný riadiť sa ustanovením článku 52 ods. 9 Stanov. 

ŠUP 8.2 Člen Výboru SUP SPF má právo: 

a) predložiť návrh do programu rokovania výkonného orgánu SPF, 

b) hlasovať o všetkých záležitostiach, o ktorých rozhoduje Výbor SUP SPF, 

c) vyjadrovať sa ku každému bodu programu a k materiálom prerokovávaným 
Výboru SUP SPF, 

d) navrhnúť hlasovanie Výboru SUP SPF “per rollam” (korešpondenčne alebo 
elektronicky) o otázke, ktorej povaha a závažnosť si nevyžaduje prerokovanie 
a rozhodnutie na online/osobnom zasadnutí Výboru SUP SPF, 

e) zúčastniť sa na zasadnutiach komisií a pracovných skupín, 

f) prezentovať na nich svoje návrhy a stanoviská v súlade s právnymi predpismi a 
rozhodnutiami SPF 



 

 

g) navrhnúť v odôvodnených prípadoch zvolanie mimoriadneho zasadnutia Výboru 
SUP SPF, alebo požiadať o zvolanie zasadnutia odbornej komisie alebo 
pracovnej skupiny, najmä ak vec neznesie odklad. 

ŠUP 8.3 Člen Výboru SUP SPF je povinný: 

a) vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní 
zohľadňovať stanoviská Kontrolóra SPF a odborných orgánov SPF, 

b) vykonávať svoju funkciu v súlade so záujmami SPF a všetkých členov SPF 

c) pri výkone svojej funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len 
niektorých členov SPF alebo záujmy tretích osôb pred záujmami SPF, 

d) zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce 
sa predmetu rozhodnutia, 

e) zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých 
prezradenie tretím osobám by mohlo SPF alebo členovi SPF spôsobiť škodu 
alebo ohroziť záujmy SPF alebo záujmy člena SPF, 

f) vykonávať svoju funkciu nezištne v prospech plaveckých športov, v súlade s 
predpismi a rozhodnutiami SPF a medzinárodnej športovej organizácie FINA, 

g) nesprístupňovať pred zasadnutím Výboru SUP SPF podklady k jeho rokovaniu  
tretím osobám vrátane členov SPF, a bez súhlasu Výboru SUP SPF alebo 
Viceprezidentky ani po zasadnutí Výboru SUP SPF, to sa netýka podkladov a 
materiálov, ktoré SPF po zasadnutí výkonného orgánu zverejní na svojom 
webovom sídle alebo v informačnom systéme športu, 

h) rešpektovať a vykonávať rozhodnutia prijaté výkonným orgánom SPF v súlade 
s právnymi predpismi SPF, a to bez ohľadu na to ako hlasoval, 

i) zúčastňovať sa na online rokovaniach Výboru SUP SPF, ak nie je nevyhnutná 
osobná účasť na zasadnutí Výboru SUP SPF, 

j) dbať na záujmy plaveckých športov, SPF, jeho členov a ich partnerov SPF ako 
aj slovenského športu všeobecne a svojím vystupovaním a správaním na 
verejnosti zvyšovať kredit a postavenie slovenských plaveckých športov, SPF, 
jeho členov a ich partnerov SPF a slovenského športu ako takého, 

k) zdržať sa konaní, ktoré by mohli poškodiť dobré meno slovenských plaveckých 
športov a jeho predstaviteľov, SPF a jeho predstaviteľov, členov alebo 
partnerov. 

ŠUP 8.4 V prípade konania, ktoré je nezlučiteľné s dodržiavaním povinností člena 
výkonného orgánu podľa odseku 2, alebo ak sa člen Výboru SUP SPF bez odôvodneného 
ospravedlnenia nebude opakovane alebo počas obdobia 3 (troch) mesiacov zúčastňovať 
na jeho činnosti, takýto člen môže byť na návrh Viceprezidentky alebo výkonného orgánu 
SPF odvolaný z funkcie Konferenciou alebo mu môže byť výkon funkcie rozhodnutím 
výkonného orgánu SPF dočasne pozastavený. 

ŠUP 8.5 Zasadnutie Výboru SUP SPF sa riadi obdobne úpravou podľa článku 40 a 
rozhodovanie Výboru SUP SPF sa riadi obdobne úpravou podľa článku 42 Stanov. 

ŠUP 8.4 Ak sa člen Výboru SUP SPF bez odôvodneného ospravedlnenia nebude 
opakovane alebo počas obdobia 3 (troch) mesiacov zúčastňovať na činnosti Výboru SUP 
SPF, takýto člen môže byť na návrh predsedu Výboru SUP SPF alebo Prezidenta či člena 
výkonného orgánu SPF odvolaný z funkcie výkonným orgánom SPF alebo mu môže byť 



 

 

výkon funkcie rozhodnutím výkonného orgánu SPF dočasne pozastavený. 

ŠUP 8.5 Administratívu SUP SPF a jej Výboru zabezpečuje Sekretariát SPF a Sekretariát 
SUP SPF. 

ŠUP 8.6 Funkčné obdobie členov Výboru SUP SPF je zhodné s ostatnými orgánmi SPF, t. 
j. 4 (štyri) roky. 

 
 

ŠUP 9 KOMISIE 

ŠUP 9.1 Na riadenie jednotlivých oblastí činnosti sekcie sa zriaďujú nasledovné komisie 

a) Komisia pre trénersko-metodickú oblasť, 

b) Komisia pre rozhodcovskú oblasť, 

c) Komisia pre ekonomiku a hospodárenie, 

d) Komisia pre športovo-technickú oblasť 

(ďalej spoločne ako „komisie“). 

ŠUP 9.2 Komisie plnia úlohu pomocných a poradných orgánov Výboru SUP SPF. 

ŠUP 9.3 Vytváranie ďalších komisií alebo zrušenie komisií ustanovených v bode ŠUP 9.1 
tohto štatútu je v pôsobnosti Výboru SUP SPF, ktorý pre jednotlivé komisie môže ustanoviť 
garanta alebo predsedu komisie, ktorý zabezpečuje koordináciu činností komisie podľa 
úloh a potrieb Výboru SUP SPF. 

ŠUP 9.4 Zadávanie konkrétnych úloh komisiám a kontrola ich činnosti je v pôsobnosti 
Výboru SUP SPF a príslušného člena Výboru SUP SPF pre danú oblasť. 

ŠUP 9.5 Predsedu komisie ustanovuje a odvoláva Výbor SUP SPF 

ŠUP 9.6 Členov komisie ustanovuje a odvoláva výkonný orgán SPF, ktorý prihliada na 
návrh člena Výboru SUP SPF pre predmetnú oblasť. 

ŠUP 9.7 Poslanie, pôsobnosť a úlohy komisie môže upravovať štatút komisie schválený 
Výborom SUP SPF. 

ŠUP 9.8 Výbor SUP SPF môže v prípade potreby vytvoriť komisiu ad hoc alebo pracovnú 
skupinu, ktorá bude vytvorená na určitý čas a/alebo na stanovený účel. Vytvorená komisia 
ad hoc alebo pracovná skupina podliehajú priamo Výkonnému výboru SPF alebo určenému 
členovi Výboru SUP SPF. 

 
ŠUP 10 DORUČOVANIE PODANÍ 

ŠUP 10.1 Ak nie je ustanovené inak, akékoľvek podanie člena sekcii sa doručuje na e-
mailovú adresu sekretariátu SPF: sekretariat@swimmsvk.sk, kde bude riadne 
zaevidované do knihy došlej pošty SPF a preposlané SUP SPF na vybavenie (ďalej ako 
“kvalifikované podanie”). 

ŠUP 10.2 Podania členov SPF týkajúce sa žiadostí a oznámení, pre ktoré boli vydané 
vzorové tlačivá v schválených a zverejnených športovo-technických dokumentoch sa 
adresujú na e-mail: artistic@swimmsvk.sk. Ide najmä o oznámenia týkajúce sa 



 

 

štartu/účasti na súťaži, žiadosti o preradenie do vyššej vekovej kategórie, prihlášky 
športových oddielov na súťaže organizované SPF a pod. 

ŠUP 10.3 E-maily doručené na iné adresy nie sú kvalifikovaným podaním.  

 
 

ŠUP 11 LEHOTA NA VYBAVENIE PODANIA 

ŠUP 11.1 Lehota na vybavenie kvalifikovaného podania je 21 dní. 

ŠUP 11.2 Vo veciach, ktoré neznesú odklad, sa riadne doručené podanie vybavuje 
bezodkladne. 

 
 

ŠUP 12 VYRIEŠENIE SPORU 

ŠUP 12.1 SUP SPF je prvostupňovým orgánom na vyriešenie sporu, ktorý vznikol v jej 
odvetví plaveckého športu.  

ŠUP 12.2 Ak má individuálny/riadny člen registrovaný pre odvetvie plaveckého športu 
umelecké plávanie pocit, že boli poškodené alebo porušené jeho práva vyplývajúce 
z členstva v SPF, doručí SUP SPF kvalifikované podanie, v ktorom predovšetkým uvedie: 

(i) identifikačné údaje (najmä registračné číslo SPF) žiadateľa/oznamovateľa, 

(ii) porušenie ktorého svojho práva namieta a v akej skutočnosti alebo okolnosti sa 
uvedené tvrdenie premieta (dôkazy), 

(iii) čoho konkrétneho sa domáha, 

(iv) v prípade, že koná v zastúpení člena, právny titul (splnomocnenie na 
zastupovanie, preukázanie skutočnosti pri zákonnom zástupcovi a pod.). 

ŠUP 12.3 Ak podanie nie je úplné, SUP SPF bezodkladne vyzve žiadateľa/oznamovateľa 
na doplnenie údajov v lehote troch (3) dní. Ak k doplneniu podania nedôjde, vec sa odloží. 

ŠUP 12.4 Výkonný orgán SUP SPF nariadi deň ústneho/online pojednávania k 
vzniknutému sporu za účelom dôkladného prešetrenia skutkového stavu veci, a to za 
prítomnosti všetkých dotknutých členov. V prípade maloletého člena je povinná účasť jeho 
zákonného zástupcu. 

ŠUP 12.5 Výsledkom konania uvedeného v ustanovení ŠUP 16.4 tohto štatútu je 
stanovisko Viceprezidentky pre umelecké plávanie SPF. 

 
ŠUP 13 PRAVIDLÁ A ŠPORTOVO-TECHNICKÉ DOKUMENTY 

ŠUP 13.1 Umelecké plávanie je odvetvie plaveckého športu regulované pravidlami FINA3.  

ŠUP 13.2 V súlade s ustanovením C 27 FINA Constitution z 18. 12. 20214 sa povinne 
                                                
3 https://www.fina.org/artistic-swimming/rules  
4 "All Rules of FINA are solely for the benefit of Members and Continental Organisations may be published by them 
in the original English version in any media (notably print or electronic media). They may also establish translations, 
always subject to the understanding that the English version is the only valid official version and that translations 
are always for convenience only and have no official validity whatsoever. Any other publication of these Rules is 
subject to an express authorization of FINA." 



 

 

zverejňuje na webovom sídle SPF anglická verzia FINA Artistic Swimming Rules (ďalej 
ako „FINA Pravidlá“) na aktuálne platné obdobie rokov a jej preklad do slovenského 
jazyka.  

ŠUP 13.3 V nadväznosti na FINA Pravidlá Výboru SUP SPF schvaľuje športovo-technické 
dokumenty pre ten-ktorý kalendárny rok, a to bez zbytočného odkladu počas mesiaca 
január.  

ŠUP 13.4 Predmetom úpravy športovo-technických dokumentov sú 

(i) aktuálny právny rámec upravujúci umelecké plávanie na Slovensku,  

(ii) kvalifikačné kritériá na vrcholové podujatia v umeleckom plávaní na daný 
kalendárny rok alebo inak určené obdobie, 

(iii) kvalifikačné kritériá na zaradenie pretekárok a pretekárov do 
reprezentačného družstva Slovenskej republiky v umeleckom plávaní pre 
daný kalendárny rok alebo inak určené obdobie, 

(iv) bodové limity pre výkonnostné triedy pretekárok a pretekárov, 

(v) termínová listina súťaží organizovaných SPF, športovými klubmi 
a termínová listina medzinárodných súťaží a vrcholových podujatí, 

(vi) vnútorné pravidlá pre členov týkajúce sa jednotlivých procesných postupov 
– napr. oznamovacia povinnosť pri štarte/účasti na domácej/zahraničnej 
súťaži, 

(vii) informácie o projektoch – napr. Edukácia trénerov a rozhodcov, 

(viii) vzory tlačív a  

(ix) ostatné informácie, ktoré boli obsahom dokumentu „ŠTD“ alebo „Športovo-
technické dokumenty“. 

ŠUP 13.5 SUP SPF je oprávnená skontrolovať splnenie povinností organizátora súťaže 
v umeleckom plávaní ustanovené vo FINA Pravidlách a/alebo v súťažnom poriadku 
umeleckého plávania.   

 


