
Konferencia SPF 13.5.2022 – navrhovaný program  

Pre hladký a nerušený  priebeh konferencie budú navrhnuté nasledovné pokyny: 

● Počas celého podujatia sa bude postupovať  podľa pokynov organizátora a podľa Rokovacieho 

poriadku Konferencie SPF.  

● Na mobilnej komunikácii   si všetci účastníci nastavia hlasitosť  na tichý režim a minimalizuje sa  

súkromnú (individuálna) komunikáciu, ktorá by mohla rušiť ostatných. 

● Okrem vyhlásených prestávok bude pohyb von zo sály i v priestoroch sály minimalizovaný  pre 

potreby práce mandátovej komisie a práce s hlasovacím zariadením. 

● Budeme sa snažiť dodržiavať  časový program Konferencie a tiež  vrátenie sa z prestávok na svoje 

miesta s dostatočným predstihom pred pokračovaním programu. 

● Predpokladané začiatky časov jednotlivých bodov sú odhadované predsedajúcim, ale sú iba  
orientačné a závisia od priebehu a dĺžky diskusii, spôsobu hlasovania a prípadných kôl voľby 
potrebných na zvolenie kandidáta. Časy sú uvedené z dôvodu  kvalitnej prípravy delegátov na 
Konferenciu, prečítaním si zverejnených podkladov vopred. Na Konferencii budú materiály  iba veľmi 
stručne predstavené ich autorom, ktorý zodpovie na  prípadné otázky k nim pred samotným 
hlasovaním o uznesení k danému bodu. 
 
● Ak sa bude niekto zapájať  do diskusie k jednotlivým bodom, premyslí  si vopred svoju otázku resp. 
stanovisko, zakaždým  sa najprv predstaví menom, priezviskom a športovým klubom za ktorý je 
delegátom. Otázku je potrebné sformulovať jednoznačne, zrozumiteľne a hlavne  stručne, aby sa 
poskytol priestor čo najväčšiemu počtu prípadných záujemcov.   
 
● Pokiaľ budete mať delegát Konferencie návrh na prijatie nejakého uznesenia alebo pozmeňovací  

návrh k textu znesenia,  predloží ho písomne, jasne a zrozumiteľne naformulovaný, pre potreby práce 

mandátovej komisie. 

● Z konferencie bude vyhotovovaný zvukovo- obrazový záznam a preto bude  pre potreby tvorby 

zápisnice  vyjadrovať sa  výlučne do mikrofónu. 

● Každý delegát reprezentuje nie len svoj klub, ale aj seba ako člena, preto sa budeme správať podľa 

Etického kódexu SPF. 

Body programu s predbežným časovým harmonogramom 

1. 8.15 hod.   Príchod delegátov a hostí – prezentácia /zabezpečujú zam. sekretariátu/ 

2. 9.00 hod   Otvorenie rokovania Konferencie SPF 

Skúška hlasovacieho zariadenia 

3. 9.05 hod.   Schválenie pracovných komisií Konferencie (mandátová, návrhová,  

skrutátori,  zapisovatelia, overovatelia) 

4. 9.10 hod.   Ocenenie jubilantov /50-60-70-80-90 rokov/ + pamiatka významným 

zosnulým členom SPF za rok 2021-22  

5. 9.50 hod.   Správa mandátovej komisie (zoznam členov a ich náhradníkov k 11.5.2022) 

6. 10.00 hod. Schválenie programu Konferencie 

7. 10.15 hod. Stanovy SPF /nutné zákonné zmeny – antidoping/  

8. 10.45 hod. Správa o činnosti prezidenta za obdobie od predchádzajúcej Konferencie 

9. 11.00 hod.  Výročná správa SPF a SPM so správou o činnosti SPF a správou o hospodárení 

SPF za rok 2021  



10. 11.15 hod.  Správa nezávislého audítora - Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej 

závierky SPF za rok 2021 a spoločnosti Slovenská plavecká marketingová, s.r.o a Dodatok správy 

nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy  s účtovnou závierkou SPF za rok 2021 

11. 11.20 hod. Správa Kontrolóra SPF za predchádzajúce obdobie 

12. 11.45 hod. Správy o činnosti jednotlivých orgánov SPF za predchádzajúce obdobie 

a. Disciplinárna komisia SPF 

b. Odvolacia komisia SPF 

c. Rozhodovacia rada SPF 

13. 12.00 hod. Prestávka 30 minút  

14. 12.30 hod.  Rozpočet na rok 2022 v dvoch alternatívach 

15. 13.15 hod.  Doplňujúce voľby člena Rady SPF -  Viceprezident pre plávanie 

16. 13.45 hod.  Doplňujúce voľby člena Rady SPF -  Viceprezident pre synchro plávanie 

17.  14.15 hod. Doplňujúce voľby člena Rady SPF -  pre legislatívu a právo 

18. 14.45 hod.  Prijatie nových členov SPF 

19. 15.15 hod. SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o kritériách, účele a rozdelení 

finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu 

talentovaných športovcov SPF – návrh na zmenu 

20. 15.50 hod.            Koncepcia SPF pre rekonštrukciu a výstavbu plaveckých bazénov 2022-25 

21. 16.00 hod. Rôzne 

22.  16.15 hod.  Diskusia 

23.  17.00 hod. Záver 
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