
 

Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 

č. SPF/2022/R/U131/P 
 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Rada SPF sa prostredníctvom elektronickej platformy zaoberala  nápočtom 

počtu hlasov na konferenciu, nakoľko športy SPF v roku 2020 a 2021 nemali rovnaké podmienky 

(hlavne vodné pólo a plávanie viď. počty aktívnych členov)  v počte aktívnych členov, ale aj 

v súťažiach, tým môže dôjsť k ich diskriminácii pri zrátavaní počtu hlasov. Kľúč podľa Stanov je 

nasledovný: 

1. Konferencie SPF sa za riadnych členov zúčastňuje delegát s príslušným počtom hlasov  

podľa nasledovného kľúča: 

a) každý riadny člen s počtom individuálnych členov s jeho príslušnosťou od 0 do 100  

členov vrátane - 1 (jeden) hlas; 

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 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 národnej ligy v akejkoľvek vekovej 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  

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

 

Z vyššie uvedeného dôvodu navrhuje Rada SPF vrátiť sa v bodoch c, d, e, do roku 2019, tak ako tomu 

je v podkladoch pre PUŠ 2021 a PUŠ 2022 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie: Nápočet členov plávania a DP za roky 2020 a 2021, nápočet 

excel 2022 

 

4. Návrh textu rozhodnutia: 

S P F / 2 0 2 2 / R / U 1 3 1 / P  

Rada SPF schvaľuje a potvrdzuje svoje rozhodnutie vo vzťahu ku Konferencii SPF v termíne 
13.5.2022 a schvaľuje, že nápočet delegátov podľa čl. 31 ods. 2 písm. a) a b) Stanov SPF  
sa vykoná k rozhodnému dňu 30. (tridsiaty) deň pred termínom konania Konferencií SPF ako je 
stanovené v Stanovách SPF. 
Nápočet delegátov podľa čl. 31 ods. 2 písm. c), d) a e) Stanov SPF sa vykoná  
k rozhodnému dňu 31.12.2019. 
Úloha z rozhodnutia: zverejniť rozhodnutie Rady SPF ku podkladom na Konferenciu 2022 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. Kuniková, p. Košťálová Z. 

6.  Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia:  



e-mail rada.spf@swimmsvk.sk , kópia na: prezident@swimmsvk.sk. 

V prípade, ak sa v stanovenej lehote nevyjadríte, platí, že odpoveď sa nezapočítava 

do kvóra stanoveného na platné rozhodnutie o návrhu. 

 

V Bratislave, dňa 10.05.2022 

 

Mgr. Ivan Šulek 

        prezident SPF, v.r.   
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