
Vážení členovia SPF, 

vzhľadom na výnimočnosť a naliehavosť situácie, v ktorej sa naša federácia aktuálne nachádza vo 

vzťahu k nutnosti prerokovať a schváliť výročnú správu za rok 2021, rozhodli sme zvolať v medziobdobí, 

ešte kým pristúpime k pokračovaniu prerušenej Konferencie z 13. mája 2022, novú mimoriadnu 

Konferenciu, na ktorej by sa per rollam prerokovala a schválila príslušná výročná správa. 

Konanie konferencie per rollam pripúšťajú Stanovy SPF v čl. 26 ods. 12 a čl. 34 ods. 5, a to práve 

v takých naliehavých prípadoch, akým je tento, kedy potrebujeme výročnú správu prerokovať 

a schváliť a následne zverejniť do 31. júla 2022, aby sme tým neohrozili spôsobilosť federácie prijímať 

verejné prostriedky v zmysle zákona o športe. 

Vzhľadom na uvedené si Vám dovoľujeme zaslať príslušnú výročnú správu a rokovací poriadok, ktorý 

zohľadňuje špecifiká priebehu konferencie per rollam. V prípade Vašich pripomienok k uvedeným 

dokumentom Vás prosíme o zaslanie pripomienok do 24.7.2022 na adresu 

konferenciaSPF@swimmsvk.sk, aby sme následne pripomienky stihli zapracovať a zaslať Vám konečné 

znenie príslušných dokumentov ešte pred samotným konaním per rollam hlasovania.  

Na samotné hlasovanie per rollam bude vyhradený časový priestor od 26.7. (0.00 hod) do 28.7. 

(23.59 hod) a prebehne v elektronickom priestore formou e-mailovej a elektronickej formulárovej 

komunikácie, pričom si Vás tiež dovoľujeme vyzvať na oznámenie prípadnej novej e-mailovej adresy, 

na ktorú Vám má byť zaslaná výzva (formulár) na hlasovanie. V prípade neoznámenia inej e-mailovej 

adresy než doteraz používanej, budeme mať za to, že formulár na hlasovanie môžeme zaslať na doteraz 

používanú e-mailovú adresu, o ktorej budeme predpokladať, že ide o e-mailovú adresu delegáta 

(štatutára klubu) oprávneného hlasovať vo Vašom mene. Pokiaľ Váš delegát disponuje inou e-mailovou 

adresou, prosíme o jej oznámenie do 20.7.2022 na adresu konferenciaSPF@swimmsvk.sk. Ak Vaším 

delegátom nebude štatutár klubu, preukázanie skutočnosti o poverení príslušného delegáta 

zastupovať Vás na konferencii (hlasovať vo Vašom mene), prosíme doložiť (zápisnicou o zvolení 

delegáta, uznesením o poverení a pod.) najneskôr spolu s výkonom hlasovacieho aktu v období 26.7 

až 28.7.2022.     

Nápočet hlasov jednotlivých delegátov v súlade so Stanovami Vám zasielame v prílohe. 

Program konferencie: 

1. Overenie uznášaniaschopnosti 

2. Súhlas s konaním Konferencie per rollam (Uznesenie: „Konferencia súhlasí s hlasovaním per rollam.“) 

3. Schválenie programu a jeho prípadných doplnení a zmien (Uznesenie: „Konferencia schvaľuje 

program v predloženom znení.“ Resp. „Konferencia schvaľuje program v znení schválených zmien 

a doplnkov.“) 

4. Schválenie rokovacieho poriadku (Uznesenie: „Konferencia schvaľuje predložený rokovací 

poriadok.“) 

5. Schválenie mandátovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice (Uznesenie: „Konferencie 

schvaľuje p. Marek Gális (PITOP) ako predsedu a p. Andrej Laho (AQSE)  a p. Elena Stanková (SKIGL)ako 

členov mandátovej komisie, p. Martina Kuniková a p. Zuzana Košťálová ako skrutátorov, a p. Lucia 

Mokrá (SAMMT)  a p. Ivana Hofericová  (SCSC) ako overovateľov zápisnice.“) 

6. Prerokovanie a schválenie výročnej správy za rok 2021 (Uznesenie: „Konferencia prerokovala 

a schválila výročnú správu SPF za rok 2021.“) 
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V prípade návrhov na zmenu či doplnenie programu (s odôvodnením a podkladmi) prosíme o ich 

predloženie do 24.7.2022 na adresu konferenciaSPF@swimmsvk.sk. Zároveň Vám dávame do 

pozornosti, že body programu, ktoré zostali neprerokované na riadnej Konferencii konanej dňa 

13.5.2022, budú predmetom rokovania na pokračovaní uvedenej Konferencie dňa 19.9.2022, a preto 

nie je vhodné dopĺňať ich do programu tejto per rollam Konferencie. 

Ďakujeme Vám za porozumenie. 

 

 

                           Mgr. Ivan Šulek v.r. – prezident SPF 
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