
Vážení kolegovia, Vážení delegáti a členovia najvyššieho orgánu SPF,

v súlade s výzvou zo dňa 18.7.2022 zaslať pripomienky do 24.7.2022, zasielame naše spoločné
pripomienky.

Odhliadnuc od skutočnosti, že Konferencia SPF sa nemôže konať formou per rollam a zároveň
berúc do úvahy, že podmienky pre rozhodovanie Konferencie SPF formou per rollam nie sú v
zmysle Stanov SPF naplnené, je potrebné poukázať na nasledovné:

● neexistuje žiaden predpis SPF, ktorý by umožňoval rozhodovanie Konferencie SPF formou per
rollam a teda nie je vôbec možné, aby bola mimoriadna Konferencia SPF takouto formou
zvolaná;

● takýto predpis, snažiac sa o vytvorenie právneho titulu na možnosť konania Konferencie SPF
formou per rollam, ešte len hodlá byť prijatý avšak v znení, ktoré odporuje Stanovám SPF
(pozn. znenie Rokovacieho poriadku je v rozpore so Stanovami SPF a predpisy SPF musia
byť v súlade so Stanovami SPF).

Stanovy umožňujú Konferencii SPF prijímať rozhodnutia hlasovaním “per rollam”, t.j. písomne
mimo riadneho zasadnutia s doručením hlasovania korešpondenčne alebo elektronicky LEN za
presne kumulatívne (t.j. musia byť splnené súčasne!) stanovených splnených podmienok, a to:

a) len v odôvodnených prípadoch a

b) na základe rozhodnutia Konferencie.

Podmienku odôvodneného prípadu je možné považovať za ako tak splnenú, hoci vedenie SPF
takpovediac “naháňa zajaca po poli”, ktorý pritom mal a mohol byť už chytený a upečený dňa
12.6.2022, keby neboli flagrantne porušené Stanovy SPF a Rokovací poriadok Konferencie SPF.

Podmienka rozhodnutia Konferencie ako najvyššieho orgánu SPF však nie je naplnená a v
žiadnom prípade ju nemôže nahradiť rozhodnutie jednej osoby, hoci aj prezidenta SPF, ktorý tak
sanuje porušenie predpisov SPF a to, že Konferenciu SPF nezvolal tak, aby sa konala do 30 dní
od dátumu 13.5.2022 a pritom naviac k tomu porušil rozhodnutie Rady SPF č. SPF/2022/R/Z7/U12
zo dňa 25.5.2022, ktoré určilo konanie Konferencie SPF na deň 12.6.2022 a v tom zmysle aj bola
uložená úloha pre prezidenta SPF a sekretariát SPF, ktorí evidentne rozhodnutie výkonného
orgánu SPF ignorovali.

Mimochodom, ak už prezident SPF, členovia Rady SPF a kontrolór SPF porušili predpisy SPF
(Stanovy SPF, Rokovací poriadok Konferencie SPF a Etický kódex SPF) a aj vyššie uvedené
rozhodnutie Rady SPF tým, že prezident SPF nenariadil opakované rokovanie Konferencie SPF
tak, aby sa jej opakované rokovanie s programom, ktorý zostal neprerokovaný, uskutočnilo
najneskôr do 30 dní (t.j. najneskôr do 12.06.2022), tak pri narýchlo hľadaných riešeniach jednej z
námietok delegátov podaných ešte dňa 22.6.2022, ktoré vedenie SPF a najmä kontrolór absolútne
ignorujú, neboli vedením SPF využité všetky možnosti, ktoré podľa nášho názoru pre riešenie
záležitosti Výročnej správy, ponúkajú príslušné ustanovenia zákona o športe. Namiesto toho však
hľadajú narýchlo, v krátkych lehotách krkolomné riešenia v rozpore s predpismi SPF.

(pozn. K dnešnému dňu uplynula už aj účelová a žiadnym predpisom nedefinovaná - vymyslená -
lehota 30 dní na vyjadrenie sa k závažným námietkam delegátov Konferencie SPF konanej dňa
13.05.2022. Akékoľvek vyjadrenie a dokonca aj právneho zástupcu SPF je irelevantné a už dávno
mala byť zjednaná náprava, kontrolór SPF, ktorý bol výslovne vyzvaný, aby konal, mal mať už
kontrolnú činnosť dávno ukončenú a tiež zabezpečiť zjednanie nápravy. Členovia najvyššieho
orgánu SPF, ktorému sa vedenie SPF, ako aj kontrolór SPF zodpovedajú, sú ignorovaní.)
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Po ďalšie, na zasadnutí Konferencie SPF dňa 13.5.2022 bolo zrejmé, že bola skutočná vôľa a
záujem diskutovať a teda riadne prerokovať obsah Výročnej správy za rok 2021, avšak podstata
formy hlasovania per rollam sama o sebe vylučuje akékoľvek rokovanie, diskusiu o nej. No a v
priamom protiklade s tým sa navrhuje text uznesenia: „Konferencia prerokovala a schválila výročnú
správu SPF za rok 2021.“

Navrhujeme z programu Konferencie SPF vypustiť body rokovania:

● bod č. 1 Overenie uznášaniaschopnosti. Bod postráda v prípade hlasovania per rollam logiku.
Uvedené sa zisťuje až pri zisťovaní zaslaných vyjadrení delegátov. Koniec koncov to tak aj
ustanovuje na schválenie predložený Rokovací poriadok.

● bod č. 2 Súhlas s konaním Konferencie per rollam. Bod rovnako postráda logiku - ako môžu
delegáti počas už spustenej Konferencie per rollam odsúhlasiť až následne, že sa bude konať
Konferencia per rollam a že sa bude hlasovať “hlasovaním per rollam”?

(pozn. Ak neberieme do úvahy vyššie uvedené o tom, kedy a za akých podmienok vôbec
môže Konferencia SPF prijímať rozhodnutia hlasovaním “per rollam”, t.j. písomne mimo
riadneho zasadnutia s doručením hlasovania korešpondenčne alebo elektronicky.)

● bod č. 4  Schválenie rokovacieho poriadku.

Navrhujeme do programu Konferencie SPF vložiť bod rokovania:

● nový bod Schválenie zmien a doplnkov SMERNICE Slovenskej plaveckej federácie o prijímaní
rozhodnutí orgánov SPF elektronickým hlasovaním - hlasovanie „per rollam“

Jednoduchou úpravou a doplnením predmetnej Smernice sa dosiahne bez potreby
obsiahlej zmeny Rokovacieho poriadku Konferencie SPF ten istý výsledok.

SPF už má predpis upravujúci hlasovanie per rollam a jednoduchým doplnením aj orgánu
Konferencie SPF k ostatným orgánom SPF, by sa táto smernica mohla vzťahovať aj na
Konferenciu SPF.

Len pripomíname, že práve tá skutočnosť, že táto smernica sa nevzťahuje aj na
Konferenciu SPF, je dôkazom a súladom s textom Stanov SPF, kde je jednoznačne
preferované prezenčné rokovanie Konferencie SPF a prijímanie rozhodnutí Konferenciou
SPF hlasovaním “per rollam”, t.j. písomne mimo riadneho zasadnutia s doručením
hlasovania korešpondenčne alebo elektronicky, je považované a možné len ako niečo
výnimočné a aj to vtedy, až si o tom samotná Konferencia SPF rozhodne.

Aj za predpokladu, že zmena Smernice bude schválená, platí že musia byť najprv zmenené
Stanovy SPF a až následne bude môcť aj Konferencia SPF postupovať podľa takto
zmenenej Smernice.

Návrhy zmeny smernice:

I. V Prílohe č. 1 k SMERNICI Slovenskej plaveckej federácie o prijímaní rozhodnutí orgánov
SPF elektronickým hlasovaním - hlasovanie „per rollam“ sa:

v rámci časti Elektronické (distribučné 1) adresy určené pre orgány SPF na úvod a pred orgán
Rada SPF dopĺňa orgán Konferencia SPF a elektronická (distribučná) adresa určená pre
Konferenciu SPF v tvare konferenciaSPF@swimmsvk.sk a vypúšťa sa orgán Odvolacia
antidopingová komisia SPF a jeho elektronická (distribučná) adresa v tvare
odvolacia.antidopingova.komisia@swimmsvk.sk

1) V prípade zaslania e-mailu na elektronickú /distribučnú/ adresu jednotlivých orgánov SPF,
bude daný e-mail automaticky poslaný všetkým členom daného orgánu SPF.
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II. V bode 2 Smernice sa pre spresnenie a súlad významu textu bodu, slovo “nepostačuje”
nahrádza slovom “postačuje”.

Text uznesenia:

“Konferencia SPF schvaľuje zmeny a doplnenie SMERNICE Slovenskej plaveckej federácie
o prijímaní rozhodnutí orgánov SPF elektronickým hlasovaním - hlasovanie „per rollam“
nasledovne:

1. V Prílohe č. 1 k SMERNICI Slovenskej plaveckej federácie o prijímaní rozhodnutí
orgánov SPF elektronickým hlasovaním - hlasovanie „per rollam“ sa v rámci časti
Elektronické (distribučné 1) adresy určené pre orgány SPF na úvod a pred orgán Rada
SPF dopĺňa orgán Konferencia SPF a elektronická (distribučná) adresa určená pre
Konferenciu SPF v tvare konferenciaSPF@swimmsvk.sk a vypúšťa sa orgán
Odvolacia antidopingová komisia SPF a jeho elektronická (distribučná) adresa v tvare
odvolacia.antidopingova.komisia@swimmsvk.sk.

2. V bode 2 Smernice sa pre spresnenie a súlad významu textu bodu, slovo
“nepostačuje” nahrádza slovom “postačuje”.”

K obsahu textu návrhu zmien Rokovacieho poriadku Konferencie SPF, za predpokladu, že bude
predložený na schvaľovanie, máme, okrem hlavnej výhrady jeho rozporu so Stanovami SPF a
nemožnosti konania Konferencie SPF formou per rollam podľa Stanov SPF, výhrady a návrhy na
jeho úpravu podľa prílohy.

V neposlednom rade poukazujeme aj na ďalší nesúlad a rozpor s navrhovaným textom predpisu
SPF - Rokovacieho poriadku Konferencie SPF, keď prezident SPF v e-maile dňa 18.7.2022 v
priamom protiklade s navrhovaným textom rokovacieho poriadku konferencie uviedol, že cit.: “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”, čím stanovil lehotu na hlasovanie v dĺžke len 3 dni, pričom však lehota na
vyjadrenie (hlasovanie) podľa navrhovaného textu rokovacieho poriadku konferencie nesmie byť
kratšia ako 4 dni; takto už vopred je porušený predpis SPF a lehota, ktorá má byť dodržaná.

S pozdravom

dňa 24.07.2022

Športový klub polície Modrí Draci Košice
delegát za riadneho člena SPF JUDr. Ľubomír Myndiuk, LL.M, v.r.

Športový klub AQUASPORT LEVICE
delegát za riadneho člena SPF Ing. Marian Pavuk, v.r.

Slávia STU Artistic Swimming
delegát za riadneho člena SPF JUDr. Marcel Blažo, v.r.

TJ Slávia STU v Bratislave, Oddiel synchronizovaného plávania
delegát za riadneho člena SPF Ing. Jana McDonnell, v.r.
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Príloha:
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