
 

 

  

 

 

    

Zápis č. SPF/2022/R/Z10 

 

Zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 12.09.2022 o 17,00 hod.  

Prezenčne a online formou - Teams   

 
Prítomní členovia: p. Borsig, p. Dubčáková (online), p. Krausová, p. Kúkelová (online),  p. 

Moravcová-Valko (online), p. Šulek  
 
Neprítomní:     
 
Prizvaní:  p. Meliš – kontrolór, p. Lange – gen. sekretár,   

p. Kuniková - zapisovateľ 
 
Navrhovaný program:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu Rady SPF 

3. Konferencia SPF 2022 19.9.2022 - pokračovanie 

4. Mimoriadna Konferencia SPF 2022 

5. Voľby členov do orgánov spravodlivosti SPF  

 
 

Bod č. 1: Otvorenie  

Pán Šulek ako predsedajúci Rady SPF  na úvod privítal všetkých prítomných  online formou a 

skonštatoval, že z počtu 6 členov Rady SPF sú prítomní  6 členovia, a teda Rada SPF je 

uznášaniaschopná.  

 

Bod č. 2: Schválenie návrhu programu Rady SPF  

Návrh programu a pozvánka na Radu SPF bola členom zaslaná elektronicky dňa 8.09.2022 a 

materiál k rokovaniu Rady SPF bol členom zaslaný  elektronickou formou.  

SPF/2022/R/Z10/U1 

Rada SPF schvaľuje program rokovania Rady SPF v znení:   

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu Rady SPF 
3. Pokračovanie riadnej Konferencie SPF 2022 19.9.2022 - zverejnenie 

podkladov k rokovaniu  
4. Mimoriadna Konferencia SPF 2022 19.9.2022 - zverejnenie podkladov k 

rokovaniu  

5. Voľby členov do orgánov spravodlivosti SPF 
 

 

Hlasovanie: 

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0  

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 



 

 

  

 

 

 
 
 

Bod č. 3: Pokračovanie riadnej Konferencie SPF 2022 
19.9.2022 - zverejnenie podkladov k rokovaniu 
 
 
3.1. Schválenie návrhu na obsadenie pracovných komisií:  
Rada SPF navrhuje nasledovných kandidátov do pracovných komisií pre pokračovanie 
Konferencie SPF 2022 dňa 19.9.2022: 
 
Mandátová komisia delegáti: 
Marek Galis (PITOP) - predseda    
Andrej Laho (AQSE) - člen 
Elena Stanková (SKIGL) - člen   
Pavol Vaculčík (KSPZR) - člen 
 
Návrhová komisia delegáti: 
Marek Galis (PITOP) - predseda    
Andrej Laho (AQSE) - člen 
Elena Stanková (SKIGL) - člen   
Pavol Vaculčík (KSPZR) - člen 
 
Skrutátori - pracovníci sekretariátu SPF:  
Gejza Gyurcsi 
Stanislav Vaňo 
Roman Havrlant   
Patrik Pavelka 
Hofericová  Ivana 
 
Zapisovateľ:  
Martina Kuniková, asistent - Zuzana Košťálová 
 
Overovatelia: 
Ondrej Matej (DELPR),  Andrea Nováková (MAPU) 
 

 
Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

- Zoznam navrhnutých členov pracovných komisií Konferencie 

 

Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2022/R/Z10/U2 

 
Rada SPF navrhuje nasledovných kandidátov do pracovných komisií pre 
pokračovanie Konferencie SPF 2022 dňa 19.9.2022: 
 
Mandátová komisia delegáti: 
Marek Galis (PITOP) - predseda    
Andrej Laho (AQSE) - člen 



 

 

  

 

 

Elena Stanková (SKIGL) - člen   
Pavol Vaculčík (KSPZR) - člen 
 
Návrhová komisia delegáti: 
Marek Galis (PITOP) - predseda    
Andrej Laho (AQSE) - člen 
Elena Stanková (SKIGL) - člen   
Pavol Vaculčík (KSPZR) - člen 
 
Skrutátori - pracovníci sekretariátu SPF:  
Gejza Gyurcsi 
Stanislav Vaňo 
Roman Havrlant   
Patrik Pavelka 
Hofericová Ivana 
 
Zapisovateľ:  
Martina Kuniková, asistent - Zuzana Košťálová 
 
Overovatelia: 
Ondrej Matej (DELPR),  Andrea Nováková (MAPU) 
 
Úloha z uznesenia:  Rada SPF ukladá Prezidentovi SPF predložiť návrh na schválenie 
navrhnutých členov na pokračovaní Konferencie a zverejniť zoznam na webovom 
sídle SPF. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu  
Zodpovedný: p. Šulek, p. Košťálová 

 

Hlasovanie:  
Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

________________________________________ 

Úloha č. 1-10 /2022 

Rada SPF ukladá Prezidentovi SPF predložiť návrh na schválenie navrhnutých členov na 
pokračovaní Konferencie a zverejniť zoznam na webovom sídle SPF. 
Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovedný: p. Šulek, p. Košťálová 

 

 

3.2. Nápočet hlasov delegátov na pokračovanie Konferencie SPF 2022 -  
 

Rada SPF zdôrazňuje, že v záujme predchádzania nezrovnalostí pri nápočte hlasov delegátov, 
ako boli tieto namietané na Konferencii 13.5.2022 zo strany niektorých delegátov a na základe 
stanoviska pozorovateľa MŠ SR ako aj hlavného kontrolóra športu (sprava-o-kontrolnej-

cinnosti-spf-k-s-3-2022-vyjadrenie-spf-k-odporuceniam-final-signed.pdf (sportnet.online), 
pristúpila pre pokračovanie Konferencie k nápočtu hlasov delegátov striktne v zmysle Stanov 
SPF, tj. neberú sa v úvahu obmedzenia z dôvodu Covid pandémie, ktoré mali nerovnaký dopad 

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/s/swimmsvk.sk/2022/08/sprava-o-kontrolnej-cinnosti-spf-k-s-3-2022-vyjadrenie-spf-k-odporuceniam-final-signed.pdf
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/s/swimmsvk.sk/2022/08/sprava-o-kontrolnej-cinnosti-spf-k-s-3-2022-vyjadrenie-spf-k-odporuceniam-final-signed.pdf


 

 

  

 

 

na členov SPF z pohľadu ich účasti na súťažiach v roku 2021, čo sa následne prejavuje v znížení 
počtu hlasov určitej časti členov (a naopak vo zvýšení počtu hlasov inej časti členov).  
 

Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

- Nápočet hlasov delegátov pre pokračovanie riadnej Konferencie SPF 2022 

 

Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2022/R/Z10/U3  

Rada SPF berie na vedomie dôvody a schvaľuje nápočet hlasov delegátov na 
pokračovanie Konferencie SPF 2022 dňa 19.9.2022 v zmysle Stanov SPF, tj. podľa 
stavu k 30.9. 2021.   

Úloha z uznesenia:  Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF predložiť schválený nápočet 
na Konferenciu a zverejniť ho na webovom sídle SPF. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                
Zodpovední: p. Šulek, p. Košťálová 

 
Hlasovanie:  
Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
________________________________________ 
Úloha č. 2-10 /2022 
Rada SPF ukladá predložiť navrhnutých členov na Konferenciu a zverejniť zoznam na 
webovom sídle SPF 
Zodpovední: p. Šulek, p. Košťálová 
  
 

3.3. Rozpočet na rok 2022 

 

Rada SPF navrhuje predloženie nasledovných podkladov pre rokovanie Konferencie k bodu 

programu č. 6 o návrhu rozpočtu SPF na rok 2022:  

 

3.3.1. prehľad čerpania rozpočtu SPF 2021 štátne zdroje k  31.3.2022  

 
3.3.2. prehľad čerpania rozpočtu SPF 2021 vlastné zdroje k  31.12.2021 (stav 

podľa výročnej správy) 

 
3.3.3. prehľad čerpania rozpočtu SPF 2022 štátne zdroje k  6.9.2022 (vrátane 

rozdelenia podľa jednotlivých športov) 

 

3.3.4. návrh rozpočtu SPF na rok 2022 

 

3.3.5. zdôvodnenie Rady SPF k návrhu rozpočtu SPF 2022 

 

Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  



 

 

  

 

 

- Ako je uvedené v bode 3.3.1. až 3.3.5. vyššie  
 

Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2022/R/Z10/U4 

Rada SPF schvaľuje návrh rozpočtu 2022 a schvaľuje nasledovné podklady k 
rokovaniu Konferencie SPF 2022 k bodu č. 6 (Rozpočet SPF 2022):  
 

3.3.1. prehľad čerpania rozpočtu SPF 2021 štátne zdroje k  31.3.2022  

 
3.3.2. prehľad čerpania rozpočtu SPF 2021 vlastné zdroje k  31.12.2021 (stav podľa 

výročnej správy) 

 
3.3.3. prehľad čerpania rozpočtu SPF 2022 štátne zdroje k  6.9.2022 (vrátane 

rozdelenia podľa jednotlivých športov) 

 

3.3.4. návrh rozpočtu SPF na rok 2022 

 

3.3.5. zdôvodnenie Rady SPF k návrhu rozpočtu SPF 2022 

 

Úloha z uznesenia:  Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zabezpečiť zaslanie 
podkladov delegátom Konferencie a zverejnenie na webovom sídle SPF najneskôr 
dňa 12.9.2022. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                
Zodpovední:  p. Šulek, p. Košťálová 

 
Hlasovanie:  
Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
________________________________________ 
Úloha č. 3 -10 /2022 
Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zabezpečiť zaslanie podkladov delegátom Konferencie a 
zverejnenie na webovom sídle SPF najneskôr dňa 12.9.2022. 
Zodpovední: p. Šulek, p. Košťálová 
 
 

 

3.4. Doplňujúce voľby člena Rady SPF – Viceprezident pre plávanie/ 
Doplňujúce voľby člena Rady SPF – Viceprezident pre synchronizované 
plávanie/Doplňujúce voľby člena Rady SPF – pre legislatívu a právo  
 
Rada SPF odporúča predloženie nasledovných podkladov pre rokovanie Konferencie k bodom 

programu č. 7, 8 a 9 - doplňujúce voľby členov Rady SPF:   

  
3.4.1. kandidátske lístky jednotlivých kandidátov 
3.4.2. správa Volebnej komisie z 10.5.2022 

 



 

 

  

 

 

Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2022/R/Z10/U4 

Rada SPF schvaľuje zverejnenie nasledovných podkladov k rokovaniu Konferencie 
SPF 2022 k bodu č. 7, 8 a 9 programu (doplňujúce voľby člena Rady SPF – 
Viceprezident pre plávanie/ doplňujúce voľby člena Rady SPF – Viceprezident pre 
synchronizované plávanie/doplňujúce voľby člena Rady SPF – pre legislatívu a 
právo)  
 
3.4.1. kandidátske lístky jednotlivých kandidátov 
3.4.2. správa Volebnej komisie z 10.5.2022 
 
Úloha z uznesenia:  Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zabezpečiť zaslanie 
podkladov delegátom Konferencie a zverejnenie na webovom sídle SPF najneskôr 
dňa 12.9.2022. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                
Zodpovední:  p. Šulek, p. Košťálová 

 
Hlasovanie:  
Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
________________________________________ 
Úloha č. 4-10 /2022 
Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zabezpečiť zaslanie podkladov delegátom Konferencie a 
zverejnenie na webovom sídle SPF najneskôr dňa 12.9.2022. 
 
Zodpovední: p. Šulek, p. Košťálová  
 
 
 
3.5. Prijatie nových členov SPF  
 

Rada SPF navrhuje predloženie nasledovných podkladov pre rokovanie Konferencie k bodu 

programu č. 11 (Prijatie nových členov SPF): 

 

3.5.1. prihláška za riadneho člena SPF subjektu SPOLOČNE RÁSŤ o.z. Malacky 

3.5.2. prihláška za riadneho člena SPF subjektu SBT Spid.com, s.r.o., Levice  

3.5.3. prihláška za pridruženého člena SPF subjektu Monopod s.r.o., Nitra  

3.5.4. prihláška za pridruženého člena SPF subjektu Fun water events s.r.o., Bratislava 

 

Stanovisko Rady SPF k prihláške subjektu SPOLOČNE RÁSŤ o.z. Malacky: 

Rada SPF v súlade s čl. 32 ods. 3 písm. b) Stanov SPF navrhuje Konferencii SPF rozhodnúť 

o neprijatí subjektu za riadneho člena SPF z dôvodu nepreukázania podmienky (čl. 3 ods. 

1 Registračného poriadku SPF), že subjekt sa hodlá aktívne zúčastňovať na organizovaných 

plaveckých športoch, plaveckých športoch organizovaných SPF alebo jej riadnym členom. 

 

Stanovisko Rady SPF k prihláške subjektu SBT Spid.com, s.r.o., Levice: 



 

 

  

 

 

Rada SPF v súlade s čl. 32 ods. 3 písm. b) Stanov SPF navrhuje Konferencii SPF rozhodnúť 

o neprijatí subjektu za riadneho člena SPF z dôvodu nepreukázania podmienky (čl. 3 ods. 

1 Registračného poriadku SPF), že subjekt sa hodlá aktívne zúčastňovať na organizovaných 

plaveckých športoch, plaveckých športoch organizovaných SPF alebo jej riadnym členom. 

 

Stanovisko Rady SPF k prihláške subjektu Monopod s.r.o., Nitra: 

Rada SPF v súlade s čl. 32 ods. 3 písm. b) Stanov SPF navrhuje Konferencii SPF rozhodnúť 

o neprijatí subjektu za pridruženého člena SPF z dôvodu, že sa nejedná o športovú 

organizáciu. 

 

Stanovisko Rady SPF k prihláške subjektu Fun water events s.r.o., Bratislava: 

Rada SPF v súlade s čl. 32 ods. 3 písm. b) Stanov SPF navrhuje Konferencii SPF rozhodnúť 

o prijatí subjektu za pridruženého člena SPF. 

 

 

SPF/2022/R/Z10 /U5 

Rada SPF v súlade s čl. 32 ods. 3 písm. b) Stanov SPF navrhuje Konferencii 

SPF rozhodnúť o neprijatí subjektu SPOLOČNE RÁSŤ o.z. Malacky, IČO: 

50954440  a SBT Spid.com, s.r.o., Levice, IČO: 54122937  za riadnych členov 

SPF.  

 

Rada SPF v súlade s čl. 32 ods. 3 písm. b) Stanov SPF navrhuje Konferencii 

SPF rozhodnúť o neprijatí subjektu Monopod s.r.o., Nitra IČO: 51796066 za 

pridruženého člena SPF.  

 

Rada SPF v súlade s čl. 32 ods. 3 písm. b) Stanov SPF navrhuje Konferencii 

SPF rozhodnúť o prijatí subjektu Fun water events s.r.o., Bratislava, IČO: 

50532898 za pridruženého člena SPF. 
 

Úloha z rozhodnutia: 
Rada SPF ukladá Prezidentovi SPF predložiť  uvedené návrhy Rady SPF na 
pokračovaní Konferencie 2022.  
 
Termín: na rokovaní Konferencie SPF 19.9.2022                   
Zodpovední: p. Šulek,  
 

Hlasovanie: 

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa:   0 

 

Výsledok hlasovania:                  Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:         žiadne 

_________________________________________ 

Úloha č. 5-10 /2022 

Rada SPF ukladá Prezidentovi SPF predložiť  uvedené návrhy Rady SPF na pokračovaní 

Konferencie SPF 2022. 



 

 

  

 

 

 

Termín: bez zbytočného odkladu                   

Zodpovední: p. Šulek,  

 

 

 

3.6. Koncepcia SPF pre rekonštrukciu a výstavbu plaveckých bazénov pre roky 

2022-2025  

 

Rada SPF odporúča predloženie nasledovných podkladov pre rokovanie Konferencie k bodom 

programu č. 12 - správa prezidenta o Koncepcii SPF pre rekonštrukciu a výstavbu plaveckých 

bazénov pre roky 2022-2025:   

  
3.6.1. Koncepcia SPF pre rekonštrukciu a výstavbu plaveckých bazénov pre roky 2022-2025  
 
Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2022/R/Z10/U6  

Rada SPF schvaľuje zverejnenie nasledovných podkladov k rokovaniu 
Konferencie SPF 2022 k bodu č. 12 programu (Koncepcia SPF pre 
rekonštrukciu a výstavbu plaveckých bazénov pre roky 2022-2025)  
 
3.6.1. Koncepcia SPF pre rekonštrukciu a výstavbu plaveckých bazénov pre 
roky 2022-2025. 
 
Úloha z uznesenia:  Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zabezpečiť zaslanie 
schválených podkladov delegátom Konferencie a zverejnenie na webovom 
sídle SPF najneskôr dňa 12.9.2022. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                
Zodpovední:  p. Šulek, p. Košťálová 

 
Hlasovanie:  
Za:  6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
________________________________________ 
Úloha č. 6 -10 /2022 
Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zabezpečiť zaslanie schválených podkladov delegátom 
Konferencie a zverejnenie na webovom sídle SPF najneskôr dňa 12.9.2022. 
 
Zodpovední: p. Šulek, p. Košťálová  
 
 

Bod č. 4: Mimoriadna Konferencia SPF 2022 19.9.2022 - 
zverejnenie podkladov k rokovaniu  
 
 
 



 

 

  

 

 

4.1. Schválenie návrhu na obsadenie pracovných komisií mimoriadnej 
Konferencie:  
Rada SPF navrhuje nasledovných kandidátov do pracovných komisií pre mimoriadnu 
Konferenciu SPF 2022 dňa 19.9.2022: 
 
Mandátová komisia delegáti: 
Marek Galis (PITOP) - predseda    
Andrej Laho (AQSE) - člen 
Elena Stanková (SKIGL) - člen   
Pavol Vaculčík (KSPZR) - člen 
 
Návrhová komisia delegáti: 
Marek Galis (PITOP) - predseda    
Andrej Laho (AQSE) - člen 
Elena Stanková (SKIGL) - člen   
Pavol Vaculčík (KSPZR) - člen 
 
Skrutátori - pracovníci sekretariátu SPF:  
Gejza Gyurcsi 
Stanislav Vaňo 
Roman Havrlant   
Patrik Pavelka 
Hofericová  Ivana 
 
Zapisovateľ:  
Martina Kuniková, asistent - Zuzana Košťálová 
 
Overovatelia: 
Ondrej Matej (DELPR),  Andrea Nováková (MAPU) 
 

 
Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

- Zoznam navrhnutých členov pracovných komisií 

 
Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2022/R/Z10/U7 

 
Rada SPF navrhuje nasledovných kandidátov do pracovných komisií pre 
mimoriadnu Konferenciu SPF 2022 dňa 19.9.2022: 
 
Mandátová komisia delegáti: 
Marek Galis (PITOP) - predseda    
Andrej Laho (AQSE) - člen 
Elena Stanková (SKIGL) - člen   
Pavol Vaculčík (KSPZR) - člen 
 
Návrhová komisia delegáti: 
Marek Galis (PITOP) - predseda    
Andrej Laho (AQSE) - člen 
Elena Stanková (SKIGL) - člen   



 

 

  

 

 

Pavol Vaculčík (KSPZR) - člen 
 
Skrutátori - pracovníci sekretariátu SPF:  
Gejza Gyurcsi 
Stanislav Vaňo 
Roman Havrlant   
Patrik Pavelka 
Hofericová Ivana 
 
Zapisovateľ:  
Martina Kuniková, asistent - Zuzana Košťálová 
 
Overovatelia: 
Ondrej Matej (DELPR),  Andrea Nováková (MAPU) 
 
Úloha z uznesenia:  Rada SPF ukladá Prezidentovi SPF predložiť návrh na 
schválenie navrhnutých členov na mimoriadnej Konferencie a zverejniť 
zoznam na webovom sídle SPF. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu  
Zodpovedný: p. Šulek, p. Košťálová 

 

Hlasovanie:  
Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

________________________________________ 

Úloha č. 7-10 /2022 

Rada SPF ukladá Prezidentovi SPF predložiť návrh na schválenie navrhnutých členov na 
pokračovaní Konferencie a zverejniť zoznam na webovom sídle SPF. 
Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovedný: p. Šulek, p. Košťálová 

 

 

 

4.2. Schválenie Volebného poriadku SPF  

 

Rada SPF odporúča predloženie nasledovných podkladov pre rokovanie mimoriadnej 

Konferencie k bodu programu č. 6 (Schválenie Volebného poriadku SPF):   

  
4.2.1. verzia návrhu Volebného poriadku s vyznačenými zmenami po zapracovaní 
pripomienok delegátov 
4.2.2. čistá verzia dokumentu Volebný poriadok SPF s prijatými zmenami 
 
 
 
 
 
Návrh textu rozhodnutia: 



 

 

  

 

 

SPF/2022/R/Z10/U8 

Rada SPF schvaľuje zverejnenie nasledovných podkladov k rokovaniu 
mimoriadnej Konferencie SPF 2022 k bodu č. 6 programu (Schválenie 
Volebného poriadku SPF):  
 
4.2.1. verzia návrhu Volebného poriadku s vyznačenými zmenami po 
zapracovaní pripomienok delegátov 
4.2.2. čistá verzia dokumentu Volebný poriadok SPF s prijatými zmenami 
 
 
Úloha z uznesenia:  Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zabezpečiť zaslanie 
schválených podkladov delegátom mimoriadnej Konferencie a zverejnenie na 
webovom sídle SPF najneskôr dňa 12.9.2022. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                
Zodpovední:  p. Šulek, p. Košťálová 

 
Hlasovanie:  
Za:  6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
________________________________________ 
Úloha č. 8-10 /2022 
Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zabezpečiť zaslanie schválených podkladov delegátom 
mimoriadnej Konferencie a zverejnenie na webovom sídle SPF najneskôr dňa 12.9.2022. 
 
Zodpovední: p. Šulek, p. Košťálová  
 
 

4.3. Návrh na vylúčenie neaktívnych členov SPF  

 

Rada SPF odporúča predloženie nasledovných podkladov pre rokovanie mimoriadnej 

Konferencie k bodu programu č. 7 (Návrh na vylúčenie neaktívnych členov SPF):   

  
4.3.1. zoznam riadnych členov SPF, ktorých vylúčenie navrhuje Rada SPF z dôvodu 
neprihlásenia žiadneho športovca alebo družstva do súťaže organizovanej SPF alebo jeho 
členmi v dvoch po sebe nasledujúcich súťažných ročníkoch 
4.3.2. zoznam subjektov, ktorí predložili prihlášku za pridruženého člena, ktorých prijatie za 
pridružených členov navrhuje Rada SPF Konferencii SPF  
 
 
 
 
Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2022/R/Z10/U8 



 

 

  

 

 

Rada SPF schvaľuje zverejnenie nasledovných podkladov k rokovaniu 

mimoriadnej Konferencie SPF 2022 k bodu č. 7 programu (Návrh na vylúčenie 

neaktívnych členov SPF):   

  
4.3.1. zoznam riadnych členov SPF, ktorých vylúčenie navrhuje Rada SPF z 
dôvodu neprihlásenia žiadneho športovca alebo družstva do súťaže 
organizovanej SPF alebo jeho členmi v dvoch po sebe nasledujúcich súťažných 
ročníkoch (čl. 17 ods. 1 písm. c) Stanov SPF) 
 
4.3.2. zoznam subjektov, ktorí k 12.9.2022 predložili prihlášku za 
pridruženého člena a ktorých prijatie za pridružených členov navrhuje Rada 
Konferencii SPF  
 
Úloha z uznesenia:  Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zabezpečiť zaslanie 
schválených podkladov delegátom mimoriadnej Konferencie a zverejnenie na 
webovom sídle SPF najneskôr dňa 12.9.2022. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                
Zodpovední:  p. Šulek, p. Košťálová 

 
Hlasovanie:  
Za:  6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
________________________________________ 
Úloha č. 8-10 /2022 
Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zabezpečiť zaslanie schválených podkladov delegátom 
mimoriadnej Konferencie a zverejnenie na webovom sídle SPF najneskôr dňa 12.9.2022. 
 
Zodpovední: p. Šulek, p. Košťálová 
 

 

4.4. Návrh na zmenu Smernice SPF o kritériách, účele a rozdelení finančných 

prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu 

talentovaných športovcov SPF  

 

Rada SPF odporúča predloženie nasledovných podkladov pre rokovanie mimoriadnej 

Konferencie k bodu programu č. 8 Návrh na zmenu Smernice SPF o kritériách, účele a 

rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do 

Zoznamu talentovaných športovcov SPF:  

  
4.4.1. návrh na zmenu Smernice SPF o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov 
na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SPF s 
vyznačenými zmenami 
 
 
 
Návrh textu rozhodnutia: 



 

 

  

 

 

SPF/2022/R/Z10/U9 

Rada SPF schvaľuje navrhované zmeny Smernice a zároveň schvaľuje 

zverejnenie nasledovných podkladov k rokovaniu mimoriadnej Konferencie 

SPF 2022 k bodu č. 8 programu (Návrh na zmenu Smernice SPF o kritériách, 

účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov 

zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SPF):  

  
4.4.1. návrh na zmenu Smernice SPF o kritériách, účele a rozdelení finančných 
prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu 
talentovaných športovcov SPF s vyznačenými zmenami  
  
Úloha z uznesenia:  Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zabezpečiť zaslanie 
schválených podkladov delegátom mimoriadnej Konferencie a zverejnenie na 
webovom sídle SPF najneskôr dňa 12.9.2022. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                
Zodpovední:  p. Šulek, p. Košťálová 

 
Hlasovanie:  
Za:  6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
________________________________________ 
Úloha č. 8-10 /2022 
Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zabezpečiť zaslanie schválených podkladov delegátom 
mimoriadnej Konferencie a zverejnenie na webovom sídle SPF najneskôr dňa 12.9.2022. 
 
Zodpovední: p. Šulek, p. Košťálová 
 

 

Bod č. 5: Voľby do orgánov spravodlivosti 
 
Prezident SPF informoval Radu SPF o stave procesu (doplňujúcich) volieb členov do orgánov 

spravodlivosti SPF.  

 

V rámci lehoty, ktorú vyhlásila Volebná komisia SPF, na predkladanie kandidátskych lístkov 

bol doručený jeden kandidátsky lístok na obsadenie pozície člena odvolacej komisie (p. Petra 

Helt).  

 

Dňa 12.9.2022 bol na SPF doručený kandidátsky lístok na obsadenie pozície člena 

disciplinárnej komisie (p. Patrik Hrbek) a kandidátsky lístok na obsadenie pozície člena 

Rozhodovacej rady (p. Lucia Beláková). 

 

Volebná komisia SPF pôvodne určila termín konania volieb členov orgánov zabezpečenia 

spravodlivosti (Disciplinárna komisia SPF, Rozhodovacia rada SPF, Odvolacia komisia SPF) 

na 14.9.2022 (počas riadneho rokovania Rady SPF). Vzhľadom na len jednu prijatú 



 

 

  

 

 

kandidátku v určenej lehote, ktorej by sa voľba mala týkať Prezident SPF 

navrhuje osloviť Volebnú komisiu so žiadosťou o predĺženie lehoty na 

predkladanie kandidátskych lístkov najmenej do 21.9.2022 a určiť (preložiť 

pôvodný) termín voľby na niektorý z nasledujúcich dní v 09/2022.  

 

 
Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

 Informácia Prezidenta SPF  
 

Návrh textu rozhodnutia: 

SPF/2022/R/Z10/U10 

Rada SPF berie na vedomie stav volebného procesu vo voľbách na obsadenie členov 

orgánov spravodlivosti SPF a poveruje Prezidenta SPF aby oslovil Volebnú komisiu 

SPF so žiadosťou o predĺženie lehoty na predkladanie kandidátskych lístkov najmenej 

do 21.9.2022 a o určenie (preloženie pôvodného) termínu voľby na niektorý z 

nasledujúcich dní v 09/2022.  

 

 
Termín: bez zbytočného odkladu  
Zodpovedný: p. Šulek + sekretariát 

 

Hlasovanie:  
Za:6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:    Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

________________________________________ 

Úloha č. 9-10 /2022 

Rada SPF poveruje Prezidenta SPF, aby oslovil Volebnú komisiu SPF so žiadosťou o predĺženie 

lehoty na predkladanie kandidátskych lístkov najmenej do 21.9.2022 a o určenie (preloženie 

pôvodného) termínu voľby na niektorý z nasledujúcich dní v 09/2022.  

 

 
Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovedný:  p. Šulek + sekretariát 

 
 
 
Rokovanie ukončené o 20:00 hod. 

 

 

V Bratislave, dňa 12.9.2022 

 

Ivan Šulek v.r. - predsedajúci Rady SPF  

 

Martina Kuniková v.r. - zapisovateľ 



 

 

  

 

 

 

Miroslava Dubčáková v.r. - overovateľ 

Dagmar Krausová  v.r. – overovateľ 


