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Zápisnica  

z Mimoriadnej Konferencie  
 

 Slovenskej plaveckej federácie 

č. SPF/2022/K/Z2 

konanej v dňoch od 26.7. (0.00 hod) do 29.7.(23.59 hod) 2022  

formou elektronického hlasovania per rollam 

 

 
Zúčastnení/Hlasujúci: 140 Delegáti podľa zoznamu hlasujúcich 

(príloha č.1) 

 

  

 

Program konferencie: 

 

1. Overenie uznášaniaschopnosti 

2. Súhlas s konaním Konferencie per rollam  

3. Schválenie programu a jeho prípadných doplnení a zmien  

4. Schválenie rokovacieho poriadku  

5. Schválenie mandátovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice  

6. Prerokovanie a schválenie výročnej správy za rok 2021  

 

1. 

Overenie uznášaniaschopnosti 

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

naliehavých prípadoch, akým je aj potreba prerokovať a schváliť výročnú správu a následne ju 

zverejniť do 31. júla 2022, aby sa tým neohrozila spôsobilosť SPF prijímať verejné prostriedky 

v zmysle zákona o športe.  

 

 Rokovanie Mimoriadnej Konferencie SPF (ďalej aj len “Konferencia”) vo forme elektronického 

hlasovania per rollam bolo oznámené spolu s pozvánkou, programom, termínom hlasovania 

a formou priebehu na webovom sídle SPF dňa 18.7.2022 Dôležitá informácia! Upozornenie na konanie 

mimoriadnej konferencie Slovenskej plaveckej federácie! | Slovenská plavecká federácia (swimmsvk.sk) 

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
http://www.swimmsvk.sk/
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 Pozvánka a nápočet hlasov delegátov, ako aj vyššie uvedené podrobnosti o obsahu 

a priebehu Konferencie boli delegátom zaslané elektronicky dňa 18.7.2022  

 

 Konferencia teda bola zvolaná v súlade so Stanovami SPF. 

 

 Materiály k rokovaniu Konferencie boli členom - delegátom k dispozícii elektronicky od 

18.07.2022 Konferencia SPF 2022 | Slovenská plavecká federácia (swimmsvk.sk) 

 
K overeniu uznášaniaschopnosti a platnosti záverov Konferencie sa pristúpilo po 

elektronickom odhlasovaní, keď hlasovanie a tiež spárovanie hlasov s jednotlivými delegátmi 

bolo dodatočne skontrolované a preverené Mandátovou komisiou a skrutátormi.  

 

Správa Mandátovej komisie: 

 

Mandátová komisia skonštatovala, že hlasovanie per rollam online bolo v súlade so 

Stanovami SPF a so schváleným kľúčom pre nápočet hlasov delegátov pozvaných 138 riadnych 

členov SPF (klubov/oddielov) + 1 delegát ako zástupca športových odborníkov navrhnutý 

najmenej 50 športovými odborníkmi, 1 delegát ako zástupca športovcov navrhnutý najmenej 

50 športovcami, čo predstavuje 140 delegátov so 337 hlasmi (335 hlasov klubov/odielov a 2 

hlasy zástupca športových odborníkov a zástupca športovcov). 

Prítomných/hlasujúcich v čase konania online per rollam hlasovania, t.j. od 26.7.2022 (00:00 

hod) do 29.7.2022 (23:59 hod) bolo 77 delegátov (t.j. 55 % zo všetkých delegátov), s počtom 

hlasov 213. 

Per rollam formou elektronickej pošty hlasovania Konferencie sa nezúčastnilo 63 riadnych 
členov/delegátov (61 klubov/oddielov) a zástupca športových odborníkov a zástupca športovcov. 

Mandátová komisia konštatovala, že  Konferencia per rollam, vzhľadom na článok 33 ods. 1 

Stanov SPF bola uznášaniaschopná, nakoľko hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých 

delegátov s právom hlasovať, t.j. aspoň 70 delegátov. 

V čase hlasovania, ako je uvedené vyššie, hlasovalo 77 delegátov z celkového počtu 

140 delegátov, s počtom hlasov 213, čo je 55 % zo všetkých delegátov.  

Mandátová komisia skonštatovala, že na prijatie rozhodnutí Konferencie bola potrebná: 

 

 nadpolovičná väčšina hlasov delegátov (t.j. pri počte prítomných 209 hlasov, to 

predstavuje 105 hlasov delegátov) alebo 

 kvalifikovaná väčšina prítomných delegátov (t.j. pri počte prítomných 209 hlasov, to 

predstavuje    140 hlasov delegátov). 

 

 

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
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Mandátová komisia so skrutátormi však zároveň identifikovali snahu o zásah do priebehu 

hlasovania a snahu o ovplyvnenie výsledkov hlasovaní. V mene viacerých delegátov totiž bolo 

vykonaných dodatočne niekoľko hlasovaní. Po konfrontovaní dotknutých delegátov 

s opakovými hlasovaniami títo potvrdili svoj spôsob hlasovania, odmietli dodatočne 

odovzdané hlasy, ktoré neznámy páchateľ odovzdal pod ich menom, a navrhli podanie 

trestného oznámenia na neznámeho páchateľa za uvedený skutok. Tento podnet bude 

postúpený Rade SPF na ďalšie prešetrenie a podanie trestného oznámenia v tejto veci.  Vlastné 

trestné oznámenie už medzičasom podali niektorí delegáti. 

 

Mandátová komisia v spolupráci so skrutátormi dospela k záveru, že podľa počtu 

hlasujúcich boli napriek uvedenému pokusu o manipuláciu splnené podmienky 

uznášaniaschopnosti Konferencie podľa čl. 33 Stanov SPF, keď z celkového počtu 

140 delegátov s 337 hlasmi (138 delegátov riadnych členov (klubov/oddielov), 1 delegát 

zástupca športových odborníkov a 1 delegát zástupca športovcov) sa elektronickej formy 

hlasovania na Konferencii per rollam zúčastnilo 77 delegátov s 213 hlasmi, a rovnako potvrdila 

platnosť všetkých hlasovaní, ktoré v elektronickej forme prebehli v rámci tejto  per rollam 

Konferencie. 

 

Napriek uvedenej snahe o zmarenie hlasovania sa teda podarilo verifikovať všetky 

odovzdané hlasy, a tak preukázateľne potvrdiť uznášaniaschopnosť Konferencie, ako aj 

platnosť všetkých hlasovaní, ktoré na Konferencii prebehli.  

 

Pred spustením hlasovania boli členovia a ich delegáti v pozvánke vyzvaní aj na predloženie 

pripomienok a návrhov k materiálom predkladaným na rokovanie poriadku – najmä 

k programu, rokovaciemu poriadku a výročnej správe, ktoré mali byť predmetom hlasovania, 

a to v termíne do 24.7.2022.  

 

Na základe upozornenia zo strany delegátov bola následne napravená chyba v určenom 

období hlasovania, keď bol na hlasovanie pôvodne určený iba trojdňový termín, namiesto 

štvordňového, ako to vyžaduje predložený Rokovací poriadok. Možnosť odovzdania hlasov sa 

preto oznamom predĺžila až do 29.7.2022, do 23.59 hod. (v texte mailu o predĺžení bolo 

nesprávne uvedené 23.45 hod., ale prihliadalo sa na hlasy zaslané až do 23.59 hod.).  

  

2. 

Súhlas s konaním Konferencie per rollam 

V zmysle Stanov SPF sa môže na Konferencii hlasovanie per rollam využiť iba so súhlasom 

Konferencie. Preto boli delegáti vyzvaní v hlasovaní č. 1 vysloviť svoj súhlas alebo nesúhlas 

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
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s konaním Konferencie hlasovaním per rollam. 

Na to bolo prijaté uznesenie: 

 

SPF/2022/K/Z2 

Konferencia súhlasí s hlasovaním per rollam. 

 
 

Hlasovanie 
   
Počet hlasujúcich delegátov: 140 - 77 platných hlasujúcich/213 hlasov   
Počet hlasov “Za”: 211   
Počet hlasov “Proti”: 0   
Počet hlasov “Zdržal sa”: 2   

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ 

Odlišné stanovisko delegáta:  

Elektronickou e-mailovou komunikáciou boli zaslané pripomienky ku konaniu hlasovania per 
rollam, s argumentáciou, že na hlasovanie per rollam sa vyžaduje súhlas Konferencie, ktorý nemá 
byť vyjadrený sám per rollam, ale má byť vyjadrený na Konferencii s prezenčnou prítomnosťou 
delegátov (Príloha č. 2). Zásadne však treba poukázať na to, že Stanovy nešpecifikujú, akou formou 
má byť vyjadrený súhlas s hlasovaním per rollam, a nevylučujú, aby tento súhlas bol udelený aj 
per rollam. Opačný výklad by viedol k neprijateľným, až absurdným záverom - ak by pred každým 
hlasovaním per rollam bol nevyhnutný prezenčný súhlas Konferencie, nebolo by hlasovanie per 
rollam vykonateľné a ani zmysluplné, nakoľko o danej veci by sa dalo hlasovať už na prezenčne 
konanej Konferencii a nebolo by potrebné organizovať následne hlasovanie per rollam.  
 
Elektronickou e-mailovou komunikáciou bolo zaslané odlišné stanovisko delegáta ŠK 
AQUASPORT Levice pána Pavuka: „Spustené hlasovanie Konferencie SPF per rollam je od 
samého začiatku v rozpore s platnými predpismi SPF. Vedenie SPF napriek výzve delegátov 
ignorovalo ich právo na návrhy a nenechalo o nich hlasovať. Zvolená forma hlasovania nenapĺňa 
podstatu hlasovania per rollam, nie je zabezpečená autorizácia hlasujúcich, zároveň nie je 
dodržaná lehota na hlasovanie. 
 

Elektronickou e-mailovou komunikáciou bolo zaslané odlišné stanovisko delegáta Slávia STU 

Artistic Swimming Bratislava pána Blaža: 1.Podľa Stanov SPF a predpisov SPF nie je možné 

hlasovanie per rollam (dôvody sú podrobne uvedené v priložených dokumentoch:  1. 

Vyjadrenie zo dňa 29.07.2022, 2. Návrh zmien a programu a pripomienky zo dňa 

24.07.2022); 2. Článku 34 ods. 5 Stanov SPF je hlasovanie per rollam možné, len ak o tom 

rozhodnú samotní delegáti. (dôvody sú podrobne uvedené v priložených dokumentoch:  1. 

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
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Vyjadrenie zo dňa 29.07.2022, 2. Návrh zmien a programu a pripomienky zo dňa 

24.07.2022); 3. Klub Slávia STU Artistic Swimming na základe výzvy zo dňa 18.07.2022 

predložil v predpísanej lehote návrhy na zmenu programu a podal aj pripomienky k predpisu 

SPF určenému na schválenie a predložil aj návrh na zmenu ďalšieho predpisu SPF a tieto 

všetky návrhy neboli zneužijúc funkciu prezidenta SPF predložené na hlasovanie delegátov 

Konferencie SPF.  (dôvody sú podrobne uvedené v priložených dokumentoch:  1. Vyjadrenie 

zo dňa 29.07.2022, 2. Návrh zmien a programu a pripomienky zo dňa 24.07.2022); 4. 

Elektronický formulár nespĺňa podmienky pre hlasovanie “per rollam”, ktorým je hlasovanie 

písomne mimo riadneho zasadnutia Konferencie SPF s doručením hlasovania 

korešpondenčne alebo elektronicky, pričom sa vyžaduje vykonanie hlasovania, jeho 

potvrdenia zo strany delegáta a možnosti verifikácie, že hlasovanie vykonal delegát a 

doručenie tohto hlasovania delegátom, ktorým dochádza k identifikácii konkrétneho 

odosielateľa hlasovania."  

  

3. 

Schválenie programu a jeho prípadných doplnení a zmien 

V pozvánke na Konferenciu bol zahrnutý navrhovaný program Konferencie v znení ako je 

uvedený v úvode tejto zápisnice. Delegáti boli vyzvaní na predkladanie pripomienok  

a návrhov na zmenu programu. 

V termíne predkladania pripomienok (do 24.7.2022) boli predložené návrhy na zmenu 

programu podľa pripojeného textu mailovej komunikácie (Príloha č. 3). Prezident SPF vo 

svojom mene k uvedeným návrhom na zmenu vyjadril odmietavé stanovisko. 

V e-mailovej odpovedi Prezidenta SPF boli delegáti vyzvaní o navrhnutých zmenách hlasovať 

formou mailu – zaslaním osobitného mailového vyjadrenia k návrhom na zmenu programu, 

na e-mailovú adresu konferencia@swimmsvk.sk.  

Na podporu návrhu na zmenu programu zaslali mail na uvedenú adresu  štyria delegáti (ich 

podporné stanovisko k navrhnutým zmenám je súčasťou Prílohy č. 3). Ostatní delegáti sa 

zdržali. Návrhy na zmenu programu teda neboli prijaté. 

Na to bolo prijaté uznesenie: 

 

SPF/2022/K/Z2 
 

Konferencia schvaľuje program v predloženom znení. 

 

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
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Hlasovanie 
  
Počet hlasujúcich delegátov: 140 - 77 platných hlasujúcich/213 hlasov  
Počet hlasov “Za”: 211  
Počet hlasov “Proti”: 0  
Počet hlasov “Zdržal sa”: 2  

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ 

Odlišné stanovisko delegáta: Neschválené návrhy na zmenu programu predložené 
delegátmi, a podporné hlasy za ich prijatie, sú obsahom 
prílohy č. 3 k tejto zápisnici. 

 
Elektronickou e-mailovou komunikáciou bolo zaslané odlišné stanovisko delegáta Slávia STU 
Artistic Swimming Bratislava pána Blaža: 1.Podľa Stanov SPF a predpisov SPF nie je možné 
hlasovanie per rollam (dôvody sú podrobne uvedené v priložených dokumentoch:  1. Vyjadrenie 
zo dňa 29.07.2022, 2. Návrh zmien a programu a pripomienky zo dňa 24.07.2022); 2. Článku 
34 ods. 5 Stanov SPF je hlasovanie per rollam možné, len ak o tom rozhodnú samotní delegáti. 
(dôvody sú podrobne uvedené v priložených dokumentoch:  1. Vyjadrenie zo dňa 29.07.2022, 2. 
Návrh zmien a programu a pripomienky zo dňa 24.07.2022); 3. Klub Slávia STU Artistic 
Swimming na základe výzvy zo dňa 18.07.2022 predložil v predpísanej lehote návrhy na zmenu 
programu a podal aj pripomienky k predpisu SPF určenému na schválenie a predložil aj návrh 
na zmenu ďalšieho predpisu SPF a tieto všetky návrhy neboli zneužijúc funkciu prezidenta SPF 
predložené na hlasovanie delegátov Konferencie SPF.  (dôvody sú podrobne uvedené v 
priložených dokumentoch:  1. Vyjadrenie zo dňa 29.07.2022, 2. Návrh zmien a programu a 
pripomienky zo dňa 24.07.2022); 4. Elektronický formulár nespĺňa podmienky pre hlasovanie 
“per rollam”, ktorým je hlasovanie písomne mimo riadneho zasadnutia Konferencie SPF s 
doručením hlasovania korešpondenčne alebo elektronicky, pričom sa vyžaduje vykonanie 
hlasovania, jeho potvrdenia zo strany delegáta a možnosti verifikácie, že hlasovanie vykonal 
delegát a doručenie tohto hlasovania delegátom, ktorým dochádza k identifikácii konkrétneho 
odosielateľa hlasovania."  

 

4. 

Schválenie Rokovacieho poriadku 

 

V pozvánke na Konferenciu bol zahrnutý navrhovaný Rokovací poriadok Konferencie v znení 

ako je uvedený v Prílohe č. 4 tejto zápisnice. Delegáti boli vyzvaní na predkladanie 

pripomienok  a návrhov na zmenu Rokovacieho poriadku. 

V termíne predkladania pripomienok (do 24.7.2022) boli predložené návrhy na zmenu 

Rokovacieho poriadku podľa pripojeného textu mailovej komunikácie (Príloha č. 3). 

Prezident SPF sa vo svojom mene k uvedeným návrhom vyjadril odmietavo. 

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
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V e-mailovej odpovedi Prezidenta SPF boli delegáti vyzvaní o navrhnutých zmenách hlasovať 

formou mailu – zaslaním osobitného mailového vyjadrenia k návrhom na zmenu 

Rokovacieho poriadku, na e-mailovú adresu konferencia@swimmsvk.sk.  

Na podporu návrhu na zmenu Rokovacieho poriadku zaslali mail na uvedenú adresu  štyria 

delegáti (ich podporné stanovisko k navrhnutým zmenám je súčasťou Prílohy č. 3 zápisnice). 

Ostatní delegáti sa zdržali. Návrhy na zmenu Rokovacieho poriadku teda neboli prijaté. 

Na to bolo prijaté uznesenie: 

 

SPF/2022/K/Z2 
 

Konferencia schvaľuje predložený rokovací poriadok. 

 

Hlasovanie 
Počet hlasujúcich delegátov: 140 - 77 platných hlasujúcich/213 hlasov  
Počet hlasov “Za”: 199  
Počet hlasov “Proti”: 0  
Počet hlasov “Zdržal sa”: 14  

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ 

Odlišné stanovisko delegáta: Nechválené návrhy na zmenu Rokovacieho poriadku 
predložené delegátmi, spolu s podpornými hlasmi, sú 
obsahom prílohy č. 3 k tejto zápisnici. 

 
Elektronickou e-mailovou komunikáciou bolo zaslané odlišné stanovisko delegáta Slávia STU 
Artistic Swimming Bratislava pána Blaža: 1.Podľa Stanov SPF a predpisov SPF nie je možné 
hlasovanie per rollam (dôvody sú podrobne uvedené v priložených dokumentoch:  1. Vyjadrenie 
zo dňa 29.07.2022, 2. Návrh zmien a programu a pripomienky zo dňa 24.07.2022); 2. Článku 
34 ods. 5 Stanov SPF je hlasovanie per rollam možné, len ak o tom rozhodnú samotní delegáti. 
(dôvody sú podrobne uvedené v priložených dokumentoch:  1. Vyjadrenie zo dňa 29.07.2022, 2. 
Návrh zmien a programu a pripomienky zo dňa 24.07.2022); 3. Klub Slávia STU Artistic 
Swimming na základe výzvy zo dňa 18.07.2022 predložil v predpísanej lehote návrhy na zmenu 
programu a podal aj pripomienky k predpisu SPF určenému na schválenie a predložil aj návrh 
na zmenu ďalšieho predpisu SPF a tieto všetky návrhy neboli zneužijúc funkciu prezidenta SPF 
predložené na hlasovanie delegátov Konferencie SPF.  (dôvody sú podrobne uvedené v 
priložených dokumentoch:  1. Vyjadrenie zo dňa 29.07.2022, 2. Návrh zmien a programu a 
pripomienky zo dňa 24.07.2022); 4. Elektronický formulár nespĺňa podmienky pre hlasovanie 
“per rollam”, ktorým je hlasovanie písomne mimo riadneho zasadnutia Konferencie SPF s 
doručením hlasovania korešpondenčne alebo elektronicky, pričom sa vyžaduje vykonanie 
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hlasovania, jeho potvrdenia zo strany delegáta a možnosti verifikácie, že hlasovanie vykonal 
delegát a doručenie tohto hlasovania delegátom, ktorým dochádza k identifikácii konkrétneho 
odosielateľa hlasovania."  

 

5. 

Schválenie pracovných komisií Konferencie  

 
V pozvánke a v navrhnutom programe boli zároveň navrhnutí aj členovia pracovných komisií 

 
Mandátová komisia delegáti: 

1. Marek Gális (PITOP) – predseda komisie 

2. Andrej Laho (AQSE) - člen 

3.  Elena Stanková (SKIGL) 

Skrutátori - pracovníci sekretariátu SPF: 

1. Martina Kuniková  

2. Zuzana Košťálová 

Overovatelia: 

Lucia Mokrá (SAMMT), Ivana Hofericová (SCSC) 

 

Žiadne návrhy na zmenu ani iné pripomienky neboli predložené.  

 

Na to bolo prijaté uznesenie: 
 

SPF/2022/K/Z2 
 

Konferencia 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. 
 
 

    

Hlasovanie 
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Počet hlasujúcich delegátov: 140 - 77 platných hlasujúcich/213 hlasov   
Počet hlasov “Za”: 209   
Počet hlasov “Proti”: 2   
Počet hlasov “Zdržal sa”: 2   

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ 

Odlišné stanovisko delegáta:  
 
Elektronickou e-mailovou komunikáciou bolo zaslané odlišné stanovisko delegáta Slávia STU 
Artistic Swimming Bratislava pána Blaža: 1.Podľa Stanov SPF a predpisov SPF nie je možné 
hlasovanie per rollam (dôvody sú podrobne uvedené v priložených dokumentoch:  1. Vyjadrenie 
zo dňa 29.07.2022, 2. Návrh zmien a programu a pripomienky zo dňa 24.07.2022); 2. Článku 
34 ods. 5 Stanov SPF je hlasovanie per rollam možné, len ak o tom rozhodnú samotní delegáti. 
(dôvody sú podrobne uvedené v priložených dokumentoch:  1. Vyjadrenie zo dňa 29.07.2022, 2. 
Návrh zmien a programu a pripomienky zo dňa 24.07.2022); 3. Klub Slávia STU Artistic 
Swimming na základe výzvy zo dňa 18.07.2022 predložil v predpísanej lehote návrhy na zmenu 
programu a podal aj pripomienky k predpisu SPF určenému na schválenie a predložil aj návrh 
na zmenu ďalšieho predpisu SPF a tieto všetky návrhy neboli zneužijúc funkciu prezidenta SPF 
predložené na hlasovanie delegátov Konferencie SPF.  (dôvody sú podrobne uvedené v 
priložených dokumentoch:  1. Vyjadrenie zo dňa 29.07.2022, 2. Návrh zmien a programu a 
pripomienky zo dňa 24.07.2022); 4. Elektronický formulár nespĺňa podmienky pre hlasovanie 
“per rollam”, ktorým je hlasovanie písomne mimo riadneho zasadnutia Konferencie SPF s 
doručením hlasovania korešpondenčne alebo elektronicky, pričom sa vyžaduje vykonanie 
hlasovania, jeho potvrdenia zo strany delegáta a možnosti verifikácie, že hlasovanie vykonal 
delegát a doručenie tohto hlasovania delegátom, ktorým dochádza k identifikácii konkrétneho 
odosielateľa hlasovania."  
 

 

6. 

Prerokovanie a schválenie výročnej správy za 
rok 2021 

V pozvánke na Konferenciu bol zahrnutý návrh znenia výročnej správy za rok 2021, ako je 

uvedený v Prílohe č. 5 tejto zápisnice. Delegáti boli vyzvaní na predkladanie pripomienok  

a návrhov k výročnej správe. V termíne predkladania pripomienok (do 24.7.2022) neboli 

predložené žiadne návrhy na zmenu či úpravy výročnej správy za rok 2021. 

 

Na to bolo prijaté uznesenie: 

 

SPF/2022/K/Z2 
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Konferencia prerokovala a schválila výročnú správu SPF za rok 2021 

 

Hlasovanie 
Počet hlasujúcich delegátov: 140 - 77 platných hlasujúcich/213 hlasov  
Počet hlasov “Za”: 209  
Počet hlasov “Proti”: 1  
Počet hlasov “Zdržal sa”: 3  

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ 

Odlišné stanovisko delegáta:  

 
Elektronickou e-mailovou komunikáciou bolo zaslané odlišné stanovisko delegáta Slávia STU 
Artistic Swimming Bratislava pána Blaža: 1.Podľa Stanov SPF a predpisov SPF nie je možné 
hlasovanie per rollam (dôvody sú podrobne uvedené v priložených dokumentoch:  1. Vyjadrenie 
zo dňa 29.07.2022, 2. Návrh zmien a programu a pripomienky zo dňa 24.07.2022); 2. Článku 
34 ods. 5 Stanov SPF je hlasovanie per rollam možné, len ak o tom rozhodnú samotní delegáti. 
(dôvody sú podrobne uvedené v priložených dokumentoch:  1. Vyjadrenie zo dňa 29.07.2022, 2. 
Návrh zmien a programu a pripomienky zo dňa 24.07.2022); 3. Klub Slávia STU Artistic 
Swimming na základe výzvy zo dňa 18.07.2022 predložil v predpísanej lehote návrhy na zmenu 
programu a podal aj pripomienky k predpisu SPF určenému na schválenie a predložil aj návrh 
na zmenu ďalšieho predpisu SPF a tieto všetky návrhy neboli zneužijúc funkciu prezidenta SPF 
predložené na hlasovanie delegátov Konferencie SPF.  (dôvody sú podrobne uvedené v 
priložených dokumentoch:  1. Vyjadrenie zo dňa 29.07.2022, 2. Návrh zmien a programu a 
pripomienky zo dňa 24.07.2022); 4. Elektronický formulár nespĺňa podmienky pre hlasovanie 
“per rollam”, ktorým je hlasovanie písomne mimo riadneho zasadnutia Konferencie SPF s 
doručením hlasovania korešpondenčne alebo elektronicky, pričom sa vyžaduje vykonanie 
hlasovania, jeho potvrdenia zo strany delegáta a možnosti verifikácie, že hlasovanie vykonal 
delegát a doručenie tohto hlasovania delegátom, ktorým dochádza k identifikácii konkrétneho 
odosielateľa hlasovania."  

 
 

 

Zapísala: Martina Kuniková 

Overili: Lucia Mokrá (SAMMT), Ivana Hofericová (SCSC) 

 

Príloha č. 1 Delegáti podľa zoznamu hlasujúcich 

a) Zoznam všetkých hlasovaní (vrátane neplatných podľa časového poradia) 
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b) Zoznam platných (dodatočne overených) hlasovaní delegátov 

c) Zoznam neplatných hlasovaní delegátov (neplatné hlasovania označené formou prečiarknutého 
textu) 

Príloha č. 2  Nesúhlas s konaním Konferencie per rollam 

 

Príloha č. 3 Návrhy na zmeny programu a rokovacieho poriadku Konferencie a stanoviská na 
podporu zmien 

 

Príloha č. 4 Rokovací poriadok 

 

Príloha č. 5 Výročná správa za rok 2021 

 

Príloha č. 6 Sťažnosti delegátov doručené elektronickou formou 
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