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Zápisnica z Mimoriadnej Konferencie Slovenskej plaveckej federácie  
č. SPF/2022/K/Z3  

s termínom začiatku dňa 19.9.2022 prezenčnou formou v Kongresovej sále Hotela NH 
Bratislava Gate One v Bratislave, Ambrušova 7, s termínom začiatku o 12.35 hod. 

(prezentácia od 12.00 hod.) 
 

Prítomní/Neprítomní: Delegáti podľa prezenčnej listiny /príloha č.3/, 
ktorej originál je uložený na Sekretariáte SPF 
Hostia podľa prezenčnej listiny  /zamestnanci 
sekretariátu a iní  príloha č.4/, ktorej originál je 
uložený na Sekretariáte SPF 

 
Program Mimoriadnej Konferencie SPF  dňa 19.09.2022: 
 
1. Prezentácia 
2. Otvorenie rokovania Konferencie SPF 
3. Schválenie pracovných komisií Konferencie (mandátová, návrhová, skrutátori, zapisovatelia, overovatelia) 
4. Správa mandátovej komisie (zoznam členov a ich náhradníkov k 19.09.2022) 
5. Schválenie programu Konferencie 
6. Schválenie Volebného poriadku SPF 
7. Návrh na vylúčenie neaktívnych riadnych členov SPF 
8. Návrh na zmenu Smernice SPF o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných 

športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SPF 
9. Diskusia 
10. Záver 

 

 
Bod č. 1 - Prezentácia 
 
 
Mgr. Ivan Šulek, prezident SPF: Požiadal všetkých prítomných, aby sa usadili a aby bolo možné všetkých spočítať a to 
skrutátormi tu priamo v sále a skrutátorovi budú delegáti odovzdávať všetky návrhy, prihlášky do diskusie a pod. Zároveň 
boli delegáti upovedomení o nahrávaní a vyhotovení zvukovo-obrazového záznamu. Delegáti boli požiadaní, aby pokiaľ 
niekto bude rozprávať, potom čo sa prezentoval u skrutátora, ktorý prevezme lístok a naň zaznamená čas a poradie, v akom 
sa delegát prihlásili do tej diskusie, pretože zaznamenávať sa dá len to, čo bude priamo cez mikrofón.  
 

 
Bod č. 2 - Otvorenie rokovania konferencie SPF 
 
 
Rokovanie  Mimoriadnej Konferencie SPF (ďalej aj len “Konferencia”) otvoril prezident SPF Ivan Šulek, pán Šulek privítal 
všetkých prítomných.  
 
Pán Šulek v súlade s čl. 3 Rokovacieho poriadku SPF oznámil konferencii, že poveruje predsedaním konferencie pána JUDr. 
Tomáša Gábriša - delegáta riadneho člena Plavecký klub Active Swim. 

 
Po prijatí poverenia JUDr. Gábriš (predsedajúci) všetkých privítal a  konštatoval, že mimoriadna Konferencia bola zvolaná v 
súlade so Stanovami SPF a je uznášaniaschopná. 
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Predsedajúci požiadal navrhovaných členov mandátovej komisie, aby vykonali sčítanie prítomných delegátov na účely 
prezentácie. Následne predsedajúci konštatoval, že podľa počtu prezentovaných delegátov sú splnené podmienky 
uznášaniaschopnosti Konferencie, keď sa prezentovalo 71 delegátov.  
 

 

Bod č. 3 - Schválenie pracovných komisií 
 
 
prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM : Dobre. Takže poďme na schválenie obsadenia pracovných komisií. Nebudem ich 
čítať, vidíte ich pred sebou, kto sú členmi mandátovej, návrhovej, skrutátori, zapisovatelia, tí istí ľudia, ktorí tu boli doteraz.  
 

SPF/2022/K/Z3/U1 

Konferencia SPF schvaľuje pracovné komisie pre Mimoriadnu Konferenciu SPF dňa 19.9.2022 v nasledovnom zložení: 
 
Mandátová komisia delegáti: 
Marek Gális (PITOP) - predseda    
Andrej Laho (AQSE) - člen 
Elena Stanková (SKIGL) - člen   
Pavol Vaculčík (KSPZR) - člen 
 
Návrhová komisia delegáti: 
Marek Gális (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) 

 
Hlasovanie: 
 
Prezentovaných delegátov: 71 
Počet hlasov prezentovaných delegátov: 210 
Počet hlasujúcich delegátov: 71 
Počet nehlasujúcich delegátov: 0 
Počet hlasov “Za”:  200 
Počet hlasov “Proti” “Zdržal sa”: 10 
 
Výsledok hlasovania:  Uznesenie SCHVÁLENÉ  
Odlišné stanovisko delegáta:  žiadne 
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prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM : Máme návrh na zmenu programu, návrh na zmenu programu, ktorá bola pred 
chvíľkou prednesená, to znamená vypustiť všetky zvyšné body okrem bodu č. 7 – Návrh na vylúčenie neaktívnych riadnych 
členov SPF. Takže dám hlasovať potom o takom návrhu, že navrhujeme vylúčiť body č. 6., 8., 9. a 10. a zostane nám tam iba 
tento jeden jediný bod, návrh na vylúčenie neaktívnych riadnych členov, ktorých by sme mohli teoreticky stihnúť 
odhlasovať. Máme ešte okrem toho jeden papierový návrh, ktorý nám prišiel od pani Spiessovej a navrhla doplniť program 
o jeden bod – prijatie nového člena Spoločne Rásť, o. z., to je to, ktoré sme neprijali v tej predchádzajúcej konferencií, takže 
budeme hlasovať aj o tom, že či prijímame, či dopĺňame tento jeden bod do programu, takže v tom prípade by sa doplnil 
ešte tento jeden bod navyše. Takže jedno hlasovanie bude o tom, že vypúšťame všetky uznesenia okrem toho vylúčenia 
členov a druhé hlasovanie bude o tom, či prijímame tento nový bod programu. Potom prijmeme celý program ako taký 
a následne buď tam budeme mať 1 bod alebo 2 body, podľa toho, ako si odhlasujeme, buď tam bude teda jeden bod, to 
znamená, že iba o tom vylúčení budeme rozhodovať, alebo tam budeme mať 2 body, to znamená, že budeme rozhodovať 
aj o tom prijatí toho Spoločne Rásť, o. z., takáto je tá ideálna predstava. Máme spočítané, či nemáme spočítané?  
 
Mgr. Ivan Šulek, prezident SPF: Medzitým, než budú spočítavať ešte tie hlasy, ja chcem jednu takú poznámku. Tí, ktorí ste 
prijali plavcov, resp. pólistov alebo akýchkoľvek športovcov z Ukrajiny, tak máme tu informáciu od pána Karabu, ktorý ten 
mail, ktorý sme vám posielali, nie je to nutné, aby ste len tých, ktorých ste do určitého dátumu zaregistrovali, ale všetkých, 
ktorých ste mali aj od marca, môžete napísať a poslať na ministerstvo pánovi Karabovi. Všetci budú akceptovaní, pretože 
tie podmienky, ktoré tam dali, si neuvedomili, ja som s pánom Karabom z ministerstva školstva hovoril, že vlastne vy ste 
nezištne prijímali týchto ukrajinských športovcov a máme tam aj podklad. Takže moja informácia je, doplňte to a pošlite to 
vyplnené na ministerstvo školstva, na adresu pán Karabu. A samozrejme vám Slovenská plavecká federácia ďakuje, pretože 
ste to robili aj na úkor vašich športovcov, ktorých ste prijali, niektorí tí športovci už sa vrátili späť do vlasti svojej.  
 
Mgr. Ivan Šulek, prezident SPF: Ja vám ešte dám ďalšiu takú informáciu, stále sme v spojení so splnomocnencom vlády pre 
šport, s pánom Kučerom, s ktorým aktívne komunikujem, pripravujú sa rôzne materiály na to, aby v prípade, že ceny energií 
budú rapídne stúpať, tak boli tam pripravené dve varianty: 1. varianta bola tá, že budú ceny energií aj pre športoviská 
zastropované, ale tá veľmi zatiaľ neprechádza, ale je tam pripravená 2. varianta, s ktorou už určití členovia vlády súhlasia, 
že by ste dostali určitú vyrovnávku na základe koeficientov a to tých, ktoré ste posielali tie určité parametre, ktoré hovoria 
o tom, akú stratu vám vyrobí zvýšenie nákladov oproti predchádzajúcemu roku, kedy boli tie ceny energií nižšie. 
Vychádzame tam zhruba na nejakom 3. mieste v porovnaní s tými ostatnými športami, kde ten koeficient náročnosti 
energetickej je pre zimné štadióny a pre plavecké bazény ďaleko vyšší ako tie vstupy. 
 
prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM : Keďže my máme možnosť aj meniť poradie jednotlivých bodov programu, tak 
navrhujem, namiesto správy mandátovej komisie, ktorá sa ešte stále pripravuje, poďme na ten bod schválenie programu 
konferencie. 
 

 

Bod č. 5 - Schválenie programu konferencie 
 
 
prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM : Takže namiesto správy mandátovej komisie, ktorá sa ešte stále pripravuje, poďme 
na ten bod schválenie programu konferencie. Máme tam ten návrh, ktorý práve odznel, to znamená, že konferencia SPF 
schvaľuje zmenu programu tak, že sa vypúšťajú body 6., 8., 9. a 10., s tým, že vypustené body sa prerokujú per rollam, to 
znamená elektronicky, takže aby sme to mali takto pokryté to znamená, že tam reálne zostane iba bod č. 7, návrh na 
vylúčenie neaktívnych riadnych členov.  
 

SPF/2022/K/Z3/U2 

Konferencia SPF schvaľuje program Mimoriadnej Konferencie 2022 v navrhovanom znení: 
1. Prezentácia 
2. Otvorenie rokovania Konferencie SPF 
3. Schválenie pracovných komisií Konferencie 
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4. Správa mandátovej komisie 
5. Schválenie programu Konferencie 
6. Návrh na vylúčenie neaktívnych riadnych členov SPF 
7. Záver 

 
 
Hlasovanie:  
 
Prezentovaných delegátov: 71 
Počet hlasov prezentovaných delegátov: 210 
Počet hlasujúcich delegátov: 69 
Počet nehlasujúcich delegátov: 2  
Počet hlasov “Za”: 194 
Počet hlasov “Proti”: 0 
Počet hlasov “Zdržal sa”: 13 
 
Výsledok hlasovania:  Uznesenie SCHVÁLENÉ  
Odlišné stanovisko delegáta: žiadne 
 
 
prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM : Ten druhý návrh bol návrh na doplnenie jedného bodu a to návrh uznesenia, teda 
návrh bodu, ktorým by sa prijal nový člen SPF s názvom Spoločne Rásť, pani Spiessová. Ja iba upozorňujem na to, že zákon 
o športe hovorí, že konferencia má rozhodovať o neprijatí a nie o prijatí, ale teda bolo by potom treba preformulovať ten 
návrh, ale každopádne otázka tá terajšia je, ešte predtým, či to vôbec zaradíme takýto bod programu na dnešnú schôdzu, 
alebo nie. (príloha č.2 - pozmeňovací návrh č.6) 
 

SPF/2022/K/Z3/U3 

Konferencia schvaľuje zmenu programu:  
- prijatie nového riadneho člena SPF občianske združenie SPOLOČNE RÁSŤ o.z. Malacky, IČO: 50954440 za 

riadneho člena SPF. 

 
Hlasovanie 
 
Prezentovaných delegátov: 71 
Počet hlasov prezentovaných delegátov: 210 
Počet hlasujúcich delegátov: 70 
Počet nehlasujúcich delegátov: 1 
Počet hlasov “Za”: 46 
Počet hlasov “Proti”: 97 
Počet hlasov “Zdržal sa”: 66 
 
Výsledok hlasovania: Uznesenie NESCHVÁLENÉ. 
Odlišné stanovisko delegáta: žiadne 
 
 
prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM : Dávam hlasovať o konečnom znení programu, teda ten konečný program je ten, že 
okrem správy mandátovej komisie tam budeme mať práve aj iba ten jeden jediný bod, to znamená vylúčenie neaktívnych.  
 
Marek Gális, predseda mandátovej a návrhovej komisie: Takže narátaný počet hlasov na prítomných 71 delegátov je počet 
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hlasov 210, čiže na odhlasovanie uznesenia je potrebných minimálne 106 platných hlasov.  
 
Predsedajúcemu bol avizovaný nekorektný celkový počet hlasov, s rozdielom len 1 hlasu, nebolo pritom pochýb, že 
doterajšie hlasovania nestáli na váhe tohto hlasu. Pristúpi sa ale k prevereniu.  
 
Roman Meliš kontrolór SPF: Jeden komentár. Ten bod programu vylúčenie členov, ten tam je z toho dôvodu, aby sme 
neaktívnych, ktorí nemajú členskú základňu, dali mimo, zároveň sme ale dali možnosť tým členom, aby sa ohlásili SPF vopred 
a dali prihlášku za pridružených členov. Keďže podľa stanov konferencia musí schváliť prijatie pridružených členov, tak som 
chcel navrhnúť v rámci toho bodu programu, aby sme vylúčili a zároveň tých, ktorí predložili prihlášku, odsúhlasili za 
pridružených členov.  
 

 

Bod č. 4 - Správa mandátovej komisie 
 
 
Keďže nesedeli hlasy s počtom delegátov, vykonala sa kontrolná prezentácia tak, že najprv stláčali tlačidlo len jednohlasoví. 
V rámci kontrolného hlasovania jednohlasových bola identifikovaná chyba. V rámci kontrolného hlasovania viachlasových 
nebola identifikovaná chyba.  
 
prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM : Ono ako podstata je tá teda, že iba keby bola tá hranica pri tom hlasovaní dajme 
tomu že 110 a potrebujeme 111, tak vtedy nám z toho vzniká problém. Teraz nám z toho nevzniká problém. Takže dávam 
hlasovať o mandátovej, o správe mandátovej komisie, poprosím správu mandátovej komisie, koľko nás je.  
 
Marek Galis, predseda mandátovej a návrhovej komisie: Takže počet delegátov na mimoriadnej konferencií je 71, čo 
vlastne činí nadpolovičnú väčšinu 50,35 % a vlastne nadpolovičná väčšina hlasov potrebné na prijatie uznesenia je 
minimálne 106 z celkového počtu 210 hlasov.  
 

SPF/2022/K/Z3/U4 

Konferencia berie na vedomie správu Mandátovej komisie (príloha č. 1 Zápisnice Mimoriadnej 

Konferencie – Správa Mandátovej komisie) 

 
Hlasovanie 
 
Prezentovaných delegátov: 71 
Počet hlasov prezentovaných delegátov: 210 
Počet hlasujúcich delegátov: 69 
Počet nehlasujúcich delegátov: 2 
Počet hlasov “Za”: 193 
Počet hlasov “Proti”: 0 
Počet hlasov “Zdržal sa”: 13 
 
Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ. 
Odlišné stanovisko delegáta: žiadne 
 

 

Bod č. 6 - Návrh na vylúčenie neaktívnych riadnych členov SPF 
 
 
Mgr. Ivan Šulek, prezident SPF:, poprosím pána kontrolóra, lebo mám to tak malé, že to nedokážem.  
 
Roman Meliš, kontrolór SPF: Čiže navrhuje sa vylúčiť nasledovné kluby: Plavecký klub Active Swim, ŠK Hornets Košice, s. r. 
o., Klub vodného póla, Bratislava, Mokrá lopta, o. z., Plavecká akadémia swimmers, o. z., Slávia UK Bratislava, water polo, 
Vodnopólový klub ESA o. z., Východoslovenský vodnopólový zväz, o. z.. Všetky tieto kluby sa navrhujú vylúčiť z  dôvodu 
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dlhodobej neaktivity, to znamená, my sme pozreli naspäť tri roky pred COVID ešte obdobím z hľadiska ich aktívnych členov 
až po rok 2022. Väčšina z týchto klubov sa následne prihlásila za pridružených členov s výnimkou ŠK Hornets Košice, s. r. o. 
a Plavecká akadémia swimmer, o. z., ktorí ostali pasívni. Takže myslím, že môžeme dať hlasovať v prvom kroku o vylúčení.  
 
Pavol Mihalkovič, Slávia UK Bratislava: Chcem len vysvetliť situáciu. Slávia UK Bratislava water polo má 0 členov a 0 
družstiev z jedného prostého dôvodu, že subjekt zastrešuje prípravku Slávie UK Bratislava, ktorá samozrejme sa 
nezúčastňuje ešte zatiaľ súťaží vo vodnom póle a títo všetci členovia, ktorí sa súťaží neskôr zúčastňujú, potom postupujú do 
klubu Slávia vodné pólo manažment. Na druhej strane, zaregistrovaní sme boli pod plaveckou federáciou práve preto, lebo 
pri množstve všeliakych výziev na dotácie a podobne je potrebné, aby klub bol športovou organizáciou registrovaný 
národným športovým zväzom. Neviem, priznám sa v tomto momente, či pridružené členstvo nám bude postačovať na tento 
účel, takže nechcem to ani kritizovať, to rozhodnutie ani nič podobné, čo len ma prekvapuje je, že ja som bol práve za Sláviu 
UK Bratislava water polo a v tabuľke na moje prekvapenie som sa dočítal, že som sa nezúčastnil konferencie ani jednej, ani 
druhej, ani tretej predtým, čo samozrejme nie je pravda, takže asi to poukazuje na kvalitu prípravy tohto materiálu.  
 

SPF/2022/K/Z3/U5 

Konferencia schvaľuje vylúčenie riadnych členov SPF: 

- Plavecký klub Active Swim,  

- ŠK Hornets Košice s.r.o.,  

- Klub vodného póla Bratislava,  

- Mokrá lopta o.z.,  

- Plavecká akadémia swimmers o.z.,  

- Slávia UK Bratislava water polo,  

- Vodnopólový klub ESA o.z.,  

- Východoslovenský vodnopólový zväz o.z. 

 
Hlasovanie 
 
Prezentovaných delegátov: 71 
Počet hlasov prezentovaných delegátov: 210 
Počet hlasujúcich delegátov: 70 
Počet nehlasujúcich delegátov: 1 
Počet hlasov “Za”: 165 
Počet hlasov “Proti”: 13 
Počet hlasov “Zdržal sa”: 31  
 
Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ 
Odlišné stanovisko delegáta: žiadne 
 
 
prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM : A ideme, pán prezident ešte poprosím ďalšie uznesenie, ktoré tam máme práve 
o tom, že niektorí sú prijatí za pridružených, to je to nasledujúce uznesenie.  
 
Mgr. Ivan Šulek, prezident SPF: My sme všetky tie zeleným označené kluby oslovili a dostali sme priamo od štatutára klubu, 
že sa prihlásil a máme aj prihlášku za pridruženého, čiže ja len k tomu, že sme zle spracovali materiál. A teraz chcem vás 
upozorniť, že konferencia môže pridružených členov prijímať, len nemôže to urobiť Rada a z toho dôvodu už následne 
dávame týchto ľudí, ktorí máme prihlášku, za pridruženého člena, aby ich dnes na konferencií schválili za pridružených 
členov, čiže sú to v zelenom označení, Plavecký klub Active Swim, ďalej je to Klub vodného póla, Bratislava, alebo občianske 
združenie Mokrá lopta, o. z., Slávia UK Bratislava, water polo, Vodnopólový klub ESA o. z., a ako posledný Východoslovenský 
vodnopólový zväz.  
 
Pavol Mihalkovič, Slávia UK Bratislava: Ja som nekritizoval to pridružené členstvo v žiadnom prípade, ja len hovorím, že 
v tabuľke je napísané, že sme sa nezúčastnili konferencie a to nie je pravda a je to tam opakovane uvedené, pri tom klube 
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z Bratislavy, takže to považujem za chybu, nie to, že pridružené členstvo. Ak nemá byť riadne, tak aspoň pridružené je 
v poriadku.  
 
Mgr. Ivan Šulek, prezident SPF: Preveríme, mohlo sa stať, lebo sme vyhadzovali z veľkej tabuľky a že sa posunul riadok 
a priradil to ku vám, takže aj k tomu mohlo dôjsť, ale určite to preveríme.  
 

SPF/2022/K/Z3/U6 

Konferencia schvaľuje prijatie pridružených členov SPF: 

- Plavecký klub Active Swim,  

- Klub vodného póla Bratislava,  

- Mokrá lopta o.z.,  

- Slávia UK Bratislava water polo,  

- Vodnopólový klub ESA o.z.,  

- Východoslovenský vodnopólový zväz o.z. 

 
Hlasovanie 
 
Prezentovaných delegátov: 71 
Počet hlasov prezentovaných delegátov: 210 
Počet hlasujúcich delegátov: 69 
Počet nehlasujúcich delegátov: 2 
Počet hlasov “Za”: 200 
Počet hlasov “Proti”: 2 
Počet hlasov “Zdržal sa”: 4 
 
Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ. 
Odlišné stanovisko delegáta: žiadne 
 

 

Bod č. 7 - Záver 
 
 
prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM : za mňa môžem ukončiť konferenciu a ešte pán predseda mandátovej, resp. 
návrhovej, nech nám zosumarizuje, čo sme vlastne prijali a tým pádom končíme konferenciu 
 
prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM : Ja vraciam slovo pánovi prezidentovi k tým bodom, ktoré sa budú potom per rollam 
schvaľovať. Nech sa páči. 
 
Mgr. Ivan Šulek, prezident SPF: Ja by som sa len vrátil k tým bodom per rollam, to vlastne schvaľovanie per rollam už 
budeme mať tak vlastne sprocesované, že sa nám nestane to, že niekto bude schvaľovať za niekoho, čiže každý dostane 
špecifický kód, na základe ktorého budete hlasovať, takisto budeme poznať vaše IP adresy, z ktorej to pôjde, robí nám to 
naša IT firma, ktorá je vysúťažená a ktorá už má toto hlasovanie pripravené, čiže nemusíte sa obávať, že budú opätovne 
zneužité vaše hlasy. Pokiaľ ide o volebný poriadok, tento sme dostali schváliť hlavným kontrolórom športu, pretože sme ho 
nemali schválený, pripomienkovali ho všetci členovia, predseda a podpredseda orgánov spravodlivosti, či už disciplinárneho 
orgánu alebo komisie odvolacej a takisto rozhodovacej rady, bol schvaľovaný alebo pripomienkovaný aj tuto predsedajúcim 
pánom profesorom Gábrišom, ktorému aj touto formou chcem poďakovať, aj za celé vedenie tejto konferencie, pretože 
naozaj bolo profesionálne a takisto chcem poďakovať všetkým vám, delegátom, za to, že ste prišli aj napriek tomu, že je 
taký deň aký je, je pondelok, ja vám želám, aby ste mali otvorené bazény v každom jednom klube, aby sa už nezatvárali 
a aby ste tých vašich športovcov mali stále, našich športovcov mali stále lepších a lepších. Vysvetlím, oni sami požiadali, že 
chcú ísť do pridružených, pretože oni sa nezúčastňovali ani nechceli zúčastňovať, takže áno, sedí to, to, čo hovoríte. Lebo 
v tom čase sme ešte nad tým nerozmýšľali, že to zvyšovanie kvóra každým jedným prihláseným, ktorý môže byť za 
pridruženého a nepotrebuje byť riadnym členom, ale oni všetci boli oslovení, oni túto vec prijali, takže kvôli tomu. Ďakujem 
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pekne. Viete, my budeme schvaľovať alebo navrhovať nové stanovy, kde to chceme ošetriť tak, aby sme sa s takýmito 
problémami nepotýkali, lebo tie stanovy ešte stále potrebujú prekopať.  
 

 
V Bratislave, dňa 13.10.2022 
 
Zapísala:    Martina Kuniková v.r. 

Overili:      Andrea Nováková v.r. 

     Ondrej Matej v.r.   

Predsedajúci:    Tomáš Gábriš v.r. 

Prezident SPF:     Ivan Šulek v.r. 

Prílohy: 

 Príloha č. 1 –  Správa mandátovej komisie 

 Príloha č. 2 – Pozmeňovacie návrhy a prihlášky do diskusie 

 Príloha č. 3 – Prezenčná listina z Konferencie SPF delegátov / náhradníkov Riadnych členov SPF  

 Príloha č. 4 – Prezenčná listina z Konferencie SPF členov orgánov SPF, hostí, kandidátov a zamestnancov 

Sekretariátu SPF 
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