
Vážení delegáti Konferencie SPF, 
 

dovoľte mi prihovoriť sa vám tesne pred hlasovaním per rollam, ktoré je pre nás všetkých 

dôležité a aj preto ste na mimoriadnej konferencii SPF dňa 19.9.2022 uznesením č. 
SPF/2022/K/Z3/U2 schválili, že body programu č.6 a č.8   sa presunú na samostatné 
hlasovanie  na nasledujúcu Konferenciu, ktorá sa bude konať elektronicky, a to z dôvodu 
ohrozenej uznášaniaschopnosti Konferencie z 19.9.2022. V piatok 18.11.2022 sme vám 
zaslali link na elektronické hlasovanie spolu s jedinečným kódom, ktorý 
zabezpečí bezpečnosť proti zneužitiu vášho hlasovania.  
 

Verím že vám nie sú ľahostajné dôležité témy ako schválenie  Volebného poriadku  SPF, 
ktorý nám chýbal a upozornila nás na to Hlavná kontrolórka športu, ktorá nám 
opatrením uložila povinnosť vypracovať a schváliť volebný poriadok v súlade 
so zákonom o športe. Ruky nám rozviaže pri financovaní talentovanej mládeže aj  
úprava hlavnej Smernice SPF o kritériách, účele a rozdelení finančných 
prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do zoznamu 
talentovaných športovcov SPF, kde sme vo všetkých individuálnych športoch navrhli 
zjednotiť systém tak, aby bolo možné použiť finančné prostriedky nie len na spoločnú 
prípravu, ale aj individuálne v kluboch, aby športovci neprišli o financie 
v prípade že sa napr. z dôvodu choroby alebo inej vážnej okolnosti nemohli 
zúčastniť spoločného sústredenia. Treťou témou je problematika vodného póla, 
ktorú z dôvodu osobnej zaujatosti (prvý viceprezident SPF) nebudem rozvádzať a nechám na 
vaše zváženie ako sa rozhodnete pri hlasovaní.  

Všetky podklady ku hlasovaniu nájdete tu: Per Rollam Konferencia SPF s vyhradeným 

časovým priestorom od 21.11.22 do 25.11.2022 | Slovenská plavecká federácia (swimmsvk.sk) 
  
Na hlasovanie je vyhradený časový priestor od skorého rána dňa 21.11. 2022 
(0.00 hod) do nočných hodín dňa 25.11. (23.59 hod) a prebehne v elektronickom 
priestore formou e-mailovej a elektronickej komunikácie.  
 
Program Konferencie:  
1. Schválenie programu Návrhu uznesenia: „Konferencia schvaľuje program v predloženom 
znení.“ 
2. Schválenie mandátovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice Návrh uznesenia: 
„Konferencia schvaľuje p. Mareka Galisa ako predsedu,  p. Anreja Laha a p. Elenu Stankovú 
ako členov mandátovej komisie, p. Ivanu Hofericovú a p. Romana Havrlanta  ako skrutátorov, 
a p. Ondreja Mateja a p.Andreu Novákovú  ako overovateľov zápisnice.“ 
 3. Overenie uznášaniaschopnosti  
4. Schválenie Volebného poriadku Návrh uznesenia: „Konferencia schvaľuje predložený 
Volebný poriadok SPF “ alternatívne: v znení odsúhlasených dodatkov 
5. Schválenie zmeny Smernice SPF o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na 
rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SPF 
Návrh uznesenia: „Konferencia schvaľuje predloženú Smernicu SPF o kritériách, účele a 
rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do 
Zoznamu talentovaných športovcov SPF  “alternatívne: v znení odsúhlasených dodatkov 
6. Odvolanie viceprezidenta pre vodné pólo Návrh uznesenia: „Konferencia schvaľuje 
predložený návrh na odvolanie viceprezidenta SPF pre vodné pólo” 
 
 
 
 
Ďakujem za váš čas a hlasovanie 
 

Mgr. Ivan Šulek – prezident SPF  v.r.        
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