
SYNCHRONIZOVANÉ 
PLÁVANIE

ŠTRUKTÚRA ORGÁNOV

OBDOBIE 2022-2024



Štruktúra 
orgánov SPF

◦ Konferencia SPF (najvyšší orgán SPF)

◦ Rada SPF (výkonný orgán SPF)

◦ prezident SPF

◦ kontrolné orgány SPF

◦ orgány zabezpečenia spravodlivosti

◦ administratívne orgány SPF



Administratívne 
orgány SPF

◦ sekretariát SPF

◦ sekcie pre jednotlivé plavecké športy s vlastnými 

Výbormi

◦ odborné komisie

◦ komisie ad hoc a pracovné skupiny



Zodpovednosť 
orgánov SPF

◦ výkonný orgán a prezident zodpovedajú najvyššiemu 
orgánu SPF

◦ volebná komisia, kontrolór, disciplinárna komisia, 
rozhodovacia rada a odvolacia komisia zodpovedajú 
najvyššiemu orgánu SPF

◦ sekcie plaveckých športov (ich Výbory) a ich 
predsedovia/podpredsedovia a členovia zodpovedajú 
prezidentovi a výkonnému orgánu

◦ zamestnanci sekretariátu zodpovedajú prezidentovi a 
výkonnému orgánu

◦ predsedovia a členovia odborných komisií zodpovedajú 
výkonnému orgánu

◦ ostatné komisie a pracovné skupiny zodpovedajú orgánu, 
ktorý ich zriadil



Povinnosti členov 
orgánov SPF 

◦ členovia orgánov SPF sú povinní vykonávať svoju 

pôsobnosť v súlade so Zákonom o športe s náležitou 

odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami SPF a 

jej členov

◦ nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy určitej 

skupiny členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami 

SPF

◦ pre splnenie požiadavky náležitej odbornej starostlivosti 

sa vyžaduje, aby si funkcionár alebo orgán SPF ku svojmu 

rozhodnutiu závažnejšej povahy vopred vyžiadal odborné 

stanovisko príslušného orgánu alebo odbornej komisie, 

ktorej agendy sa rozhodnutie týka



Rada SPF je 
zložená z

◦ prezidenta SPF

◦ prvého viceprezidenta SPF

◦ viceprezidentov za každé odvetvie plaveckého športu, 

synchronizované plávanie zastupuje Veronika Strapeková

◦ člena – zástupcu športovcov

◦ ďalšieho člena pre odvetvie plaveckého športu za 

každých ďalších začatých 2000 individuálnych členov 

(aktívnych športovcov)

◦ člena pre legislatívu a právo

◦ člena pre ekonomiku



Sekcia 
synchronizovaného 

plávania

◦ zabezpečuje činnosť synchronizovaného plávania v rámci 

SPF prostredníctvom Výboru, avšak len za splnenia 

podmienky, že má minimálne 30 individuálnych členov 

(aktívnych športovcov)

◦ je poradným, odborným a administratívnym orgánom 

Rady SPF



Členovia Výboru 
sekcie 

synchronizovaného 
plávania

◦ Strapeková Veronika /IUVAQ/ – predseda

◦ Allárová Lucia /SYNCH/

◦ Bednáriková Miriam /AQUST/

◦ Horská Romana /IUVAQ/

◦ Shepard Lucia /STU/

◦ Spiess Katarína /SPMA/

◦ Vaculčík Martina Nela /KSPZR/

◦ Žáková Zuzana /STUAS/

◦ Thuringerová Monika – manažér reprezentácie SP 

(obligatórna funkcia)

◦ reprezentačný tréner SP (obligatórna funkcia) – v 

súčasnosti neobsadená pozícia



V pôsobnosti sekcie 
synchronizovaného 

plávania je najmä 
vypracovať 

◦ výročnú správu o činnosti synchronizovaného plávania

◦ návrh čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu SPF 

na nasledujúce obdobie, ich členenie podľa položiek

◦ koncepciu činnosti synchronizovaného plávania

◦ koncepcie metodík a vzdelávania v synchronizovanom 

plávaní

◦ návrhy smerníc a predpisov špecifických pre športovú 

činnosť synchronizovaného plávania



Sekcia 
synchronizovaného 
plávania predkladá 

Rade SPF najmä

◦ návrhy na voľbu alebo menovanie členov odborných komisií 
SPF alebo členov Výboru sekcie synchronizovaného plávania 
pre zabezpečenie športovej činnosti

◦ návrhy na voľbu alebo menovanie manažéra a trénerov 
reprezentačných družstiev

◦ návrhy na vyradenie reprezentantov, resp. na zaradenie 
nových športovcov do jednotlivých reprezentačných 
družstiev

◦ návrhy vyhlasovania najlepších športovcov 
synchronizovaného plávania pre príslušné obdobie

◦ návrhy nominácií reprezentantov, športovcov a členov 
realizačných tímov na významné súťaže a podujatia

◦ návrhy na zaradenie rozhodcov na FINA list/LEN list

◦ návrhy termínov majstrovských súťaží a súťaží v 
synchronizovanom plávaní organizovaných SPF



Ďalšie činnosti 
sekcie 

synchronizovaného 
plávania sú najmä

◦ schvaľovať rozhodnutia, materiály a návrhy jednotlivých 
odborných komisií, pracovných skupín, ktoré boli vytvorené 
sekciou synchronizovaného plávania

◦ schvaľovať návrhy systému súťaží v synchronizovanom 
plávaní

◦ spolupracovať pri riadení majstrovských súťaží vrátane 
významných medzinárodných súťaží v synchronizovanom 
plávaní, ktorých organizátorom je SPF

◦ vypracovať propozície majstrovských súťaží a súťaží 
organizovaných SPF a spracovať podklady pre ich 
zverejňovanie

◦ vykonávať dohľad nad dodržiavaním ustanovení Súťažného 
poriadku na súťažiach synchronizovaného plávania

◦ pripravovať Projekt športovej prípravy na olympijské cykly

◦ pripravovať Program starostlivosti o talentovanú mládež, 
vykonávať kontrolu nad ním



Ďalšie činnosti 
sekcie 

synchronizovaného 
plávania sú najmä

◦ pripravovať návrh kritérií na zaradenie športovcov do 
reprezentačných družstiev SP a na zaradenie do zoznamu 
talentovaných športovcov a do rezortných športových stredísk

◦ pripravovať plány práce reprezentačných družstiev SP na 
jednotlivé ročné tréningové cykly, nominačné kritériá a limity 
na významné súťaže, reprezentačné štarty doma a v zahraničí, 
sústredenia a tréningové kempy reprezentačných družstiev SP

◦ spracovávať a viesť evidenciu prehľadov plnení nominačných 
kritérií a limitov na významné súťaže

◦ pripravovať návrh kritérií pre vyhlásenie najlepších športovcov 
SP

◦ pripravovať sústredenia pre talentovanú mládež

◦ spracovávať podklady, nominácia a delegovanie športových 
odborníkov na súťaže, semináre či školenia organizované 
medzinárodnou organizáciou FINA alebo LEN

◦ podávať stanoviská a vyjadrenia k hlavným športovým plánom 
prípravy reprezentantov, talentovaných športovcov, prípadne 
iných vybraných športovcov



Zasadnutia Výboru 
sekcie 

synchronizovaného 
plávania 

◦ sa konajú prezenčne alebo online formou podľa potreby 
min. raz za dva mesiace

◦ zvoláva ich a ich priebeh riadi viceprezident SP alebo ním 
poverený člen

◦ sú uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
členov

◦ o zaradenie konkrétneho bodu do programu zasadnutia 
môže požiadať každý člen min. 10 dní pred konaním 
zasadnutia

◦ program zostavuje viceprezident SP a zasiela ho spolu s 
materiálmi všetkým členom min. 5 dní pred konaním 
zasadnutia



Zasadnutia Výboru 
sekcie 

synchronizovaného 
plávania 

◦ sú neverejné, môžu byť prizvané iné osoby bez 
hlasovacieho práva

◦ o ich konaní sa vyhotovuje zápis, ktorý sa zasiela po jeho 
vyhotovení a overení všetkým členom Výboru a súčasne sa 
zverejňuje na webovom sídle SPF najneskôr do 25. dňa od 
zasadnutia

◦ zápis a rozhodnutia, stanoviská, odporúčania alebo 
vyjadrenia sa označujú jedinečným číslom



Administratívu 
sekcie 

synchronizovaného 
plávania

zabezpečuje 

sekretariát SPF

manažér reprezentácie SP

manažér rozhodcovských zborov SP

asistent SP



Schvaľovací 
proces

◦ prebieha prezenčne, online formou alebo per rollam

◦ pri hlasovaní platí zásada rovnosti hlasov všetkých členov

◦ člen orgánu SPF nesmie pri hlasovaní zastupovať iného 

člena toho istého orgánu SPF 

◦ všetci členovia orgánov SPF majú jeden hlas

◦ v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas 

prezidenta (predsedu) príslušného kolektívneho orgánu

◦ na schválenie rozhodnutia kolektívneho orgánu SPF je 

potrebná nadpolovičná väčšina, ak v predpisoch SPF nie 

je stanovené inak

◦ rozhodnutie orgánu SPF nadobúda účinnosť jeho 

schválením, ak nie je v rozhodnutí stanovené inak



Schvaľovací proces 
v rámci sekcie 

synchronizovaného 
plávania

I. predloženie 
návrhu uznesenia 

ktorýmkoľvek 
členom Výboru 
sekcie SP alebo 

komisiou SP

II. hlasovanie 
o návrhu 
uznesenia

III. schválenie, 
resp. 

neschválenie 
návrhu 

uznesenia 

IV. predloženie 
schváleného 
uznesenia 
Rade SPF

V. úlohy 
vyplývajúce zo 
schváleného 
uznesenia 



Schvaľovací proces 
v Rade SPF

I. predloženie 
návrhu schváleného 
uznesenia sekciou 

SP viceprezidentom 
SP

II. hlasovanie o 
návrhu uznesenia

III. schválenie, resp. 
neschválenie 

návrhu uznesenia 

IV. úlohy 
vyplývajúce zo 
schváleného 
uznesenia 



Komisie 
synchronizovaného 

plávania 

◦ sú vytvárané alebo rušené na návrh sekcie 
synchronizovaného plávania Radou SPF

◦ sú poradným a pomocným orgánom sekcie 
synchronizovaného plávania

◦ vykonávajú úlohy zadávané sekciou synchronizovaného 

plávania, ktorá kontroluje aj ich činnosť

◦ sekcia synchronizovaného plávania prostredníctvom nich 

operatívne riadi oblasti v ich pôsobnosti



Komisie zriadené 
sekciou 

synchronizovaného 
plávania

TRÉNERSKO-
METODICKÁ 

(TMK)

ROZHODCOVSKÁ  
(RK)

ŠPORTOVO-
TECHNICKÁ

(ŠTK)



V pôsobnosti 
trénersko-

metodickej komisie 
sú najmä oblasti

vrcholový šport 
a talentovaná 

mládež
testovanie

vzdelávanie a 
metodiky

rozpočet a jeho 
čerpanie



V pôsobnosti 
rozhodcovskej 

komisie sú najmä 
oblasti

diplomatické 
vzťahy

FINA/LEN 
rozhodcovia

domáci 
rozhodcovia

vzdelávanie a 
metodiky



V pôsobnosti 
športovo-technickej 

komisie sú najmä 
oblasti

organizácia 
podujatí

technické 
zabezpečenie a

evidencia

tvorba 
predpisov, 

dokumentov v 
jej pôsobnosti

marketing a 
propagácia



Zasadnutia komisií 
synchronizovaného 

plávania 

◦ sa konajú prezenčne alebo online formou podľa potreby 
zvyčajne pred zasadnutím sekcie synchronizovaného 
plávania

◦ zvoláva ich a ich priebeh riadi predseda komisie alebo ním 
poverený člen

◦ sú uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
členov

◦ o zaradenie konkrétneho bodu do programu zasadnutia 
môže požiadať každý člen min. 10 dní pred konaním 
zasadnutia

◦ program zostavuje predseda komisie a zasiela ho spolu s 
materiálmi všetkým členom min. 5 dní pred konaním 
zasadnutia



Zasadnutia komisií 
synchronizovaného 

plávania 

◦ sú neverejné, môžu byť prizvané iné osoby bez 
hlasovacieho práva

◦ o ich konaní sa vyhotovuje zápis, ktorý sa zasiela po jeho 
vyhotovení a overení všetkým členom príslušnej komisie, 
sekcie synchronizovaného plávania a súčasne sa zverejňuje 
na webovom sídle SPF najneskôr do 25. dňa od zasadnutia, 
no spravidla pred zasadnutím sekcie

◦ zápis a rozhodnutia, stanoviská, odporúčania alebo 
vyjadrenia sa označujú jedinečným číslom



Administratívu 
komisií 

synchronizovaného 
plávania

zabezpečuje 

TMK 

manažér reprezentácie SP

RK 

manažér rozhodcovských zborov SP

ŠTK 

asistent SP



Schvaľovací proces 
v rámci komisií 

synchronizovaného 
plávania

I. predloženie 
návrhu uznesenia 

ktorýmkoľvek 
členom komisie SP

II. hlasovanie o 
návrhu uznesenia

III. schválenie, resp. 
neschválenie 

návrhu uznesenia 

IV. predloženie 
návrhu schváleného 
uznesenia sekcii SP  
predsedom komisie 

SP


