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Výpis 

 

Zápis zo zasadnutia č.2/2020 

Výboru sekcie plávania SPF 
konaného dňa 05.02.2020 na Sekretariáte SPF v Bratislave 

 začiatok o 09:30 hod. 
 

 

Prítomní členovia VSPL:  p. Bielik, p. Králik, p. Božik, p. Bálintová, p. Pupišová, p. 

Adámek 

Prítomní pozvaní:  p. Grznárová, p. Šulek, 

Ospravedlnení: p. Sabol, p. Železník, p. Procházka  

 

 

 

Bod č.4 - Termínová listina na rok 2020 
 

- p. Králik informoval VSPL, že mu bola v deň konania zasadnutia Výboru sekcie plávania 

ústne odovzdaná informácia športovým riaditeľom o kolízii termínov konania podujatí na 

bazéne v Žiline 29.2.2020, kde sa mali konať preteky Jarné M-SSO - dlhé trate. O kolízii resp. 

o obsadení bazéna v uvedenom termíne iným subjektom bola SPF informovaná až po zaslaní 

objednávky na prenájom bazéna v zmysle zaslanej žiadosti o usporiadanie pretekov klubom 

Nereus Žilina. Túto skutočnosť následne potvrdila aj p. Grznárová. Tiež dodala, že zástupca 

klubu NERZI navrhuje posunúť termín konania pretekov Jarné M-SSO - dlhé trate na termín 

1.3.2020, nedeľu počas toho istého víkendu. Tento termín tiež vidí technický usporiadateľ ako 

vhodnejší z dôvodu školských jarných prázdnin v žilinskom a banskobystrickom kraji práve 

počas týždňa, keď sa majú konať tieto preteky a je vyššia pravdepodobnosť menšej účasti 

plavcov mladších ročníkov na pretekoch v sobotu; počas nedele by už mala byť väčšina tých, 

čo by odišli na prázdniny mimo svojho trvalého bydliska, doma. 

- p. Králik si ešte počas zasadnutia overoval situáciu u zástupcu klubu NERZI, ktorý mu 

informácie o situácii na bazéne v Žiline zreferoval a odsúhlasil posun termínu, čo už má aj 

vopred z prevádzkovateľom bazéna dohodnuté. 

- členovia VSPL sa následne zhodli na potrebe a vhodnosti zmeny termínu konania pretekov 

Majstrovstvá SSO - dlhé trate na 1.3.2020. 

 

Uznesenie SPF/2020/VSPL/Z2/U4 

Výbor sekcie plávania schvaľuje v zmysle Súťažného poriadku plávania čl. 10 ods. 6 zmenu 

termínu konania pretekov Jarné Majstrovstiev SSO - dlhé trate z dôvodu obsadenia bazéna na 

Mestskej plavárni v Žiline iným subjektom: 

 

Jarné Majstrovstvá SSO  - dlhé trate na 01.03.2020 

 

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

Odlišné stanovisko člena orgánu:  Žiadne 

 

Úloha č. 24/2020 

Výbor sekcie plávania ukladá predložiť návrh na zmenu termínu konania pretekov Jarné M-

SSO - dlhé trate na Radu SPF na schválenie. 

 

Termín: bez zdržania,   Zodpovedný/í: p. Bielik 

 

Prílohy k Zápisu č. SPF/2020/VSPL/Z2 zo zasadnutia Výboru sekcie plávania SPF: 

 


