
 

 

 

Návrh na rozhodnutie Rady SPF 
formou písomného hlasovania 

č. SPF/2020/R/U11/P 
 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

2. Navrhovateľ:  Martin Králik, člen Rady SPF pre plávanie 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom uznesenia Rady SPZ č. SPF/2020/R/U11/P má byť 

schválenie zmeny termínu konania pretekov Jarné Majstrovstvá SSO – dlhé trate. 

V zmysle schválenej TL2020 sa tieto preteky mali konať dňa 29.2.2020 na mestskej plavárni 

v Žiline. Sekretariát SPF na základe týchto informácii zaslal prevádzkovateľovi Mestskej 

plavárne v Žiline, kde sa majú preteky konať, objednávku na prenájom bazéne. Odpoveďou 

od prevádzkovateľa sa na SPF vrátilo zamietnutie prenájmu s odôvodnením, že v tomto 

termíne je plaváreň rezervovaná iným subjektom. Po preverení situácie na vedení klubu 

Nereus Žilina, ktorý je schválený ako technický usporiadateľ pretekov, bola táto skutočnosť 

potvrdená s tým, že v čase zasielania žiadosti o technické usporiadanie o prenájme bazéne 

nevedeli a tiež na to neboli upozornení prevádzkovateľom. Vedenie klubu NERZI po dohode 

s prevádzkovateľom navrhlo nový termín konania pretekov a to na 1.3.2020 teda posun zo 

soboty na nedeľu počas toho istého víkendu. 

Výbor sekcie plávania súhlasí s týmto jednodňovým posunom. 

 

4.  Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

● Výpis so zápisu č. SPF/2020/VSPL/Z2 zo zasadnutia Výboru sekcie plávania SPF 
konaného dňa 5.2.2020 a : 

Uznesenie SPF/2020/VSPL/Z2/U4 

5.  Návrh textu rozhodnutia: 

Rada SPF 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 
 
Úloha z uznesenia: 
Rada SPF ukladá zaktualizovať termín konania pretekov jarné M-SSO – dlhé trate v 
Termínovej listine SPF na rok 2020 a ako upozornenie zverejniť zmenu termínu konania 
pretekov na webe SPF.  
 
Termín: ihneď 
Zodpovedný: Bianca Grznárová, asistent sekcie plávania  
 
Úloha z uznesenia: 
Rada SPF ukladá aktualizovať termínu konania pretekov Jarné M-SSO – dlhé trate v ŠTD 
2020 plávania, aktualizované ŠTD zverejniť na webe SPF a informovať športového 
administrátora pretekov.  
 
Termín: ihneď 



 

 

Zodpovedný: Miroslav Šimun, matrikár súťaží plávania  
 

6. Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia: e-mail rada.spf@swimmsvk.sk a kopia na  
prezident@swimmsvk.sk  

8. V prípade, ak sa v stanovenej lehote nevyjadríte, platí, že odpoveď sa nezapočítava do kvóra 
stanoveného na platné rozhodnutie o návrhu. 

 
V Bratislave, 09.02.2020      Ivan Šulek 

          prezident SPF, v.r.  
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