
 

 

Návrh na uznesenie VSPL 

formou písomného hlasovania 

č. SPF/2020/VSPL/U15/P 
 

1. Predkladateľ: Rastislav Bielik, predseda výboru sekcie plávania 

 

2. Navrhovateľ: Martin Králik, poverený člen sekcie plávania 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom uznesenia VSPL č. SPF/2020/VSPL/U15/P má byť schválenie 

zmeny termínu konania pretekov Pohár priateľstva 2020, Rimavská Sobota zaradených do Termínovej listiny 

SPF na rok 2020 podľa čl. 10 ods. 3 Súťažného poriadku plávania. 

  

Vzhľadom na preventívne a ochranné opatrenia prijímané štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy proti 

šíreniu koronavírusu (COVID-19) sú v zmysle usmernenia Rady SPF zrušené konania všetkých 

pretekov plaveckých športov v TL 2020 SPF od 11.3.2020 až do odvolania, predbežne do 6.4.2020. 

Preteky Pohár priateľstva 2020, Rimavská Sobota sa mali konať v pôvodnom termíne 21.3. – 22.3.2020. 

Organizátori poslali na VSPL informáciu so žiadosťou o zmene termínu konania na 19.9. - 20.9.2020 

a tiež v žiadosti uviedli aj náhradný termín 26.9. – 27.9.2020. V novom termíne konania pretekov je 

schválené konanie pretekov Plavecké nádeje Bratislava, na ktoré ale organizátor nežiadal zapožičanie 

EČZ  iné preteky zatiaľ nie sú hlásené, takže nedôjde ku kolízii so žiadnym iným podujatím. Avšak 

v náhradnom termíne 26.9. – 27.9.2020 je už schválené konanie iných dvoch pretekov, na ktoré bolo 

VSPL aj schválené zapožičanie EČZ a teda z technických, logistických a personálnych dôvodov nie je 

možné schváliť konanie podujartia v tomto termíne . 

Zmena termínu je v prvom rade informačná a konanie pretekov je podmienené rozhodnutiami 

a nariadeniami vlády v súvislosti s vývojom situácie okolo pandémie nákazy koronavírusu a tiež 

organizácia pretekov v novom termíne podlieha rozhodnutiam a nariadeniam vlády SR a Rady SPF. 

 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:   

- Žiadosť o zmenu termínu konania pretekov Pohár priateľstva 2020, PKRS 

 

5. Návrh textu uznesenia:  

 

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

termínu konania plaveckých pretekov  

 

Pohár priateľstva 2020, PK Rimavská Sobota  na termín  19.09. – 20.09.2020 
 

podmienečne a organizácia pretekov v novom termíne podlieha ďalším rozhodnutiam a nariadeniami vlády SR, 

krízového štábu SR a Rady SPF v súvislosti s vývojom situácie týkajúcej sa pandémie nákazy koronavírusu.. 

 

Úloha z uznesenia: 

Vzhľadom na akútnosť termínu a mimoriadnu situáciu Výbor sekcie plávania ukladá predložiť návrh zmenu 

termínu konania pretekov Banská Bystrica Cup, Banská Bystrica na Radu SPF na vedomie. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Zodpovedný: Rastislav Bielik, predseda VSPL 

 

Úloha z uznesenia: 



 

 

Výbor sekcie plávania ukladá zaktualizovať termín konania pretekov Banská Bystrica Cup, Banská Bystrica v 

Termínovej listine SPF na rok 2020 a ako upozornenie zverejniť zmenu termínu konania pretekov na webe SPF.  

 

Termín: ihneď 

Zodpovedný: p.Bianca Grznárová, asistent sekcie plávania  
 

Úloha z uznesenia: 

Výbor sekcie plávania ukladá aktualizovať termín konania pretekov Banská Bystrica Cup, Banská Bystrica v ŠTD 

2020 plávania. Ďalšia zverejnenie aktualizácie dokumentu ŠTD na webovom sídle SPF bude podliehať rozhodnutiu 

a pokynom zo strany VSPL.  
 

Termín: ihneď 

Zodpovedný/í : p.Miroslav Šimun, matrikár súťaží plávania , p.Zuzana Košťálová, matrikár SPF 

6. Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia: e-mail pl@swimmsvk.sk, kópia na: bielik@royalclub.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, dňa  12.3.2020   Ing. Rastislav Bielik 

   Predseda výboru sekcie plávania 
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