
 

 

 

Návrh na rozhodnutie Rady SPF 
formou písomného hlasovania 

č. SPF/2020/R/U14/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/U14/P má byť 

schválenie nominácie rozhodcov plávania pre zaradenie na FINA SWIMMING OFFICIALS 

LIST N° 21. 

Dňa 18.3.2020 bola na SPF doručená výzva FINA pre zasielanie nominácii rozchodov 

národných plaveckých federácii na zaradenie do FINA SWIMMING OFFICIALS LIST N° 21, 

ktorého platnosť bude od od 01.01.2021 do 31.12.2024. Každá národná plavecká federácia 

alebo zväz môže nominovať maximálne troch hlavných rozhodcov a dvoch štartérov. 

Podmienkami pre zaradenie rozhodcov je rok narodenia 1955 a mladší a dobrá znalosť 

anglického jazyka slovom i písmom, ktorý je oficiálny komunikačný jazyk FINA. 

 

Manažér rozhodcovských zborov sekcie plávani p.Bálintová po konzultácii s FINA rozhodcom 

p.Soškom navrhli na 

 

Pozíciu hlavný rozhodca: 

Miroslav Soško 

Daria Bálintová 

Rudolf Salcer 

 

Pozíciu štartér: 

Ján Urbanský 

Štefan Tanka 

 

Všetci navrhnutí rozhodcovia majú bohaté skúsenosti s výkonom funkcii rozhodcov, často 

vykonávajú funkciu rozhodcu na uvedených pozíciách na významných podujatiach na 

Slovensku aj v zahraničí, ovládajú anglický jazyk na veľmi dobrej úrovni. Všetci sú držiteľmi 

osvedčení rozhodcu III. kvalifikačného stupňa a tiež spĺňajú podmienku ročníka narodenia 

1955 a mladší. 

Termín zasielania nominácií na FINA je do 30.6.2020 

 

Výbor sekcie plávania súhlasí s týmto jednodňovým posunom. 

 

4.  Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

• Zápis o hlasovaní pri rozhodovaní Výboru sekcie plávania SPF formou písomného 
hlasovania č. SPF/2020/VSPL/U16/P 

• FINA SW Officials_Application Form_List 21_18.03.2020.pdf 

• FINA SW Officials_Memo_List 21_18.03.2020.pdf 

• FINA Regulations and Information_List 21_18.03.2020.pdf  



 

 

 
5. Návrh textu rozhodnutia: 

Rada SPF schvaľuje podľa čl. 41 písm. aa) Stanov SPF návrh nominácie 
rozhodcov plávania na ich zaradenie na FINA list 21 nasledovne: 
 
Na pozíciu Hlavný rozhodca: 
Miroslav Soško (1965) - SVK14042 
Daria Bálintová (1967) - SVK12726 
Rudolf Salcer (1968) - SVK14059 
 
Na pozíciu Štartér: 
Ján Urbanský (1968) - SVK14499 
Štefan Tanka (1957) - SVK14723 
 
Úloha z uznesenia: 
Rada SPF ukladá zaslať návrh nominovaných rozhodcov plávania na ich zaradenie do 
FINA SWIMMING OFFICIALS LIST N° 21 na FINA 
 
Termín: bez zbytočného odkladu 
Zodpovedný: p. Miroslav Nowak, športový riaditeľ SPF  
 

 

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, 04.04.2020      Ivan Šulek 

          prezident SPF, v.r.  
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