
 

 

 

Návrh na rozhodnutie Rady SPF 
formou písomného hlasovania 

č. SPF/2020/R/U15/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/U15/P má byť 

schválenie doplnenia pretekov cORCAvid Test 2020 organizovaných Plaveckým klubom 

ORCA Bratislava (ORCA) do Termínovej listiny SPF na rok 2020, na zaradenie ktorých bola 

zaslaná žiadosť  až po termíne stanovenom v čl. 10 ods. 5 Súťažného poriadku plávania. A tiež 

neboli doručené propozície k pretekom v zmysle Súťažného poriadku čl. 10 ods. 8. 

Žiadosť o zaradenie týchto pretekov do TL2020 SPF nebola klubom ORCAB zaslaná v 

termíne stanovenom v čl. 10 ods. 5 Súťažného poriadku plávania, pretože klub nepočítal 

s organizáciou týchto pretekov. Následné vypuknutie celosvetovej pandémie nákazy 

CORCA19 a zavedenie všetkých ochranných opatrení vládou SR znamenal zrušenie všetkých 

podujatí, ktoré boli zaradené do TL20 plávania. Po ich zavedení nebol zrejmé, kedy dôjde 

k ich zrušeniu a kedy bude možné opätovne organizovať ďalšie plavecké podujatia. 

V súvislosti s vývojom pandémie až nedávno došlo k postupnému uvoľňovaniu ochranných 

opatrení a klub ORCA Bratislava sa rozhodol zorganizovať toto podujatie ako úplne prvé 

testovacie podujatie, kde by si mohli plavci otestovať svoju aktuálnu výkonnostnú úroveň 

hneď po ukončení ochranných opatrení. 

Nejasnosti vo vývoji pandémie a tiež v termínoch uvoľňovania a ukončenia ochranných 

opatrení mali zásadný vplyv aj na nedodržanie termínu doručenia propozícii k pretekom. 

VSPL doporučuje schváliť zaradenie tohto podujatia do TL plávania na rok 2020, nakoľko ide 

o mimoriadnu situáciu a podporuje konanie takéhoto testovacieho mítingu. 

4.  Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

- Výpis zo zápisu č SPF/2020/VSPL/Z5 zo zasadnutia Výboru sekcie plávania SPF 
konaného dňa 10.6.2020 a Uznesenie SPF/2020/VSPL/Z5/U4 

- Žiadosť o zaradenie pretekov cORCAvid Test 2020 organizovaných Plaveckým klubom 
ORCA Bratislava do Termínovej listiny plávania 2020. 

5.  Návrh textu rozhodnutia: 

Rada SPF schvaľuje výnimku z č. 10 ods. 5 Súťažného poriadku plávania a v 
zmysle Súťažného poriadku plávania čl. 10 ods. 1 a ods. 3 schvaľuje doplnenie 
Termínovej listiny SPF na rok 2020 o preteky, ktoré bude organizovať riadny 
člen SPF: 
 
4.7.2020  cORCAvid Test 2020 50m  Bratislava ORCA Bratislava 
 
Úloha z uznesenia: 
Rada SPF ukladá doplniť do Termínovej listine SPF na rok 2020 na webovom sídle SPF 
preteky cORCAvid Test 2020.  
 
Termín: Bez zbytočného odkladu 
Z: p. Grznárová 



 

 

 
 
Úloha z uznesenia: 
Rada SPF ukladá aktualizovať Termínovú listinu plávania v ŠTD plávania 2020 
doplnením pretekov cORCAvid Test 2020 a zverejniť ŠTD na webovom sídle SPF.  
 
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 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, 14.06.2020      Ivan Šulek 

          prezident SPF, v.r.  
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