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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2021/R/U48/P 

 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident 

 

2. Navrhovateľ:  Rastislav Bielik, viceprezident pre plávanie 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie reprezentačného tímu age 

group EYOF v Aquacity Poprad v termíne od 16.3. - 31.3.2021. 

Sústredenia sa zúčastňujú na náklady SPF plavci, ktorí ktorí splnili bodový výkon nad úroveň 590 bodov u 

dievčat a u chlapcov 580 bodov podľa FINA 2019 bodov za obdobie pretekov konajúcich sa v roku 2021. 

Pôvodný návrh predstavoval hranicu 600 bodov avšak ako budúcnosť slovenského plávania sa bodový výkon 

znížil a tým sa výber rozšíril o 6 plavcov. VSPL pristúpila do konca marca k prepočtu bodov podľa svetových 

tabuliek z roku 2019 nakoľko preteky organizované SPF vo februári pod názvom Kontrolné preteky 2021 boli 

podľa swimrankingu prepočítané touto hodnotou. VCS 2021 bola prepočítaná hodnotou FINA bodov z roku 

2020. Je veľký predpoklad, že FINA nemala v čase konanie preteku vo februári skompletizované tabuľky a 

tým pádom športový administrátor prepočítaval body podľa aktuálnych (v tom čase jediných) tabuliek FINA 

bodov. 

 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

Zápis 20210121_Z_VSPL_2 

 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje schvaľuje účasť reprezentačného tímu EYOF v X-Bionic Sphere v Šamoríne a v AQU-
ACITY Poprad  v termíne od 15.3. - 31.3. 2021. 
 

Nominovaní reprezentanti: 

Samuel Košťál, Matej Martinovič, Nikolas Janovjak, Martin Kubica, Daniel Van Wyk, Nadine Horňáková, 

Terézia Horváthová, Karolína Vetráková, Eva Mikulášová, Lea Grožajová, Miriama Szászová. 

 

Realizačný tím pre AQUACITY Poprad: 

Tomáš Trešl - vedúci akcie/tréner 

 

Akcia je hradená z rozpočtu SPF z kapitoly sekcie  plávania. 

Úloha z rozhodnutia: 
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Rada SPF ukladá úlohu športovému riaditeľovi a viceprezidentovi pre plávanie zabezpečiť reprezentačné 
sústredenie. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. Nowak, p. Bielik  

 

 

6.  Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia:  

e-mail rada.spf@swimmsvk.sk , kópia 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, dňa 17.03.2021 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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