
Návrh na rozhodnutie Rady SPF

formou písomného hlasovania

č. SPF/2021/R/U62/P

1. Predkladateľ: Marcel Blažo, člen pre legislatívu a právo

2. Navrhovateľ: Marcel Blažo, člen pre legislatívu a právo

3. Odôvodnenie návrhu:

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť rozhodnutie o poverení športovkyne

Zory Opalka SVK25695 - ORCAB (pozn. ide o športovkyňu, ktorá má slovenské

štátne občianstvo a trvalo žije a pripravuje sa v zahraničí USA) reprezentáciou SR a

jej nominácia na nadchádzajúce ME v Budapešti. Vzhľadom na to, že o

športovkyni nie je dostatočne známa jej športová úroveň a aj s ohľadom na tú

skutočnosť, že ide o veľmi čerstvú aktivitu pretekárky a prejavený záujem a dosiaľ

neboli vytvorené formálne predpoklady pre etablovanie ďalšieho športového

odvetvia skokov do vody a tým aj stanovenie nominančných kritérií a najmä z

dôvodu návrhu a súhlasu pretekárky s financovaním účasti na pretekoch v skokoch

do vody a aj predmetných ME v Budapešti, Rada SPF vo svojom rozhodnutí upraví

aj podmienky financovania účasti na ME a následnej refakturácii týchto nákladov

športovkyni alebo jej materskému klubu ORCAB. Športovkyňa má v pláne a

záujem uchádzať sa o účasť aj na kvalifikácii na OH 2021 Tokyo, s tým, že náklady

jej účasti a jej realizačného tímu na všetkých súťažiach si zatiaľ navrhuje a súhlasí

uhrádzať z vlastných prostriedkov.

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:

- žiadosť ORCA Bratislava; výsledky Zora Opalka

5. Návrh textu rozhodnutia/uznesenia:

Rada SPF poveruje športovkyňu Zora Opalka SVK25695 (ORCAB)

reprezentáciou na LEN European Aquatics Championships v

Budapešti/HUN v skokoch do vody v termíne 10.05.-16.05.2021.

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov a realizačného tímu v

skokoch do vody na LEN European Aquatics Championships v

Budapešti/HUN v termíne 10.05.-16.05.2021:

reprezentanti poverení reprezentáciou:

Zora Opalka SVK25695

realizačný tím:

John Wingfield

Zraz a pripojenie sa k výprave SR a iné podmienky a povinnosti podľa

obsahu Nominačného listu.



Náklady výpravy (doprava z Bratislavy do Budapešti a späť), ubytovanie

s plnou penziou, poistenie, povinné testovanie) budú primárne vo vzťahu

k LEN hradené z rozpočtu SPF pre rok 2021.

SPF následne po konečnom finančnom vyučtovaní akcie vystaví klubu

ORCAB refakturačný daňový doklad:

a) na úhradu nákladov účasti trénera pretekárky,

b) na úhradu nákladov účasti pretekárky, ktoré náklady budú ponížené

o príspevok na jedného účastníka ME v športe skoky do vody

poskytnutý zo strany LEN.

Úloha z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá povinnosť organizačne zabezpečiť akciu a finančne ju zúčtovať

Termín:

bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í:

Sekretariát SPF (p. Nowak M., p. McDonnel J.  p. Hudecová E., )

6. Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia: email rada.spf@swimmsvk.sk, kópia na:

prezident@swimmsvk.sk

8. V prípade, ak sa v stanovenej lehote nevyjadríte, platí, že odpoveď sa nezapočítava.

V Bratislave, dňa 09.04.2021

JUDr. Marcel Blažo

člen Rady pre legislatívu a právo, v.r.
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