
Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2021/R/U55/P 

 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident 

 

2. Navrhovateľ: Jana Labudová, viceprezident pre synchronizované plávanie 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť na návrh VSSP SPF na základe 

prejavenia záujmu o využitie LEN pravidla EURO 5.1.2 v synchronizovanom plávaní schválenie 

doplnenia nominácie reprezentantov a realizačného tímu na LEN European Aquatics 

Championships v Budapešti/HUN o Viktóriu Reichovú v disciplíne technické sólo a voľné sólo na 

základe vyhodnotenia stanovených nominačných kritérií.  

 

Vychádzajúc z finančnej náročnosti samotného podujatia, z časového programu jednotlivých 

disciplín a tiež s ohľadom na celoročný rozpočet synchronizovaného plávania v roku 2021 a ostatné 

vrcholné podujatia, Viktória Reichová bude súčasťou výpravy na LEN European Aquatics 

Championships v Budapešti/HUN v dňoch 09.05.-11.05.2021. 

Náklady výpravy (doprava, ubytovanie s plnou penziou, poistenie, povinné testovanie) budú 

hradené z rozpočtu SPF pre rok 2021, kapitoly sekcie synchronizovaného plávania.  

 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

- Zápis o hlasovaní o uznesení č. SPF/2021/VSSP/U16/P 

- Nominačné kritériá pre LEN European Aquatics Championships – vyhodnotenie 

 

 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

 

S P F / 2 0 2 1 / R / U 5 5 / P  

Rada SPF schvaľuje doplnenie nominácie reprezentantov a realizačného tímu na LEN European 
Aquatics Championships v Budapešti/HUN o reprezentantku Viktóriu Reichovú v termíne 09.05.-
11.05.2021. 
 
Náklady výpravy (doprava, ubytovanie s plnou penziou, poistenie, povinné testovanie) budú 
hradené z rozpočtu SPF pre rok 2021, kapitoly sekcie synchronizovaného plávania.  
  
 
Úloha z rozhodnutia: 
Rada SPF ukladá povinnosť organizačne zabezpečiť akciu.  
 
Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. McDonnell J., p. Hudecová E.,  
                                                                                                  p. Nowak M. 

 

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 24.03.2021 

 

 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  

mailto:rada.spf@swimmsvk.sk
mailto:prezident@swimmsvk.sk

