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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2021/R/U56/P 

 

1. Predkladateľ: 1. Predkladateľ: Rastislav Bielik, viceprezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Jana Labudová, viceprezident pre synchronizované plávanie 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť na návrh VSSP SPF schválenie aktualizá-

cie kalendára SPF pre rok 2021 podujatí synchronizovaného plávania z dôvodu pretrvávajúcej zlej pandemic-

kej situácie na Slovensku nasledovne: 

- 6. M.E.C. Cup a Majstrovstvá SR Juniori & MŽ (2. kolo SP MŽ) presunutie z pôvodného termínu 17.-

18.04.2021 na neurčito. 

 

Z dôvodu udržať športovcov pri pravidelnom športovaní a podporovať motiváciu, VSSP SPF navrhuje zara-

denie nasledovných kontrolných podujatí do kalendára SPF pre rok 2021: 

- Bubble Open 

Termín podujatia: 17.-18.04.2021 

Miesto konania: x-bionic sphere, Šamorín  

Kategórie: Mladší žiaci, Starší žiaci a Juniori 

 

V súvislosti s organizáciou podujatí bude z rozpočtu SPF kapitoly sekcie synchronizovaného plávania hra-

dené: 

 ubytovanie s plnou penziou pre športových dobrovoľníkov v termíne 15.-18.04.2021, 

 PCR testovanie na vírusové ochorenie COVID-19 športových dobrovoľníkov. 

 
4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

- Zápis o hlasovaní o uznesení č. SPF/2021/VSSP/U17/P 

- 2021_04_Bubble_Open_Invitation 
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5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje aktualizáciu kalendára SPF pre rok 2021 podujatí synchronizovaného plávania z dôvodu 

pretrvávajúcej zlej pandemickej situácie na Slovensku nasledovne: 

- 6. M.E.C. Cup a Majstrovstvá SR Juniori & MŽ (2. kolo SP MŽ) presunutie z pôvodného termínu 17.-
18.04.2021 na neurčito. 

-  
Z dôvodu udržať športovcov pri pravidelnom športovaní a podporovať motiváciu, VSSP SPF navrhuje zara-

denie nasledovných kontrolných podujatí do kalendára SPF pre rok 2021: 

- Bubble Open 
            Termín podujatia: 17.-18.04.2021 

            Miesto konania: x-bionic sphere, Šamorín  

            Kategórie: Mladší žiaci, Starší žiaci a Juniori 

 

V súvislosti s organizáciou podujatí bude z rozpočtu SPF kapitoly sekcie synchronizovaného plávania hra-

dené: 

 ubytovanie s plnou penziou pre športových dobrovoľníkov v termíne 15.-18.04.2021, 
 PCR testovanie na vírusové ochorenie COVID-19 športových dobrovoľníkov.  

Úloha z rozhodnutia: 
Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť podujatie. 
 

 Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. Labáthová J. 

 

 

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. 
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V Pezinku, dňa 02.04.2021 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
http://www.swimmsvk.sk/

