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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2021/R/U57/P 

 

1. Predkladateľ: Rastislav Bielik, viceprezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Rastislav Bielik, viceprezident pre plávanie 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť zmena v nominácii plavcov na plavecké 

preteky v Stockholme v termíne 6.4. - 12.4. 2021. p Bielik informoval členov Rady SPF, že nakoľko športový 

riaditeľ bol pozitívne testovaný na Covid 19, tak celú agendu vyriešil za p. Nowaka osobne. Organizátorovi 

vo Švédsku poslal podklady na testovanie PCR, ubytovací zoznam, transfer z letiska na hotel a naspäť a pod.  

V tejto veci bol závažný problém, o ktorom členovia sekcie plávania nevedeli a to ten, že neboli zaslané 

vyššie spomenuté doklady a teda tím Slovenska mal byť zo zoznamu škrtnutý. p. Knihár sa snažil z vlastnej 

iniciatívy prihlásiť svojich klubových plavcov a informoval p. Bielika o vzniknutej situácii. Okamžite p. Bie-

lik doriešil všetky veci spolu s p. Procházkom a p. Božikom. Zaslali organizátorovi prerobenú prihlášku, 

úpravu plavcov podľa bodového výkonu v rámci reprezentácie Slovenska seniorov. p. Bielik členom sekcie 

plávania povedal, že ak by p. Knihár nevyvinul iniciatívu v tejto veci účasť našich plavcov na pretekoch by 

bola zrušená. Chyba nastala u p. Nowaka nakoľko bol pracovne neschopný kvôli chorobe a neodpovedal na 

maily zaslané organizátorom podujatia.   

p. Bielik navrhol členom VSPL, aby p. Knihár bol členom realizačného tímu na týchto pretekoch ako poďa-

kovanie a spolu s ním M.  Dragúň ako samoplatca 

 
4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

Zápis 20210325_Z_VSPL_3 
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5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje účasť reprezentačného družstva na Swim open Stockholm v termíne 6.4. - 12.4.2021. 

 

Nominovaní reprezentanti: 
Tomáš Klobučník, Martina Cibulková, Nina Vadovičová, Alex Kušík, Ema Marušáková, Zora Ripková, 
Tomáš Peciar, Lukáš Kalník, Laura Benková. 
 
Samoplatca: 
Marián Dragúň 
 
Realizačný tím: 
Karel Procházka - vedúci akcie 
Matej Kuchár 
Michal Knihár 
  
Zraz reprezentantov a realizačného tímu podľa nominačného listu. 
 
Akcia je hradená z rozpočtu SPF kapitoly plávanie 2021. 
 
Úloha z rozhodnutia: 
 
Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť podujatie. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: 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. 

 

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
http://www.swimmsvk.sk/
mailto:rada.spf@swimmsvk.sk
mailto:prezident@swimmsvk.sk


 

 

 

 
Slovenská plavecká federácia 
Za kasárňou  1, 831 03 Bratislava 
tel.: +421 238 105 478 
IČO: 36 068 764 
sekretariat@swimmsvk.sk,  www.swimmsvk.sk  

V Pezinku, dňa 02.04.2021 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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