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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2021/R/U66/P 

 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Rastislav Bielik, viceprezident pre plávanie 

 

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

družstva mladších juniorov na podujatie multistretnutie Kyjev/UKR v termíne 23. - 26.4.2021. 

 

Organizátor dňa 7.4.2021 potvrdil konanie pretekov na Ukrajine so všetkými pandemickými opatreniami na 

hoteli ako aj na bazéne. VSPL v tejto veci bude pre plavcov zabezpečovať poistenie pre prípad súvisiaci s 

pandémiou Covid 19. VSPL bude mať k dispozícii podpísané čestné vyhlásenie rodičov plavcov (aj plnoletých 

plavcov), kde svojim podpisom sú si vedomí rizika tohto podujatia. Čestné prehlásenie nie je za účelom zba-

venia sa zodpovednosti zo strany SPF. 

Vedúcim výpravy sa oproti uzneseniu a zápisu VSPL stane p. Trešl nakoľko p. Božik nemôže z osobných 

dôvodov. 

 

 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

Zápis 20210329_Z_VSPL_4 

nominácia starších juniorov a realizačného tímu 

potvrdenie organizátora o uskutočnení plaveckého podujatia 
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5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje reprezentačný tím mladších juniorov na multistretnutie v Kyjeve, termín 
24. - 25.4.2021. 
 
Nominovaní plavci: 

Obert Kristián, Polčič Radoslav, Košťál Samuel, Martinovič Matej, Grožajová Lea, Košec Samuel, 

Horváthová Terézia,  Balogová Tamara,  Urbánková Sophia, Kudláčová Petra, Púček Richard. 

 

Realizačný tím: 

Tomáš Trešl - vedúci akcie 

Tomáš Vachan 

 

Zraz jednotlivých reprezentantov a realizačného tímu bude na základe nominačného listu. 

 

Akcia je hradená z rozpočtu SPF z kapitoly plávania bez finančnej spoluúčasti plavcov a realizač-

ného tímu. 

 
Zároveň Rada SPF poveruje Sophiu Urbánkovú SVK16066, Petru Kudláčovú SVK20163, Ta-
maru Baloghovú SVK16014 reprezentáciou na podujatie Multistretnutie v Kyjeve v termíne 
24. - 25.4.2021. 
 
 
Úloha z rozhodnutia: 
 
Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť podujatie. 
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Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. Bielik, p. Nowak 

 

 

 

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 Košiciach, dňa 18.04.2021 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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