
Uznesenie Rady SPF 
č. SPF/2021/R/U54/P 

Rada SPF schvaľuje aktualizáciu kalendára SPF pre rok 2021 podujatí syn-
chronizovaného plávania nasledovne: 

- MSR Open v PF MŽ (1. kolo SP MŽ) presunutie z pôvodného termínu 
14.3.2021 na nový termín 09.05.2021,  

- MSR Open v PF SŽ presunutie z pôvodného termínu 21.3.2021 na nový 
termín 16.05.2021,  

- Zlatá rybka 2021 presunutie z pôvodného termínu 21.3.2021 na nový 
termín 16.05.2021. 

-
Napriek tomu, že tréningový proces športovcov synchronizovaného plávania 
bol niekoľkokrát prerušený, VSSP SPF si kladie za cieľ motivovať športovcov. 
Pandemická situácia je nevyspytateľná a tréningový proces je u mnohých 
športovcov len v domácom prostredí za pomocou online aplikácií. Z dôvodu 
udržať športovcov pri pravidelnom športovaní a podporovať súťažnú náladu, 
Rada SPF schvaľuje zaradenie nasledovných kontrolných podujatí do kalen-
dára SPF pre rok 2021: 

- Kontrolné preteky v povinných figúrach Mladší žiaci: 
Termín podujatia: 13.03.2021 
Miesto konania: x-bionic sphere, Šamorín  

- Kontrolné preteky v povinných figúrach Starší žiaci: 
Termín podujatia: 20.03.2021 
Miesto konania: x-bionic sphere, Šamorín. 

Funkcia vedúceho protokolu bude počas kontrolných podujatí prebiehať 
dištančnou formou z dôvodu hospodárnosti a zlej pandemickej situácie. 
Asistenti protokolu zašlú tlačivá s výsledkami online formou vedúcemu 
protokolu, ktorý ich spracuje a finálne výsledky zašle hlavnému rozhodcovi a 
riaditeľovi pretekov.  

V súvislosti s organizáciou podujatí bude z rozpočtu SPF kapitoly sekcie 
synchronizovaného plávania hradené: 

• ubytovanie s plnou penziou pre športových dobrovoľníkov v termínoch 
11.-13.03.2021 a 18.-20.03.2021, 

• PCR testovanie na vírusové ochorenie COVID-19 športových 
dobrovoľníkov, 

• tréningová príprava pretekárov zaradených do ÚTM pre rok 2021 v 
termíne 08.-20.03.2021. 
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Úloha z rozhodnutia: 

Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť podujatie. 

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

Zápis o hlasovaní 

Odlišné stanovisko člena orgánu SPF, ktorý nesúhlasil s prijatým/schváleným  rozhodnutím alebo s 
jeho odôvodnením, ak o to požiadal : 

Uznesenie  č. SPF/2021/R/U54/P   bolo   s c h v á l e n é    

V Šamoríne,  dňa 09.04.2021 
        
                          Ing. Rastislav Bielik 

             viceprezident SPF, v.r.

Pozícia v orgáne SPF Meno, Priezvisko Súhlas/Nesúhlas/
Zdržal sa/Nehlasoval

Prezident SPF Ivan Šulek Súhlas/24.03.2021

Člen pre legislatívu a právo Marcel Blažo Súhlas/24.03.2021

Člen pre ekonomiku Nora Szauder Súhlas/22.03.2021

Viceprezident pre plávanie Rastislav Bielik Súhlas/26.03.2021

Viceprezident pre diaľkové plávanie Pavol Peciar nehlasoval

Viceprezident pre synchr. plávanie Jana Labudová Súhlas/23.03.2021

Viceprezident pre vodné pólo Štefan Šmihuľa Súhlas/22.03.2021

Člen pre plávanie - -

Zástupca športovcov Tomáš Klobučník nehlasoval
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