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Uznesenie Rady SPF 
č. SPF/2021/R/U59/P 

 
Rada SPF schvaľuje preplatenie nákladov na prenájom plaveckých dráh pre 
účastníkov sústredenia v termíne 1. - 8.4.2021 pred plaveckým podujatím Kon-
trolné preteky 2021 starších, mladších žiakov a plaveckých nádejí. 

 
Náklady na prenájom bazéna je hradená z rozpočtu SPF kapitoly 16 plávanie 
2021. 
 
Úloha z rozhodnutia: 
 
Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť podujatie. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. Bielik 

 

  
 

 

Zápis o hlasovaní 
 

Pozícia v orgáne SPF Meno, Priezvisko 
Súhlas/Nesúhlas/Zdr-

žal sa/Nehlasoval 

Prezident SPF Ivan Šulek Súhlas/02.04.2021 

Člen pre legislatívu a právo Marcel Blažo Súhlas/06.04.2021 

Člen pre ekonomiku Nora Szauder Súhlas/07.04.2021 

Viceprezident pre plávanie Rastislav Bielik Súhlas/02.04.2021 

Viceprezident pre diaľkové plávanie Pavol Peciar Súhlas/06.04.2021 

Viceprezident pre synchr. plávanie Jana Labudová Súhlas/06.04.2021 

Viceprezident pre vodné pólo Štefan Šmihuľa Súhlas/06.04.2021 

Člen pre plávanie - - 

Zástupca športovcov Tomáš Klobučník nehlasoval 
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Odlišné stanovisko člena orgánu SPF, ktorý nesúhlasil s prijatým/schváleným  rozhodnutím alebo s 
jeho odôvodnením, ak o to požiadal : člen za legislatívu a právo - súhlasil s výhradou: 

Výhrada: 

V kontexte môjho vyjadrenia - požiadavky k tvorbe rozpočtu SPF na rok 2021, ktoré som for-
muloval už vrámci rokovania Rady SPF dňa 22.2.2021 (viď zápis z Rady SPF č. 
SPF/2021/R/Z2 )  žiadam – navrhujem, aby všetky príspevky, kompenzácie, naturálne plne-
nia vo forme úhrady nájmov dráh a iné benefity, ktoré boli poskytnuté ako podpora len nie-
ktorým klubom (členom SPF)  v rámci karanténneho strediska (bubliny), či už v rámci súst-
redení, pretekov a pod, boli tomu zodpovedajúc kompenzované v rozpočte SPF na rok 2021 
ostatným klubom (členom SPF), a to formou možnosti čerpania alebo pridelenia finančných 
prostriedkov v rovnakej miere, akou boli podporené kluby (členovia SPF), ktoré sa týchto 
a takto podporovaných akcií zúčastnili. 
Nie každý klub (člen SPF) sa mohol z finančných alebo akýchkoľvek iných dôvodov 
zúčastňovať týchto a takto podporovaných akcií. Moja požiadavka je založená na princípe 
rovnakého a spravodlivého prístupu ku všetkým klubom (členom SPF). Ďakujem za porozu-
menie. 

 
Uznesenie  č. SPF/2021/R/U59/P   bolo   s c h v á l e n é    

 
 
V Bratislave,  dňa 08.04.2021 
        
                          Mgr. Ivan Šulek 

             prezident SPF, v.r. 
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