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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2021/R/U69/P 

 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Rastislav Bielik, viceprezident pre plávanie 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie zmeny konceptu podpory pod-

ujatí FINA na rok 2021 v dôsledku pandémie Covid 19. 

 

Dovôdom zmeny konceptu podpory FINA podujatí na rok 2021 je pretrvávajúca pandémia Covid 19 a s ňou 

súvisiace zvýšenie nákladov na organizovanie pretekov. Pri organizácii podujatí sa neprimerane zvýšili 

náklady na ubytovanie rozhodcov, ktorý na podujatí majú rozhodovať, výber štartovného a účasť pretekárov 

na podujatí sa znížila na 1/3 oproti minulým rokom. V tomto prípade má organizátor vo forme riadneho člena 

SPF veľké problémy usporiadať podujatie.  

SPF a hlavne výbor sekcie plávania na rok 2021 navrhuje zmenu konceptu podpory pre všetky podujatia pod 

hlavičkou FINA 2021, kde zo strany SPF pôjde o spoluorganizátora podujatia, ktorý bude preplácať náklady 

na ubytovanie rozhodcovského zboru, náklady na PCR testy a náklady súvisiace s materiálnym zabezpečením 

rozhodcovského zboru. 

Organizátor vo forme riadneho člena SPF bude znášať náklady na prenájom bazéna, marketingové náklady 

súvisiace s podujatím, výrobu tričiek, administratívne náklady, náklady na online prenos, finančné odmeny 

pre najhodnotnejšie výkony plavcov a pod. Všetky náležitosti súvisiace so zmenou konceptu sú zmluvne 

zabezpečené s daným organizátorom a zmluva tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

Zápis 20210412_Z_VSPL_5 

Zmluva o zabezpečení usporiadania a spoluorganizovaní podujatia  
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5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje zmenu konceptu podpory pre FINA podujatia organizovaných na 
území SR v roku 2021 

Náklady na podporu FINA podujatí budú hradené z rozpočtu SPF 2021 z kapitoly 16 pláva-

nia. 
 
 
Úloha z rozhodnutia: 
 
Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť podujatie. 
 
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 Bratislave, dňa 28.04.2021 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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