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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2021/R/U70/P 

 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Rastislav Bielik, viceprezident pre plávanie 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie príspevku na podporu repre-

zentácie v rámci organizovaného podujatia Orca Cup 2021. 

 

Návrhom týkajúci sa podpory reprezentácie na podujatí Orca cup 2021 je na základe propozícii vy-

pracovaných klubom Orca Bratislava sa VSPL zaoberala podporou plavcov zaradených do reprezen-

tácie k 1.1.2021. Návrh finančnej podpory jednotlivých plavcov je vo výške 345 eur/osoba/reprezen-

tant. Finančný príspevok slúži na pokrytie nákladov spojených s ubytovaním a stravou športovcov 

bude v termíne 23.4. - 2.5.2021. Jednotlivý reprezentanti ho budú môcť využívať ľubovoľne podľa 

optimálneho nastavenia ich prípravy a účasti na podujatí.  

Organizátor podujatia Orca Bratislava bude jednotlivým plaveckým oddielom účtovať sumu poní-

ženú o plavcov, ktorí majú nárok na príspevok. Príspevok vo výške 345 eur bude priamo vyúčtovaný 

na SPF a bude hradený z rozpočtu plávania 2021. Príspevok sa týka aj age group EYOF, ktorí nie sú 

v reprezentácii a to na základe bodových výkonov stanovených členmi VSPL na 570 FINA 2021 

bodov pre dievčatá a 560 FINA 2021 bodov pre chlapcov. Bodové výkony jednotlivých plavcov budú 

prílohou tohto zápisu. 
 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

Zápis 20210412_Z_VSPL_5 
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5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje finančný príspevok pre podujatie Orca cup 2021 v termíne 23.4. - 

2.5.2021 vo výške 345 eur/osoba/reprezentant. Príspevok sa zároveň týka aj plavcov age 

group EYOF na základe zaplávaných FINA bodov 2021 vo výške 570b dievčatá a 560b 

chlapci. 

 

Finančný príspevok je hradený z rozpočtu SPF kapitoly plávania. 

 

 

Úloha z rozhodnutia: 

 

Rada SPF ukladá úlohu p. Bielikovi a ekonomickému oddeleniu SPF dohliadnuť na 

správnosť vyúčtovaných prostriedkov zo strany spoluorganizátora plaveckého klubu Orca 

Bratislava. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu                 Zodpovedný/í: p. Bielik, p. Blažová, p. Adamcová, 

p. Hudecová 

 
 

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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