
Zápis o hlasovaní 

pri rozhodovaní Výboru sekcie  
synchronizovaného plávania SPF 

formou hlasovania per rollam  
k Uzneseniu č. SPF/2021/VSSP/U13/P 

 
 
Predmetom hlasovania bol návrh uznesenia č. SPF/2021/VSSP/U13/P v znení: 
 

VSSP SPF schvaľuje aktualizáciu kalendára SPF pre rok 2021 podujatí synchronizovaného 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, VSSP SPF 
schvaľuje zaradenie nasledovných kontrolných podujatí do kalendára 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.  

 
 
Hlasovanie: 
 

Pozícia v orgáne SPF Meno, Priezvisko  

Súhlas/ 
Nesúhlas/ 
Zdržal sa/ 

Nehlasoval 

Predseda Jana Labudová súhlas/08.03.2021 



Člen Lucia Aczelová súhlas/08.03.2021 

Člen Ivana Solymosyová súhlas/09.03.2021 

Člen Veronika Strapeková súhlas/09.03.2021 

Člen  Marián Viazanko súhlas/09.03.2021 

Člen  Zuzana Žáková súhlas/09.03.2021 

Člen – manažér reprezentácie Jana McDonnell súhlas/08.03.2021 

Člen – reprezentačný tréner Nora Szauder súhlas/08.03.2021 

 
Odlišné stanovisko člena orgánu SPF, ktorý nesúhlasil s prijatým/schváleným rozhodnutím alebo s jeho 
odôvodnením, ak o to požiadal 1): 

 

 

 
Uznesenie  č. SPF/2021/VSSP/U13/P 

 

bolo schválené  
 

 

 

V Bratislave, dňa 09.03.2021          

 
       Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. 

  predseda VSSP, v.r. 

                                                 
1) Uvádza sa iba v prípade, ak člen orgánu nesúhlasil s prijatým/schváleným  rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením a ak o to 
požiadal;  inak sa časť môže vynechať úplne, prípade sa uvedie poznámka “žiadne” alebo uvedie pomlčka “- “, resp. lomka “ / “. 

 


