
Návrh na rozhodnutie VSSP SPF 

formou písomného hlasovania 

č. SPF/2021/VSSP/U23/P 

 
 
1. Predkladateľ: Jana Labudová, viceprezident pre synchronizované plávanie 

 

2. Navrhovateľ:  Nora Szauder, reprezentačný tréner SP 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia VSSP SPF má byť na návrh reprezentačného 

trénera SP schválenie Plánu práce pre RTC 2021 reprezentačného družstva Seniori 

v synchronizovanom plávaní, Plánu práce pre RTC 2021 reprezentačného družstva Juniori 

v synchronizovanom plávaní a Plánu práce pre RTC 2021 reprezentačného družstva Mladší juniori 

v synchronizovanom plávaní.  

 

Vzhľadom na prebiehajúcu celosvetovú pandémiu COVID-19 nebol až do dňa 23.4.2021 

sfinalizovaný FINA a LEN kalendár, rovnako tak termíny medzinárodných, ale aj domácich 

podujatí, čím nemohli byť s určitosťou nastavené nominačné kritériá, a to s ohľadom na hlavné ciele 

všetkých reprezentačných družstiev. Taktiež, zatvorenie plavární na Slovensku spôsobilo, že 

každodenná športová príprava reprezentačných družstiev nemohla byť kontinuálna (stále prebieha 

len v Karanténnom tréningovom centre x-bionic sphere v Šamoríne v určitých cykloch), čo 

v značnej miere ovplyvňuje samotnú prípravu najmä na nominačné, ale aj vrcholné podujatia v roku 

2021.  

 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:   

Plán práce pre RTC 2021 Reprezentačné družstvo Seniori v synchronizovanom plávaní 

Plán práce pre RTC 2021 Reprezentačné družstvo Juniori v synchronizovanom plávaní 

Plán práce pre RTC 2021 Reprezentačné družstvo Mladší juniori v synchronizovanom plávaní 

 

5. Návrh textu rozhodnutia: 
 

VSSP SPF schvaľuje Plán práce pre RTC 2021 reprezentačného družstva Seniori, reprezentačného 

družstva Juniori a reprezentačného družstva Mladší juniori v synchronizovanom plávaní.  

 

Úloha z rozhodnutia: 
VSSP SPF ukladá predložiť všetky Plány práce pre RTC 2021 na schválenie Rade SPF. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. Labudová J. 

 

Úloha z rozhodnutia: 
VSSP SPF ukladá zverejniť všetky Plány práce pre RTC 2021 na webovej stránke SPF. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. Labáthová J. 

 

6.  Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia:  



e-mail sp@swimmsvk.sk , kópia na: jana.labudova@uniba.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 26.04.2021 

   

 

v.r. Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. 

           predseda Výboru sekcie SP 
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