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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2021/R/U127/P 

 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Rastislav Bielik, viceprezident pre plávanie 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie aktualizácie reprezen-

tačného družstva juniorov na základe súčasne platného plánu práce RTC 2021 reprezentačného 

družstva juniorov v bode: “Obdobie pre zaradenie do reprezentačného družstva”. 

 

Na základe plánu práce RTC 2021 reprezentačného družstva juniorov sa k 1.7.2021 budú reprezen-

tačné družstvá upravovať o nových zaradených reprezentantov avšak na druhej strane sa bude re-

prezentácia aj aktualizovať (prestávajú platiť časy zaplávané v roku 2019) kvôli pandémii COVID-

19. Reprezentanti, ktorí boli do reprezentačného družstva zaradený na základe výkonu z roku 2019, 

museli v období 1.1.2021 - 30.6.2021 potvrdiť potrebný bodový výkon. V opačnom prípade nebudú 

k 1.7. 2021 do daného reprezentačného družstva zaradený, alebo budú preradený  do príslušného 

stupňa na základe výkonu  v roku 2020, alebo 2021. 
 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

Uznesenie č. VSPL/2021/R/Z7/U5 

Aktualizovaný zoznam reprezentačného družstva juniorov 

Schválený PP RTC 2021 reprezentačného družstva juniorov 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje aktualizáciu reprezentačného družstva juniorov na základe súčasne 
platného plánu práce RTC 2021 reprezentačného družstva juniorov v bode: “Obdobie 
pre zaradenie do reprezentačného družstva”. 
 

Úloha z rozhodnutia: 

 

Rada SPF ukladá úlohu sekretariátu SPF zvereniť aktualizovaný zoznam 

reprezentantov v kategórii junior. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu              Zodpovedný/í: p. Nowak 
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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 15.07.2021 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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