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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2021/R/U128/P 

 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie nominácie Zora Opalka 

SVK25695 (ORCAB) pod hlavičkou SVK na podujatie U.S. open, ktoré sa koná v termíne 06.-

08.08.2021. 

Na základe prijatia elektronickej žiadosti na Radu SPF od p. Ireny Adámkovej – predsedu PK ORCA 

Bratislava zo dňa 9.7.2021, v ktorej žiada o povolenie štartu  skokanky Zora Opalka pod hlavičkou 

SVK na podujatí U.S. open v termíne 6. – 8.8.2021. V USA je to veľká mediálna udalosť a je to príle-

žitosť na zviditeľnenie Slovenska.  

S účasťou na danom podujatí nebudú pre SPF spojené žiadne náklady.  

Sekcia skokov do vody v SPF nie je v súčasnosti zriadená, nakoľko  má iba jedného člena trénujúceho 

v zahraničí, kde má na rozdiel od Slovenska na tento šport vytvorené podmienky. Z uvedeného dô-

vodu materiál predkladá prezident SPF. Pre rok 2022 navrhujeme predložiť termínovú listinu na 

celý rok spolu s rozpočtom a požiadavkami od SPF. 

 
4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

E-mail – žiadosť p. Adámkovej 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF poveruje športovkyňu Zora Opalka SVK25695 (ORCAB) reprezentáciou na podujatí U.S. 

open, ktoré sa koná v termíne 06.-08.08.2021 

 

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov a realizačného tímu v skokoch do vody na podujatie 

U.S. open, ktoré sa koná v termíne 06.-08.08.2021. 

 

reprezentanti poverení reprezentáciou: 

Zora Opalka SVK25695 

 

realizačný tím: 

John Wingfield 

 

Náklady  spojené s akciou  sú hradené z vlastných zdrojov športovca. 
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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 16.07.2021 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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