
 
 

 

Návrh na rozhodnutie VSSP SPF 
formou písomného hlasovania 

č. SPF/2021/VSSP/U39/P 
 

1. Predkladateľ: JUDr. Marcel Blažo,  
dočasne poverený vedením Výboru sekcie synchronizovaného plávania 

2. Navrhovateľ: Nora Szauder, reprezentačný tréner SP 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia VSSP SPF má byť na návrh reprezentačného trénera SP 
schválenie nominácie reprezentantov reprezentačného družstva Mladší juniori a realizačného tímu na 
súťaž 1st European Youth Artistic Swimming Championships & Mediterannean Artistic Swimming Cup, 
ktorá sa bude konať 09.-12.09.2021 v Rijeke/Chorvátsko. 

S ohľadom na stále prebiehajúcu celosvetovú pandémiu COVID-19 sa neuskutočnilo podľa Plánu 
práce pre RTC 2021 reprezentačného družstva Mladší juniori v SP pôvodne plánované druhé 
nominačné podujatie 30th  Delfínik&Iuventa Cup 2021. Táto skutočnosť bola oznámená v čase 
kedy ho už nebolo možné nahradiť iným podujatím. Z tohto dôvodu je návrh nominácie 
reprezentantov jednak na základe vyhodnotenia nominačných kritérií len podľa jedného 
nominačného podujatia a to 10th Austrian Open 2021 a tiež v takom počte, aby Slovensko malo 
na tomto vrcholnom podujatí zastúpenie v disciplínach sólo, pár, tím a kombinovaná zostava, aj 
napriek tomu, že na prvom nominačnom podujatí reprezentácia SR v kombinovanej zostave 
neštartovala. 

Náklady výpravy (poistenie, povinné testovania, doprava, ubytovanie s plnou penziou) sú 
hradené zo zdrojov Sekcie synchronizovaného plávania avšak reprezentanti budú mať spoluúčasť 
na akcii vo výške 400 Eur. 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

Vyhodnotenie kritérií na MEMJ Rijeka 2021 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

 
S P F / 2 0 2 1 / V S S P / U 3 9 / P  

VSSP SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov reprezentačného družstva Mladší juniori 
a realizačného tímu na súťaž 1st European Youth Artistic Swimming Championships & 
Mediterannean Artistic Swimming Cup, ktorá sa bude konať 09.-12.09.2021 v Rijeke/Chorvátsko. 
 
reprezentanti: 
Ásványiová V., Bernáthová M., Blštáková Z., Diky N., Krajčovičová L., Lukáčová N., Markušová 
H., Palenčárová P., Srdošová S., Strapeková Ž., Waterloos L., Zemanová L. 
 
realizačný tím: 
Vedúci výpravy: Strapeková V. 
Tréneri: Strapeková V., Thuringerová M. 



 
 

 

Rozhodca: Žáková Z. 
 
Náklady výpravy (poistenie, povinné testovania, doprava, ubytovanie s plnou penziou) sú hradené 
zo zdrojov Sekcie synchronizovaného plávania. Reprezentanti hradia spoluúčasť na akcii vo výške 
400 Eur. 
 
Úloha z rozhodnutia: 
VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF.  
 
Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. Blažo M. 
 
Úloha z rozhodnutia: 
VSSP SPF ukladá povinnosť organizačne zabezpečiť akciu.  
 
Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. McDonnell J., p. Hudecová E.,  
                                                                                                  p. Nowak M. 

 
6. Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia: e-mail sp@swimmsvk.sk , kópia na: 
blazo@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 3.8.2021 
 
 
 
 
            JUDr. Marcel Blažo 
                 dočasne poverený vedením VSSP SPF, v.r.  
 

 


