
 

 

Návrh na rozhodnutie VSSP SPF 

formou písomného hlasovania 

č. SPF/2021/VSSP/U36/P 

 
 
1. Predkladateľ: Jana Labáthová, asistent pre synchronizované plávanie  

 

2. Navrhovateľ: Jana McDonnell, manažér reprezentácie SR v SP 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia VSSP SPF má byť schválenie vyplatenia odmien 

za vytvorené choreografie v období od 2017 do 04.07.2021 podľa priloženej prílohy. Odmeňujú sa 

len choreografie, s ktorými pretekárky reprezentovali SR na vrcholných súťažiach (ME, MEJ, 

MEMJ, MS, MSJ, MSMJ, OH-kvalifikácia, OH, CC). V prípade ak tá istá choreografia reprezentovala 

SR na vrcholných súťažiach vo viacerých vekových kategóriách, odmeňuje sa podľa vyššej vekovej 

kategórie. Za danú choreografiu je možné dostať odmenu len raz, bez rozdielu na to, koľko sezón  

reprezentovala SR na vrcholnej súťaži a bez rozdielu na zloženie pretekárok, ktoré s ňou súťažili.  

 

Úhrada nákladov súvisiacich s odmenami za jednotlivé choreografie bude realizovaná zo zdrojov 

Sekcie synchronizovaného plávania. 
 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:   

- Odmeny_choreografie_2021_po MEJ 

 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

 

S P F / 2 0 2 1 / V S S P / U 3 6 / P  

VSSP SPF schvaľuje vyplatenie odmien za vytvorené choreografie v období od 2017 do 04.07.2021 
podľa priloženej prílohy. Odmeňujú sa len choreografie, s ktorými pretekárky reprezentovali SR 
na vrcholných súťažiach (ME, MEJ, MEMJ, MS, MSJ, MSMJ, OH-kvalifikácia, OH, CC). V prípade 
ak tá istá choreografia reprezentovala SR na vrcholných súťažiach vo viacerých vekových 
kategóriách, odmeňuje sa podľa vyššej vekovej kategórie. Za danú choreografiu je možné dostať 
odmenu len raz, bez rozdielu na to, koľko sezón  reprezentovala SR na vrcholnej súťaži a bez 
rozdielu na zloženie pretekárok, ktoré s ňou súťažili.  
 
Úhrada nákladov súvisiacich s odmenami za jednotlivé choreografie bude realizovaná zo zdrojov 
Sekcie synchronizovaného plávania. 
 
Úloha z rozhodnutia: 
VSSP SPF ukladá predložiť na schválenie Rade SPF.  
Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. Labáthová J. 

 

Úloha z rozhodnutia: 
VSSP SPF ukladá zmluvne zabezpečiť a zrealizovať vyplatenie odmien. 
Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. Adamcová J., p. Blažová Z. 

 

 

 

 



 

 

6.  Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia:  

e-mail sp@swimmsvk.sk, kópia na: labathova@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 08.07.2021 

 

 

 

 

  

Jana Labáthová 

asistent pre synchronizované plávanie, v.r.            
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