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Uznesenie  
Výboru sekcie  synchronizovaného plávania SPF 

č. SPF/2021/VSSP/U39/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. 

 
Zápis o hlasovaní 

pri rozhodovaní Výboru sekcie synchronizovaného plávania SPF 
formou hlasovania per rollam  

 

Pozícia v orgáne SPF Meno, Priezvisko  Súhlas / Nesúhlas /Zdržal sa/ Nehlasoval 
Člen – poverený vedením VSSP Marcel Blažo Súhlas / 3.8.2021 

Člen Lucia Aczelová n eh la s o v a l  
Člen Veronika Strapeková n eh la s o v a l  
Člen Marián Viazanko n eh la s o v a l  
Člen Zuzana Žáková n eh la s o v a l  

Člen – manažér reprezentácie Jana McDonnell Súhlas / 3.8.2021 
Člen – reprezentačný tréner Nora Szauder Nehlasoval z dôvodu konfliktu záujmov / 3.8.2021 
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Odlišné stanovisko člena orgánu SPF, ktorý nesúhlasil s prijatým/schváleným  rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiadal 
1): 
 

Uznesenie  č. SPF/2021/VSSP/U38/P bolo  ne sch v á le né   
 
V Bratislave, dňa 09.08.2021         
 
 
              JUDr. Marcel Blažo, v.r. 
               dočasne poverený vedením VSSP 

 
1) Uvádza sa iba v prípade, ak člen orgánu nesúhlasil s prijatým/schváleným  rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením a ak o to 
požiadal;  inak sa časť môže vynechať úplne, prípade sa uvedie poznámka “žiadne” alebo uvedie pomlčka “- “, resp. lomka “ / “. 

 


