
 
 

 

 
Návrh na rozhodnutie VSSP SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2021/VSSP/U48/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 menného zoznamu športovcov, ktorí spĺňajú kritériá na zaradenie do 
reprezentačného družstva Mladší juniori k 01.09.2021. Vychádzajúc z pandemickej situácie a z 
toho vyplývajúcich sťažených podmienok na prípravu, ale najmä z absencie podujatí ako na 
Slovensku tak aj vo svete, reprezentačný tréner SP navrhuje schválenie výnimky v súvislosti 
s plnením kritérií na zaradenie do reprezentačného družstva Mladších juniorov týkajúcej sa 
štartu vo voľnej zostave.  

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:   

Menný zoznam športovcov, ktorí spĺňajú kritériá na zaradenie do reprezentačného družstva 
Mladší juniori k 01.09.2021 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

S P F / 2 0 2 1 / V S S P / U 4 8 / P  

VSSP SPF schvaľuje zloženie reprezentačného družstva Mladší juniori v  synchronizovanom plávaní 
k 01.09.2021 /sledované obdobie 01.01.2021-31.08.2021/.  
 
Úloha z rozhodnutia: 
VSSP SPF ukladá predložiť menný zoznam športovcov zaradených do reprezentačného družstva Mladší 
juniori v synchronizovanom  plávaní k 01.09.2021 na schválenie Rade SPF. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. Blažo M. 
 
Úloha z rozhodnutia: 
VSSP SPF ukladá vystavenie dekrétov reprezentantom a zverejnenie zoznamu na webovom sídle SPF.  
 
Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. Labáthová J. 
 
Úloha z rozhodnutia: 
VSSP SPF ukladá zabezpečenie podpísania Štatútov reprezentanta SR a vyplnenie Evidenčného listu 
reprezentanta SR novozaradených reprezentantov.   
 
Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. McDonnell J. 

 
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 02.09.2021 

   
JUDr. Marcel Blažo 

                 dočasne poverený vedením VSSP SPF, v.r. 


