
 
 

 

 
Návrh na rozhodnutie VSSP SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2021/VSSP/U50/P 

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

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

3. Odôvodnenie návrhu:  Predmetom rozhodnutia VSSP SPF má byť schválenie vyplatenia 
mimoriadnych odmien podľa priloženej prílohy za práce v rámci trénerskej činnosti pri 
vytvorení choreografií reprezentujúcich SR na 1. Majstrovstvách Európy Mladších juniorov 
v synchronizovanom plávaní v Rijeke (CRO). Ide o práce v rámci trénerskej činnosti pri 
vytvorení choreografií, za ktoré ešte neboli vyplatené odmeny pri reprezentovaní SR na 
vrcholnej súťaži v rámci končiaceho sa olympijského cyklu. 

Úhrada nákladov súvisiacich s mimoriadnymi odmenami za práce v rámci trénerskej činnosti 
pri vytvorení jednotlivých choreografií bude realizovaná z vlastných zdrojov Sekcie 
synchronizovaného plávania. 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:   

 - Odmeny_choreografie_2021_po MEMJ 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

S P F / 2 0 2 1 / V S S P / U 5 0 / P  

VSSP SPF schvaľuje vyplatenie mimoriadnych odmien podľa priloženej prílohy za práce v rámci trénerskej 
činnosti pri vytvorení choreografií reprezentujúcich SR na 1. Majstrovstvách Európy Mladších juniorov 
v synchronizovanom plávaní v Rijeke (CRO).  
 
Úhrada nákladov súvisiacich s  s mimoriadnymi odmenami za práce v rámci trénerskej činnosti pri 
vytvorení jednotlivých choreografií bude realizovaná z vlastných zdrojov Sekcie synchronizovaného 
plávania. 

 
Úloha z rozhodnutia: 
VSSP SPF ukladá predložiť na schválenie Rade SPF. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. Blažo M. 
 
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: 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 12.09.2021 

   
JUDr. Marcel Blažo 

                 dočasne poverený vedením VSSP SPF, v.r. 


