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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2021/R/U146/P 

 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Rastislav Bielik, viceprezident pre plávanie 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie v zmysle Súťažného 

poriadku plávania čl. 10 ods. 1 a ods. 3 schvaľuje zmenu miesta plaveckých  pretekov Slovenský 

pohár družstiev v termíne 2. - 3.10.2021 v Šamoríne X-Bionic Sphere 25 m bazén a zároveň schvá-

lenie propozícii a systém súťaže daného podujatia. 

 

Zmena miesta konania vznikla na základe obsadenia termínu na plavárni Pasienky, ktoré v termíne 

2. - 3.10.2021 majú obsadenú plaváreň. VSPL sa následne zaoberala možnosťou plávať na 25m ba-

zéne, kde by jednotlivý plavci mali šancu plniť limity na ME 25m v Kazani nakoľko celá sezóna v 

roku 2021 vo väčšine prípadov prebiehala na dlhom bazéne.  
 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

Uznesenie č. VSPL/2021/R/Z8/U2 

Uznesenie č. VSPL/2021/R/Z8/U3 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje v zmysle Súťažného poriadku plávania čl. 10 ods. 1 a ods. 3 
schvaľuje zmenu miesta plaveckých  pretekov Slovenský pohár družstiev v ter-
míne 2. - 3.10.2021 v Šamoríne X-Bionic Sphere 25 m bazén  
a zároveň  
 
schvavľuje propozície a systém súťaže podujatia pod názvom Slovenský pohár 
družstiev v termíne 2.-3.10.2021 v Šamoríne. 
 

Úloha z rozhodnutia: 

 

Rada SPF ukladá úlohu sekretariátu SPF zverejniť propozície na webe SPF a 

zabezpečiť dané poduajtie. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu              Zodpovedný/í: p. Košťál, p. Hofericová 
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6.  Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia:  

e-mail rada.spf@swimmsvk.sk , kópia na: prezident@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 31.08.2021 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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