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Uznesenie  
Výboru sekcie  synchronizovaného plávania SPF 

č. SPF/2021/VSSP/U53/P 
 

VSSP SPF schvaľuje spoluúčasť reprezentantov reprezentačných družstiev Seniori a Juniori 
v synchronizovanom plávaní na športovej príprave reprezentačných družstiev Seniori 
a Juniori v synchronizovanom plávaní v mesiacoch september a október 2021 v sume 150,- 
Eur/mesiac splatnú na základe daňového dokladu a spoluúčasť reprezentantov 
reprezentačného družstva Mladší juniori v synchronizovanom plávaní na športovej 
príprave reprezentačného družstva Mladší juniori v synchronizovanom plávaní 
v mesiacoch september a október 2021 v sume 140,- Eur/mesiac splatnú na základe 
daňového dokladu.  
 
VSSP SPF schvaľuje výnimku z povinnosti spoluúčasti reprezentanta reprezentačných 
družstiev Seniori a Juniori na ich športovej príprave pre reprezentantov Nadu Daabousovú, 
Chiaru Diky, Dianu Miškechovú, Viktóriu Reichovú, Jozefa Solymosyho a Silviu 
Solymosyovú za dosiahnuté výsledky. 
 

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 vystaviť daňové doklady pre reprezentantov SP. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu     Zodpovedný/í: p. McDonnell J., p. Hudecová E. 

 
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 / 13.9.2021 

Člen Lucia Aczelová Súhlas / 13.9.2021 
Člen Veronika Strapeková Súhlas / 15.9.2021 
Člen Marián Viazanko Súhlas / 13.9.2021 
Člen Zuzana Žáková Súhlas / 14.9.2021 

Člen – manažér reprezentácie Jana McDonnell Súhlas / 13.9.2021 
Člen – reprezentačný tréner Nora Szauder Súhlas / 14.9.2021 
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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/U53/P bolo  s c hvá le né   
 
V Bratislave, dňa 15.09.2021         
              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 “ / “. 

 


