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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2021/R/U179/P 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Karel Procházka, viceprezident pre plávanie 
 

3. Odôvodnenie návrhu:  

Viceprezident SPF za plávanie predkladá v zmysle stanov SPF návrh na schválenie členov výboru 

sekcie plávania (VSPL). 

Vzhľadom na skončenie mandátu predchádzajúceho výboru sekcie plávania dňom volieb na konfe-

rencii dňa 25.10.2021 je potrebné na zabezpečenie riadneho fungovania plaveckého športu v rámci 

SPF zvoliť nových členov VSPL. 

Pri návrhu členov Viceprezident SPF pre plávanie vychádza z platných stanov SPF (obligatórne do-

sadení členovia), z pozície, ktorú VSPL zastáva, z aktuálnych potrieb plaveckého hnutia a personál-

neho pokrytia oblastí, ktoré VSPL vo svojich kompetenciách zabezpečuje. Návrh taktiež vychádza 

z odporúčaní, ktoré Viceprezident SPF pre plávanie dostal pri stretnutiach so zástupcami klubov 

v jednotlivých oblastiach v dňoch 12.-15.10.2021. 
 

Predseda sekcie:  Karel Procházka (obligatórne v zmysle stanov SPF) 

Členovia :   Dagmar Krausová (obligatórne v zmysle stanov SPF) 

    Zástupca VSO - Elena Stanková  

                               Zástupca SSO - Katarína Mikulová 

   Zástupca ZSO - Gabriela Vevurková   

                               Zástupca BAO - Michal Kraus  

                               Zástupca športovcov - Martina Moravcová 

   Matrikár športových súťaží v plávaní - Miroslav Šimun 

   Predseda rozhodcovskej komisie – zatiaľ neobsadené 

   Predseda trénersko-metodickej komisie – zatiaľ neobsadené 

Asistentka :   Ivana Hofericová (bez hlasovacieho práva) 

 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
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5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje zloženie výboru sekcie plávania nasledovne: 
Predseda sekcie:  Karel Procházka (obligatórne v zmysle stanov SPF) 

Členovia :   Dagmar Krausová (obligatórne v zmysle stanov SPF) 

    Zástupca VSO - Elena Stanková  

                               Zástupca SSO - Katarína Mikulová 

   Zástupca ZSO - Gabriela Vevurková   

                               Zástupca BAO - Michal Kraus  

                               Zástupca športovcov - Martina Moravcová 

   Matrikár športových súťaží v plávaní - Miroslav Šimun 

   Predseda rozhodcovskej komisie – zatiaľ neobsadené 

   Predseda trénersko-metodickej komisie – zatiaľ neobsadené 

  
Úloha z rozhodnutia: 

Rada SPF ukladá úlohu sekretariátu SPF uverejniť členov sekcie plávania na webovej stránke SPF 

Termín: bez zbytočného odkladu              

Zodpovedný/í: p. Ivana Hofericová 

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 19.10.2021 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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