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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2021/R/U168/P 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Karel Procházka, viceprezident pre plávanie 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie zabezpečenia propagá-

cie z podujatia Slovakia Swimming Cup 2021 v termíne 22.-24.10.2021 vrátane predbežného roz-

počtu. 

 

Viceprezident SPF za plávanie vzhľadom na okolnosti – skončenie mandátu VSPL dňom volieb 

25.10.2021 predkladá návrh na schválenie zabezpečenia streamu (online prenosu propagácie p. Pat-

rikom Pavelkom a p. Marcom Gajdošom z podujatia Slovakia Swimming Cup 2021 v termíne 22.-

24.10.2021 vrátane predbežného rozpočtu. 

V sume do cca 540- eur je započítané: 

 

Video a Postprodukcia audiovizuálneho diela - 1 pracovný deň 120 EUR 

 

Doprava - 0,20 EUR na 1km  

 

(Suma za trojdňovú výrobu 360 eur) + (Doprava - Košice / Šamorín 154,8 eur) 

 

Spolu: 514,8 eur.  

 

K uvedenej sume treba pripočítať náklady na ubytovanie a stravu pre 2 osoby od  21. – 24. 10.       
 
4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje  zabezpečenie propagácie z podujatia Slovakia Swimming Cup 2021 v termíne 22.-

24.10.2021 vrátane predloženého rozpočtu p. Patrikom Pavelkom a p. Marcom Gajdošom. 
 

Náklady spojené s  z rozpočtu SPF 2021 z kapitoly 16 plávania. 
 
Úloha z rozhodnutia: 

Rada SPF ukladá úlohu sekretariátu SPF ubytovanie a stravu pre  2 osoby a vyplatenie honoráru po skončení 

podujatia na základe predloženej faktúry za služby. 

Termín: bez zbytočného odklady 

Zodpovedný/í: p. Hofericová, p. Adamcová 
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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 11.10.2021 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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