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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2021/R/U178/P 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Karel Procházka, viceprezident pre plávanie 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Viceprezident SPF za plávanie vzhľadom na okolnosti – skončenie mandátu 

VSPL dňom volieb 25.10.2021 predkladá návrh na uznesenie Rady SPF. Predmetom uznesenia Rady 

SPF č. SPF/2021/R/U178P má byť schválenie podpory na rok 2021 z rezervy sekcie plávania pre: 

Terezu Ivan, 2003, ORCA Bratislava vo výške 1200,- eur. 

Menovaná mala v 1 polroku 2021 najväčší progres v seniorskej reprezentácii. Keďže do roku 2021 

nebola zaradená v žiadnom reprezentačnom tíme a nemala žiadne výsledky na vrcholných poduja-

tiach (juniorských i seniorských), nie je podporovaná dotáciami SPF. Napriek tomu vzorne a s vý-

razným progresom reprezentovala SR na ME v Budapešti- 23. miesto 50 VSP (zároveň splnila aj B-

limit na OH a B- limit na MS do Abhu Dhabi). Tereza výrazne pomohla v štafetách (čo budú hod-

notené umiestnenia v budúcom roku pre štátny príspevok pre SPF).  

Vzhľadom na to, že žije a trénuje v USA - náklady na leteckú prepravu pred ME v Budapešti z USA 

na Slovensko si hradila z vlastných prostriedkov.  Ako ocenenie jej výkonov navrhuje Viceprezident 

SPF za plávanie podporu vo výške nákladov na prepravu z vlastných zdrojov sekcie plávania. 
 
4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje návrh podpory na rok 2021 z rezervy sekcie plávania pre Terezu Ivan, 2003, ORCA Bra-

tislava vo výške 1200,-eur 
 
Náklady spojené s  z rozpočtu SPF 2021 z kapitoly 16 plávania. 
 
Úloha z rozhodnutia: 

Rada SPF ukladá úlohu ekonomickému oddeleniu SPF vyplatenie  schválenej podpory. 

Termín: bez zbytočného odklady 

Zodpovedný/í: p. Adamcová 

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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