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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2021/R/U232/P 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

2. Navrhovateľ: Karel Procházka, viceprezident pre plávanie 

3. Odôvodnenie návrhu:  

Viceprezident SPF za plávanie navrhuje schváliť uznesenie VSPL  č. SPF/2021/VSPL/U72/P schvá-

lené dňa 27.11.2021 formou písomného hlasovania per rollam. 
Predmetom schválenia je príspevok vo výške 30,- eur na deň pre všetkých prijatých plavcov na MSR OPEN 

a JUNIOR v termíne 10.-12.12.2021.  

Príspevok sa vzťahuje na celý tréningový pobyt v karanténnom centre od 30.11. do 12.12.2021.  

Príspevok sa vzťahuje aj na trénera daného klubu nasledovne: do 10 plavcov – 1 tréner, od 11 do 20 plavcov 

– 2 tréneri, od 21 plavcov – 3 tréneri. 

Výbor sekcie plávania schvaľuje úhradu plaveckých dráh pre plavecké kluby pred MSR v plávaní v termíne 

od 30.11.-12.12.2021. 

Príspevok i úhrada plaveckých dráh bude hradená z kapitoly 15 ÚTM športové súťaže  z rozpočtu SPF na rok 

2021. 

 
Výbor sekcie plávania zároveň ruší uznesenie SPF/2021/VSPL/Z11/U5. 

 
4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

 Uznesenie a zápis z hlasovania VSPL  č. SPF/2021/VSPL/U72/P 
5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje: 
Príspevok vo výške 30,- eur na deň pre všetkých prijatých plavcov na MSR OPEN a JUNIOR v termíne 10.-

12.12.2021.  

Príspevok sa vzťahuje na celý tréningový pobyt v karanténnom centre od 30.11. do 12.12.2021.  

Príspevok sa vzťahuje aj na trénera daného klubu nasledovne: do 10 plavcov – 1 tréner, od 11 do 20 plavcov 

– 2 tréneri, od 21 plavcov – 3 tréneri. 

 

Rada SPF schvaľuje úhradu plaveckých dráh pre plavecké kluby pred MSR v plávaní v termíne od 30.11.-

12.12.2021. 

 

Príspevok i úhrada plaveckých dráh bude hradená z kapitoly 15 ÚTM športové súťaže  z rozpočtu SPF na rok 2021 

 
Rada SPF týmto rozhodnutím zároveň ruší uznesenie VSPL SPF/2021/VSPL/Z11/U5 
a prislúchajúce Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U206/P 

 
Úloha z rozhodnutia: 

Rada SPF ukladá úlohu sekretariátu SPF zaslať informáciu klubom. 

Termín: bez zbytočného odkladu  
Zodpovedná osoba: p. Hofericová 

6. Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia:  
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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 28. 11.2021 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
http://www.swimmsvk.sk/
mailto:rada.spf@swimmsvk.sk
mailto:prezident@swimmsvk.sk

