
 

 

Návrh na uznesenie VSPL 

formou písomného hlasovania 

č. SPF/2021/VSPL/U66/P 

 
1. Predkladateľ: Karel Procházka, predseda VSPL, viceprezident SPF pre plávanie 

2. Navrhovateľ: Rudolf Salcer, predseda rozhodcovskej komisie, člen výboru sekcie plávania 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom uznesenia VSPL č. SPF/2021/VSPL/U66P má byť schválenie 

návrhu na nákup polokošiel pre hlavných rozhodcov podľa nasledovného rozpočtu: 

27 červených a 27 modrých polokošiel (nie obyčajných tričiek): 

1ks biela polokošela s potlačou: 11,40€ s DPH  

1ks farebná polokošela (modrá alebo červená) s potlačou: 12,20€ s DPH  

B&C SAFRAN, 180g/m2  

•100% česaná bavlna 

• piqué 

• 1x1 rebrovo pletený golier a manžety 

• zapínanie na 3 gombíky vo farbe polokošele 

• bočné švy  

+ potlač 2x logo farebné   

Slovenský znak, logo SPF  

Predbežná suma spolu s DPH: 658,80eur. 

Polokošele sú napočítané po 6 KS pre nasledujúcich rozhodcov:  

- Miroslav Soško - FINA 

- Daria Bálintová - FINA 

- Štefan Tanka - FINA 

- Edita Kristínová - FINA 

- Ladislav Struhár - FINA 

- Ján Urbanský - FINA 

- Rudolf Salcer - FINA 

- Zuzana Košťálová - III. 

- Martina Pšenková - III. 

 

VSPL diskutovala o tejto problematike na svojom zasadnutí a s nákupom polokošiel na odlíšenie 

hlavných rozhodcov súhlasila. VSPL poverila p. Salcera s p. Košťálom na vypracovaní konkrétnej 

ponuky. 

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

Výbor sekcie plávania schvaľuje návrh na nákup 54 KS polokošiel pre hlavných rozhodcov v sume do 700,- 
eur (vrátane DPH). 
 
Nákup bude realizovaný z položky 160208 (plavecká sekcia, športové súťaže) 
 

Úloha z uznesenia: 
Výbor sekcie plávania ukladá p. Procházkovi predložiť daný návrh na Radu SPF na schválenie. 

Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovední: p. Procházka 



 

 

6. Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia: e-mail pl@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 Prečíne, dňa 16.11.2021  PaedDr. Karel Procházka, PhD. 

 Viceprezident SPF pre plávanie 

 

mailto:pl@swimmsvk.sk

