
 

 

Návrh na uznesenie VSPL 

formou písomného hlasovania 

č. SPF/2021/VSPL/U71/P 

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

 

2. Navrhovateľ: Karel Procházka, Miroslav Šimun, členovia VSPL 

 

3. Odôvodnenie návrhu:  

Na základe vyhlásenia núdzového stavu na území SR od 25.11.2021 a zákazom hromadných podujatí 

(súťaží) Uznesením vlády  SR č.695 a následnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR boli 

Majstrovstvá SR v termínoch 3.-5.12. (Open a Juniorov) a 10.-12.2021 (žiacke kategórie) zrušené.  

 

Vzhľadom na potrebu otvorenia karanténneho centra pre plavcov ako aj potrebu usporiadania vrcholovej 

súťaže v plávaní bola v dňoch 25.-26.11. vyrokovaná s ministerstvom školstva a zdravotníctva SR možnosť 

usporiadať v karanténnom centre Šamorín plavecké kempy pre  a usporiadať pre ich účastníkov súťaž (viď 

príloha k uzneseniu). Ministerstvo sa striktne postavilo proti možnosti usporiadať preteky pre žiakov, 

preto navrhujeme usporiadať len MSR v kategórii OPEN a JUNIOROV (podľa pôvodných propozícií). 

Pôvodný usporiadateľ – MPK Dolný Kubín sa tejto možnosti vzdal, preto navrhujeme na pozíciu 

technického usporiadateľa SC SENEC. 

P. Procházka uviedol, že na pretekoch nemôže zastávať funkciu Zástupcu SPF (súčasť rozhodcovského 

zboru). Dôvodom je, že 13.12. odlieta s výpravou na MS v krátkom bazéne. Navrhol člena VSPL – p. 

Michala Krausa. 

Predmetom uznesenia VSPL č. SPF/2021/VSPL/U70P má byť schválenie nových propozícii na M-SR 

seniorov a juniorov v krátkom bazéne: 

 Zmena termínu na 10.-12.12.2021 

 Zmena technického usporiadateľa – SC Senec 

 Zmena Zástupcu SPF – nominovanie p. Michala Krausa 

 

Týmto uznesením sa zároveň rušia uznesenia VSPL č. SPF/2021/VSPL/U61/P (propozície MSR žiakov),  

VSPL č. SPF/2021/VSPL/U62/P (propozície MSR OPEN a Juniorov) 

 
 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

Propozície 

Vyjadrenie MŠVVaŠ SR 

 

  



 

 

5. Návrh textu uznesenia: 

Výbor sekcie plávania schvaľuje nové propozícii na M-SR seniorov a juniorov v krátkom bazéne 
s nasledovnými zmenami: 

 Zmena termínu na 10.-12.12.2021 
 Zmena technického usporiadateľa – SC Senec 
 Zmena Zástupcu SPF – nominovanie p. Michala Krausa 

 
Výbor sekcie plávania zároveň ruší uznesenia: 

 VSPL č. SPF/2021/VSPL/U61/P  
 VSPL č. SPF/2021/VSPL/U62/P 

 
  
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 27.11.2021  PaedDr. Karel Procházka, PhD. 

 Viceprezident SPF pre plávanie 

mailto:pl@swimmsvk.sk

