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Uznesenie Výboru sekcie synchronzovaného plávania 

SPF/2021/VSSP/U54/P 
 

 

 

1. Predkladateľ:  Lívia Dulová Allárová, viceprezident pre SP  

 

2. Navrhovateľ:  Lívia Dulová Allárová, viceprezident pre SP 
 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom uznesenia VSSP má byť schválenie výberového konania na pozíciu –  

asistent umeleckého plávania SPF      

 

Viceprezident synchronizovaného plávania vzhľadom na okolnosti,  neobsadená pozícia v 

synchronizovanom plávaní predkladá návrh na výberové konanie na pozíciu -  asistent umeleckého plávania 

SPF.      

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:   
 

5. Návrh textu rozhodnutia:  

Výbor sekcie synchronizovaného plávania schvaľuje výberové konanie na pozíciu asistent umeleckého 

plávania SPF v tomto znení:  

 

Slovenská plavecká federácia, o. z., 
 

VYHLASUJE 

 

Výberové konanie na obsadenie pozície 

Asistent umeleckého plávania SPF 
 

 

Zoznam požadovaných dokladov a kritéria pre zaradenie do výberového konania: 

 

- podanie prihlášky k stanovenému termínu 

- všeobecný prehľad o športe synchronizované plávanie,  

- základný prehľad v oblasti predpisov SPF,  

- organizačné schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť, odolnosť voči záťaži, schopnosť 

aplikovať najnovšie poznatky a informácie plaveckom športe, 

-  predpokladané sú komunikačné a organizačné schopnosti,  

- znalosť anglického jazyka výhodou 

 

 

 

Druh pracovného pomeru: 

Pracovný pomer na dobu určitú 20 hod./týždeň 
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Predpokladaný termín nástupu:  

1.12.2021 

 

Miesto výkonu práce:  

Za kasárňou 1, Bratislava, /Home office/ 

 

Mzdové podmienky (brutto): 

500 EUR/mesiac  

 

 

 

Dátum doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 22.11.2021 

 

 

● Poštou, v obálke s označením „Výberové konanie“, na adresu:    

Slovenská plavecká federácia, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 

● Osobne, v obálke s označením „Výberové konanie“, na sekretariát SPF: Slovenská plavecká 

federácia, Za kasárňou 1, Bratislava 

● Elektronicky na e-mail:    

prezident@swimmsvk.sk 

sekretariat@swimmsvk.sk 

allarova@swimmsvk.sk 

 

 

Výberová komisia: 

Lívia Dulová Allárová - predseda komisie,  

Ivan Šulek - prezident SPF - člen,  

Ivana Lange – člen, 

Jana Mezovská - člen  

 
Úloha z uznesenia: 
VSSP SPF ukladá schválené uznesenie zverejniť  a predložiť na schválenie radou SPF 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                 Zodpovedný/í: p. Dulová, s. p. Košťálová 

 

6. Lehota na písomné vyjadrenie: do 3 dní 

 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia: e-mail sp@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 15.11.2021 

                                                                                                              Lívia Dulová Allárová 

                                                                                                                  Viceprezident SPF pre SPP 
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Meno Dátum hlasovania Vyjadrenie 

 Lívia Dulová Allárová 15.11.2021 Súhlas 

 Katarína Rusňáková 15.11.2021 Súhlas 

 Martina Gaislová 15.11.2021 Súhlas 

 Jana Mezovská 15.11.2021 Súhlas 
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