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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2021/R/U234/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/U73/P schvá-

lené dňa 29.11.2021 formou písomného hlasovania per rollam. 

Predmetom schválenia je zrušenie podmienky z plánu práce seniorskej reprezentácie na rok 2021 

v znení:  
„Účasť na vrcholných podujatiach je podmienená účasťou reprezentanta na M-SR v roku, v ktorom 

sa koná vrcholné podujatie.“(strana 3 odsek Nominácie a limity na vrcholné podujatia). 

Menovite sa jedná o plavcov: Tamara Potocká, Andrea Podmaniková, Nikoleta Trníková, Adam Ha-

las, Tomáš Klobučník, Richard Nagy,  Matej Duša,  Lilian Slušná, Sabína Kupčová, Zora Ripková. 

Zrušenie podmienky sa týka MS v krátkom bazéne v Abú Dhabí 16.-21.12.2021 

Plavci nominovaní na MS v Abú Dhabí odlietajú 13.12. a začínajú súťažiť od 16.12. Z tohto dôvodu 

a s ohľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu (väčšie množstvo plavcov na MSR) je žiadúce, aby 

nominovaní plavci neboli pod zbytočným tlakom a rizikom, ktoré z podmienky o účasti pramení. 
4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

 Uznesenie a zápis z hlasovania VSPL  č. SPF/2021/VSPL/U73/P 

 Plán práce seniorskej reprezentácie v plávaní na rok 2021 
5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje  uznesenie VSPL  č. SPF/2021/VSPL/U73/P: 

Zrušenie podmienky z plánu práce seniorskej reprezentácie na rok 2021 v znení:  
„Účasť na vrcholných podujatiach je podmienená účasťou reprezentanta na M-SR v roku, v ktorom sa 

koná vrcholné podujatie.“(strana 3 odsek Nominácie a limity na vrcholné podujatia). 

Menovite sa jedná o plavcov: Tamara Potocká, Andrea Podmaniková, Nikoleta Trníková, Adam Halas, 

Tomáš Klobučník, Richard Nagy,  Matej Duša,  Lilian Slušná, Sabína Kupčová, Zora Ripková. 

Zrušenie podmienky sa týka MS v krátkom bazéne v Abú Dhabí 16.-21.12.2021 

 
Úloha z rozhodnutia: 

Rada SPF ukladá úlohu viceprezidenta SPF pre plávanie informovať účastníkov MS v Abú Dhabí. 

Termín: bez zbytočného odkladu  
Zodpovedná osoba: p. Procházka 

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 30. 11.2021 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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