
 

 

Návrh na uznesenie VSPL 

formou písomného hlasovania 

č. SPF/2021/VSPL/U80/P 

 
1. Predkladateľ: Dagmar Krausová, člen RADY SPF, člen VSPL 
 

2. Navrhovateľ: Ivana Lange, generálny sekretár SPF, Martina Moravcová –Valko, členky VSPL 
 

3. Odôvodnenie návrhu:  

Od 01.01.2022 preberie pán Roman Havrlant v rámci zmluvy a povinnosti z nej vyplývajúcich, 

zodpovednosť za seniorskú i juniorskú reprezentáciu. Jeho pozícia si vzhľadom na objem povinnosti 

a zodpovednosti vyžaduje dočasne podporu asistenta a to predbežne do 31.08.2022. Pre obsadenie tejto 

pozície priamym menovaním sme sa rozhodli na základe konzultácie s pánom Havrlantom a taktiež 

nutnosti obsadiť tuto pozíciu bezodkladne.  Od 01.09.2022 sú plánovane zmeny nastavenia koncepcie 

seniorskej i juniorskej reprezentácie smerom k OH2024 a OH 2028, vrátane zmeny RTC z ročného na 

sezónne plánovanie od 1.9.2022 a taktiež vrátane vypísania výberového konania na pozície asistentov 

reprezentácii, juniorskej i seniorskej. Plán zmeny koncepcie bude včas predstavený. Na dočasné obsadenie 

pracovnej pozície asistenta reprezentačného trénera a manažéra reprezentácie pána Romana Havrlanta 

navrhujem spolu s členkou RADY SPF a VSPL p. Karla Procházku a to do 31.8.2022. Menovaný bol 

dočasne poverený vedením reprezentácie už v predchádzajúcom období na poste asistenta, prešiel si 

pozíciami pri juniorskej i seniorskej reprezentácii, pozná súčasných reprezentantov a absolvoval s nimi 

v posledných rokoch sústredenia i vrcholné akcie SPF, komplexne sa orientuje v danej problematike.  

 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

 

5. Návrh textu uznesenia: 

Výbor sekcie plávania schvaľuje návrh na obsadenie pracovnej pozície asistent reprezen-
tačného trénera v plávaní p. Karlom Procházkom a poveruje p. prezidenta SPF uzavretím 
zmluvy na dobu určitú od 1.1.2022 do 31.8.2022. 
 

Úloha z uznesenia: 
Výbor sekcie plávania ukladá Viceprezidentovi 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 Bratislave, dňa 27.12.2021  Dagmar Krausová 

 Členka VSPL, členka RADY SPF 

mailto:pl@swimmsvk.sk

