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Uznesenie Výboru sekcie plávania 
č. SPF/2021/VSPL/U76/P 

prijaté formou písomného hlasovania  
 
Výbor sekcie plávania schvaľuje vyplatenie odmien plavcom za prekonanie indi-

viduálnych Slovenských rekordov v plávaní v termíne od 8.12.2021 – 19.12.2021 

v kategórií seniorov a výšku odmeny za prekonanie individuálnych Slovenských 

rekordov v plávaní v kategórií seniorov na základe schváleného plánu práce sen-

iorov na rok 2021 nasledovne:  

Plavci: 

1. Matej Duša: 900,- eur 

2. Andrea Podmaníková: 1350,- eur  

3. Richard Nagy: 400,-eur 

Plavci spolu: 2 650,-eur 

Vyplatenie odmien bude realizované z vlastných zdrojov VSPL SPF a odmeny sú uvedené:  

V čistom – netto pre plavcov 

 
Úloha z uznesenia: 
Výbor sekcie plávania ukladá viceprezidentovi SPF úlohu predložiť návrh na 
schválenie Radou SPF. 
Termín: bez zbytočného odkladu 
Zodpovední: p. Procházka

 
Zápis o hlasovaní 

Pozícia vo VSPL Meno Priezvisko 
Súhlas / Nesúhlas / Zdržal sa/ 
Nehlasoval / dátum hlasovania 

Predseda VSPL Karel Procházka 19.12.2021 - súhlas 

Člen Dagmar Krausová 19.12.2021 - súhlas 

Člen Martina Moravcová 19.12.2021 - súhlas 

Člen Rudolf Salcer 19.12.2021 - súhlas 

Člen Elena Stanková 19.12.2021 - súhlas 

Člen Katarína Mikulová 19.12.2021 - súhlas 

Člen Gabriela Vevurková 19.12.2021 - súhlas 

Člen Michal Kraus 19.12.2021 - súhlas 

Člen Miroslav Šimon 20.12.2021 – Zdržal sa  

Odlišné stanovisko člena orgánu SPF, ktorý nesúhlasil s prijatým/schváleným  rozhodnutím alebo s jeho od-
ôvodnením, ak o to požiadal:  
p. Šimun: Zdržiavam sa hlasovania z dôvodu, že v čase spustenia hlasovania nie sú uvedené preteky ukončené, 
preteky sa konajú do 21.12.2021. Z pretekov nie sú v tomto čase k dispozícii oficiálne výsledky, a preto neboli 
splnené podmienky pre evidenciu výsledkov z uvedených pretekov. Taktiež z uvedených dôvodov neboli 
splnené podmienky pre evidenciu rekordov SR. 
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Poznámka k odôvodneniu: Uvedená pripomienka je už v čase schvaľovania návrhu RADOU SPF bezpred-
mentná, keďže preteky boli 21.12.2021 ukončené. 

Uznesenie  č. SPF/2021/VSPL/U76/P  bolo  s c h v á l e n é   
  

V Prečíne,  dňa 22.12.2021      PaedDr. Karel Procházka, PhD. 
 Viceprezident SPF pre plávanie 
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