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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2022/R/U198/P 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Miroslava Dubčáková, viceprezident pre diaľkové  plávanie 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie nominácie trénerov 

do Kempu diaľkoplavcov – 4. ročník, ktorý sa bude konať v Piešťanoch od 31. júla do 7. augusta.  

Ubytovanie – Pension Hellene Relax Club - http://www.hellene.sk/  

Strava - Pension Hellene Relax Club - plná penzia  

Miesto tréningov - plávanie na bazéne v Adeli (25m) centre alebo Kúpalisku EVA (50m)  

plávanie na jazere: Sĺňava alebo jazero Horná Streda 

Cena: 430 EUR / na vlastné náklady, eventuálne náklady domáceho klubu/ 

počet nahlásených plavcov 23, + 5 plavcov formou denného kempu 

nominácia trénerov Tomáš Vachan, Andrej Laho, Radoslav Suchánek , odmeny trénerov budú hradené 

na základe smernice o odmeňovaní športových odborníkov z vlastného účtu DP. 

 

 
4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie: Uznesenie  SPF/2022/ VSDP/U16,  

 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje nomináciu trénerov na Kemp diaľkoplavcov – 4. ročník v Piešťanoch od 31. júla do 

7. augusta.  

Ubytovanie – Pension Hellene Relax Club - http://www.hellene.sk/  

Strava - Pension Hellene Relax Club - plná penzia  

Miesto tréningov - plávanie na bazéne v Adeli (25m) centre alebo Kúpalisku EVA (50m)  

plávanie na jazere: Sĺňava alebo jazero Horná Streda 

počet nahlásených plavcov 23, + 5 plavcov formou denného kempu 

nominácia trénerov Tomáš Vachan, Andrej Laho, Radoslav Suchánek. odmeny trénerov budú hradené na 

základe smernice o odmeňovaní športových odborníkov z vlastného účtu DP. 

 

Úloha z rozhodnutia: 

Rada SPF ukladá ekonomickému oddeleniu SPF administratívne zabezpečiť možnosť vyplatenia a následne uhradiť  

finančný príspevok podľa vyššie uvedeného. 

Termín: bez zbytočného odkladu               

Zodpovedný/í:  p. P. Peciar, p. Hudecová 

6.  Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia:  

e-mail rada.spf@swimmsvk.sk , kópia na: prezident@swimmsvk.sk. 
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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 26.7.2022 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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