
 

 

 

 
Slovenská plavecká federácia 
Za kasárňou  1, 831 03 Bratislava 
tel.: +421 238 105 478 
IČO: 36 068 764 
sekretariat@swimmsvk.sk,  www.swimmsvk.sk  

Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2022/R/U204/P 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Martina Moravcová Valko, poverený zastupujúci viceprezident pre synchronizované pláva-

nie 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie úhrady nákladov pre nomino-

vané pretekárky, rozhodcu a trénerky na podujatí FINA World Youth Artistic Swimming Championships 

2022 v Charlotte/USA, ktoré sa konajú v termíne 08.08.-14.08.2022  

 

Náklady  výpravy na ubytovanie, vízové poplatky, testovanie Covid, poistenie a iné cestovné transfery (okrem 

leteniek nominovaných pretekárok, ktoré si hradili z vlastných zdrojov) budú hradené z Kapitoly 15 rozpočtu 

SPF pre rok 2022, kapitoly Sekcie synchronizovaného plávania. Náklady na letenky pre trénerky Horskú a 

Labáthovú sú hradené z Kapitoly 15 rozpočtu SPF pre rok 2022, kapitoly Sekcie synchronizovaného plávania. 

Náklady na letenku rozhodkyne L. Shepard si pokrýva rozhodkyňa z vlastných zdrojov. 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
SPF/2022/VSSP/U36/P – Letenky MSMJ 

SPF/2022/VSSP/U45/P – Nominácia na MSMJ 

SPF/2022/VSSP/U49/P – Doplnenie rozhodcu na MSMJ 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

  

Rada SPF schvaľuje úhradu nákladov  výpravy na ubytovanie, vízové poplatky, testovanie Covid, pois-
tenie a ine cestovné transfery (okrem leteniek nominovaných pretekárok, ktoré sa hradili z vlastných 
zdrojov) budú hradené z Kapitoly 15 rozpočtu SPF pre rok 2022, kapitoly Sekcie synchronizovaného 
plávania. Náklady na letenky pre trénerky Horskú a Labathovú sú hradené z Kapitoly 15 rozpočtu SPF 
pre rok 2022, kapitoly Sekcie synchronizovaného plávania. Náklady na letenku rozhodkyne L. Shep-
ard si pokrýva rozhodkyňa z vlastných zdrojov.  
Náklady budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2022, kapitoly 15 Sekcie synchronizovaného plávania. 
 
Úloha z rozhodnutia: 
Rada SPF ukladá povinnosť organizačne zabezpečiť akciu a vypracovať a zverejniť nominačný list na 
webovej stránke SPF.  
Termín: bez zbytočného odkladu                   
Zodpovedný/í: p. Thuringerová M., p. Hudecová E. p. Adamcová 

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 03.08.2022 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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