
 

Návrh na rozhodnutie VSSP SPF 

formou písomného hlasovania 

č. SPF/2022/VSSP/U48/P 
 

1. Predkladateľ: Martina Moravcová Valko, poverený zastupujúci viceprezident pre 

synchronizované plávanie 

 

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

synchronizované plávanie 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia VSSP má byť schválenie doplnenia realizačného 

tímu na podujatí FINA World Junior Artistic Swimming Championships 2022 v Quebec City/CAN, 

ktoré sa konajú v termíne 23.08.-27.08.2022 o Noru Szauder, osobnú trénerku Chiary Diky v dňoch 

21.08.-24.08.2022. 

 

realizačný tím: 

Vedúci výpravy: Horská R. 

Tréneri: Horská R., Szauder N., Thuringerová M. 

Rozhodca: Shepard L. 

 

Náklady na letenku Nory Szauder budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2022, kapitoly Sekcie 

synchronizovaného plávania a to v tej istej sume, ktorá bola platená za letenky pre ostatných 

účastníkov výpravy, a to v sume 808 Eur. Rozdiel nákladov na letenku a náklady na ubytovanie bude 

v p. Szauder osobnej réžii uhradiť a ubytovanie si zabezpečiť. Nárok na odmenu za služby športového 

odborníka za účasť na podujatí nenavrhujem. 

 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

5. Návrh textu rozhodnutia: 

S P F / 2 0 2 2 / V S S P / U 4 8 / P  

VSSP SPF schvaľuje doplnenie realizačného tímu na podujatí FINA World Junior Artistic 

Swimming Championships 2022 v Quebec City/CAN v termíne 21.08.-27.08.2022 o Noru Szauder, 

osobnú trénerku Chiary Diky v dňoch 21.08.-24.08.2022. 

realizačný tím: 

Vedúci výpravy: Horská R. 

Tréneri: Horská R., Szauder N., Thuringerová M. 

Rozhodca: Shepard L. 

 
Náklady na letenku vo výške 808.00 Eur  Szauder N. budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2022, 
kapitoly Sekcie synchronizovaného plávania. 
 
Úloha z rozhodnutia: 
VSSP SPF ukladá predložiť na schválenie Rade SPF.  
 
Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. Moravcová Valko M. 
 
Úloha z rozhodnutia: 
VSSP 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. 



 

6.  Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia:  

e-mail sp@swimmsvk.sk V prípade, ak sa v stanovenej lehote nevyjadríte, platí, 

že odpoveď sa nezapočítava do kvóra stanoveného na platné rozhodnutie o návrhu. 

 
Zápis o hlasovaní 

pri rozhodovaní VSSP SPF 

formou písomného hlasovania 

Pozícia v orgáne SPF Meno, Priezvisko 
Súhlas / Nesúhlas / 

Zdržal sa / Nehlasoval 

predseda Martina Moravcová Valko Súhlas/  12.07.2022 

člen Veronika Strapeková Súhlas/   12.07.2022 

člen Jana Mezovská   Nesúhlas / 15 .07.2022 

 

Odlišné stanovisko člena orgánu SPF, ktorý nesúhlasil s prijatým/schváleným  
rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiadal : Smernica Slovenskej 
plaveckej federácie o systéme zabezpečenia a organizácie športovej prípravy a  
nominácií reprezentačných družstiev v synchronizovanom plávaní  (ďalej 
Smernica o CP) nepozná terminológiu osobný tréner pre účely nominácie na 
vrcholné podujatia. S udelením akreditácie a účasťou osobnej trénerky na MSJ 
na základe podmienok spolupráce s pretekárkou Chiari Diky ukotvenej v 
zmluve TOP Tím Slovakia (ktorá je nad rámec Smernice o CP) p. Mezovská 
súhlasí. 

 
Uznesenie č. SPF/2022/VSSP/U48/P bolo schválené. 

 

V Bratislave, dňa 12.07.2022 

 

 

 

Martina Moravcová Valko, v.r.   


