
 

 

 

 
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/U219/P 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Ivan Šulek, poverený vedením sekcie plávania 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom návrhu uznesenia Rady SPF má byť schválenie obsahu a organi-

zácie Projektu EYOF 2022/2023, ktorého hlavným zámerom je vytvorenie podmienok pre mladých 

talentovaných plavcov a ich trénerov k splneniu kritérií pre úspešnú účasť na plaveckom podujatí 

EYOF 2023 v Maribore. 

Kompletný Projekt je definovaný v prílohe tohto uznesenia (zahŕňa stanovené ciele, návrh limitov 

na EYOF 2023, kritéria pre zaradenie plavcov do Projektu, zoznam akcií a upresnenie výberu na 

akcie). 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
- uznesenie č. SPF/2022/VSPL/U32/P 

- projekt EYOF, limity a metodika výberu 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje obsah a realizáciu Projektu EYOF 2023, ktorý predložil manažér reprezentácie spo-

ločne s asistentom reprezentačného trénera juniorov a zástupcom SPF pre športovcov. 

Projekt EYOF 2022/2023 je definovaný na obdobie 01.09.2022 – 29.07.2023. 

Kompletné znenie Projektu je definované v prílohe tohto uznesenia (zahŕňa stanovené ciele, návrh limitov 

na EYOF 2023, kritéria pre zaradenie plavcov do Projektu od septembra 2022, zoznam akcií a upresnenie 

výberu na akcie). Realizačným tím, ktorý zastreší tento Projekt bude vytvorený na základe požiadavky SPF 

a súhlasu osobných trénerov plavcov vybraných do Projektu.  

Výber plavcov do Projektu EYOF 2022/2023 od 1.9.2022 je predmetom nadväzujúceho uznesenia. 

Úloha z rozhodnutia:  

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zverejniť Projekt EYOF na webovom sídle SPF. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Zodpovedný/í: Sekretariát SPF – p. Havrlant,  p. Hofericová 

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 6.9.2022 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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