
 

 

 

 
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/U221/P 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Ivan Šulek, poverený vedením sekcie plávania 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť schválenie nominácie prete-

károv na kondičné sústredenie SPF v rámci Projektu EYOF 2022/2023 v Poprade, v termíne 11. – 

18.9.2022 podľa aktuálne schváleného Plánu práce RD juniorov. Nominácia na sústredenie bola 

podľa kritérií schváleného Projektu EYOF 2022/2023 v predmetných ročníkoch juniorov a juni-

oriek. Konečný zoznam plavcov a realizačného tímu bude v zverejnenom nominačnom liste. Vedúci 

akcie Roman Havrlant. Realizačný tím by mali tvoriť ďalší 3-4 tréneri a 1 fyzioterapeut. Predbežne 

potvrdených 18 plavcov (8 juniorov + 10 junioriek). Vopred ospravedlnení: Gray – dlhodobo v za-

hraničí, Fekete a Vojtko – účasť MSJ DP.  

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
- uznesenie č. SPF/2022/VSPL/U34/P 

- nominačný list 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje nomináciu účastníkov kondičného sústredenia SPF v rámci Projektu EYOF 

2022/2023 v Poprade, podľa Plánu práce RD juniorov:   

a.) Termín akcie: 11.-18.9.2022, miesto: Poprad 

b.) Nominácia plavcov: podľa zverejneného Nominačného listu (predbežne 5 osôb realizačného tímu, 

18 plavcov)  

c.) Akcia na náklady SPF - predpokladané náklady na osobu cca 550€ (pobyt, prenájmy)budú hra-

dené z rozpočtu plávania kapitoly 12 

Úloha z rozhodnutia:  

Rada SPF ukladá sekretariátu organizačne zabezpečiť akciu. 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Zodpovedný/í: Sekretariát SPF – p. Havrlant,  p. Hudecová, 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 6.9.2022 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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