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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2022/R/U222/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 uznesenia VSPL 

SPF/2022/VSPL/Z11/U2 návrhu na zmeny a doplnenia Termínovej listiny plávania nasledovne: 

a.) Rozdelenie M-SR (č.1. a 2.) na základe všeobecného súhlasu a žiadosti väčšiny klubov, ktoré 

si žiadali po covidovom období z predchádzajúceho obdobia. Hlasovanie prebehlo na pretekoch v 

Banskej Bystrici a v Poprade.   

b.) Zmena miesta konania MSR open a juniorov (č. 3)z kapacitných dôvodov, ale aj pre vypla-

vovací a rozplavovací bazén, ktorý momentálne nemáme na celom Slovensku. VV sa zaoberal cenou 

za ubytovanie a stravu, kde balík služieb v XBS je pre SPF so zľavou 60€/osoba, možnosť ubytovania 

nie je povinná. Porovnávali sme rozdiel medzi cenou bazénu v Trenčíne a XBS, ale kvalita súťaže 

najvyššej kategórie rozhodla v tomto prípade pred cenou. 

c.) Požiadavky na zmeny v súťaži jesenných kôl jednotlivých oblastí (č. 4. a 5.) zaslali zástupco-

via oblastí a VV VSPL sa s návrhmi stotožnili. 

d.) Návrhy na zlúčenie podujatia FPD Slovenský pohár žiakov (body č. 6.,7.,8.,9.) boli akcepto-

vané.  

e.) VSPL navrhol a všeobecne sa zhodol na ekonomickej nevýhodnosti FPD Slovenského pohára 

žiakov, ktoré môžu byť nahradené pohárovými súťažami v jednotlivých oblastiach v roku 2023 a 

preto ich navrhuje v nasledujúcom roku zrušiť, čím sa ušetrí spolu 16 kôl súťaží ktoré organizuje SPF 

a uvoľní sa tak termínová listina v prospech  klubov organizátorov. Prezident SPF bude rokovať s 

vedením FPD aby dotácia bola využitá na iný podobný projekt pre túto vekovú kategóriu. 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
- zápis VSPL č.11, uznesenie č. SPF/2022/VSPL/Z11/U2 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje zmenu v termínovej listine, ŠTD, propozícií nasledovne: 

  

1.  M- SR mladších žiakov v krátkom bazéne, 02.12 -04.12.2022 miesto konania X-Bionic® Aquatic 

Sphere, Šamorín, (technický usporiadateľ SPORT CLUB DS) 

2.  M – SR starších žiakov v krátkom bazéne, 09.12-11.12.2022, miesto konania Krytá plaváreň Spišská 

nová Ves, (technický usporiadateľ ŠK Iglovia) 

3.   Majstrovstvá SR Open a juniorov v krátkom bazéne 25m, 16.12-18.12.2022, miesto konania X-Bio-

nic® Aquatic Sphere, Šamorín (technické zabezpečenie SPF) 

4.   Zmena termínu konania - Jesenné M-BAO - dlhé trate z 9.10. sa prekladá na 8.10.2022, zároveň 

schvaľuje zmenu tech. usporiadateľa na SPORT CLUB DS 

5.  Zmena pretekov 08.10.-09.10. Jesenné M-VSO  a to nasledovne: 
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      8.10.2022  - Spišská Nová Ves – tech. usporiadateľ ŠK Iglovia (program z             propozícií je sobot-

ňajší program z predchádzajúcich propozícií) 

     12.11.2022 – Humenné – tech . usporiadateľ – PK Chemes Humenné                         (program z propo-

zícií je nedeľňajší  program). 

 6. Zlúčenie podujatia FPD Slovenský pohár žiakov 4.kolo BAO + ZSO, Bratislava Pánty, tech. usporiada-

teľ PK AZETA 

7.   Zlúčenie podujatia FPD Slovenský pohár žiakov 4.kolo SSO + VSO, MPKDK Dolný Kubín tech. uspo-

riadateľ  

8. Zlúčenie podujatia FPD Slovenský pohár žiakov 3.kolo SSO + VSO,   Humenné, tech. usporiadateľ PK 

Chemes Humenné 

9. Zlúčenie podujatia FPD Slovenský pohár žiakov 3.kolo BAO + ZSO, Považská Bystrica, tech. usporia-

dateľ  Považskobystrický plavecký oddiel 

Úloha z rozhodnutia:  

Rada SPF ukladá sekretariátu zverejniť termínovú listinu na webovom sídle SPF a oznámiť zmeny klu-

bom. 

Termín: bez zbytočného odkladu 

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

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 11.9.2022 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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