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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2022/R/U227/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 voľba manažéra Rozhodcov-

ských zborov plávania. 

Na manažéra RZ boli navrhnutí títo kandidáti s dostatočnou kvalifikáciou, ktorí spĺňajú požiadavky 

na manažéra RZ aj kvalifikáciou, znalosťou cudzieho jazyka a praxou. 

VSPL rozhodol, že kandidátkou ktorá najlepšie spĺňa kritéria na uvedenú funkciu je Katarína Miku-

lová mladšia.  

Kandidáti: 

Ing. Iva Hlobilová Phd..  

II. Kvalifikačný stupeň Rozhodca plávania 

Má skúsenosti s manažmentom ( organizáciou, prácou so zamestnancami ), prácou rozhodcu, prácou 

a funkciou riaditeľa pretekov, ovláda cudzie jazyky ( anglický, nemecký, ruský).  

Nástup je možný ihneď 

 

Andrej Laho  

III. kvalifikačný stupeň Rozhodca plávania 

Má skúsenosti s rozhodovaním 

Nástup je možný ihneď 

 

Katarína Mikulová,  

Trénerská licencia v odbore plávania ( I.) 

Rozhodcovská licencia v odbore plávania (III.) 

Športový administrátor v odbore plávania 

 

anglický jazyk - aktívne (C1) 

ruský jazyk - pokročilý (B2) 

český jazyk - pokročilý (B2) 

Počítačové zručnosti 

Nástup je možný ihneď 

 

Ing. Martina Pšenková 

III. kvalifikačný stupeň Rozhodca plavania ( navrhnutá Dáriou Bálintovou, ako ďalší kandidát , 

okrem Andreja Laha ). 

Anglický jazyk 

Nástup možný od Nového roka 2023 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
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- zápis VSPL č.11, uznesenie č. SPF/2022/VSPL/Z11/U7 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje za manažéra Rozhodcovských zborov v plávaní p. Katarínu Mikulovú ml.  

 

Úloha z rozhodnutia:  

Rada SPF ukladá sekretariátu uzavrieť zmluvu s menovanou od 15.9.2022 a zaslať jej oznámenie o zvo-

lení. Vykonať zmeny na webovom sídle SPF 

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Zodpovedný/í: Sekretariát SPF – p. Košťálová, p. Kuniková, p. Polláková, 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 11.9.2022 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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