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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2022/R/U264/P 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Júlia Kertésová, viceprezident SPF pre plávanie 

3. Odôvodnenie návrhu:  
Predmetom návrhu uznesenia Rady SPF má byť schválenie základnej verzie Plánu práce juniorskej reprezentácie 

pre rok 2023. 

Základná verzia Plánu práce je informatívna pre trénerov a plavcov príslušnej kategórie. Obsahuje orientačné 

termíny, keďže mnohé nie sú známe, obsahuje kritériá pre vstup do reprezentačného družstva juniorov na 2023. 

V priebehu roka 2023 budú neupresnené údaje priebežne doplňované v rámci aktualizácií 

 

Úloha z rozhodnutia: predložiť návrh na Radu SPF na schválenie. 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

- Zápis z riadneho zasadnutia č. 13/2022 Výboru sekcie plávania SPF 

- Plán prác Juniorov pre rok 2023 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje základnú verziu Plánu práce reprezentačného družstva juniorov na rok 2023. 

V priebehu roka 2023 budú neupresnené údaje priebežne doplňované v rámci aktualizácií. 

Aktualizácie budú obratom zverejňované na webovom sídle SPF a zasielané priamo osobným trénerom 

reprezentantov.  

Súčasťou plánu práce sú limity pre zaradenie do juniorského reprezentačného družstva na rok 2023, limity 

MEJ, MSJ, EYOF.  

 
Úloha z rozhodnutia: Zverejnenie Plánu práce Juniorov 2023 na webovom sídle SPF.  

Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovedný/í: Sekretariát SPF, p. Havrlant, p. Kertésová 

 

 

6.  Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia:  

e-mail rada.spf@swimmsvk.sk , kópia na: prezident@swimmsvk.sk. 
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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 20.11.2022 

       
    Mgr. Ivan Šulek 

Prezident SPF, v.r. 
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