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Návrh na rozhodnutie Rady SPF
formou písomného hlasovania

č. SPF/2022/R/U272/P

1. Predkladateľ: Mgr. Ivan Šulek, prezident SPF

2. Navrhovateľ: Ing. Veronika Strapeková, viceprezident SPF v synchronizovanom plávaní

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF je:
schválenie série online seminárov pre technických kontrolórov s Kara HEAD. Kara Head je zamestnancom
Kanadskej plaveckej federácie, pracuje pre organizáciu FINA a po svete aj v Kanade je zodpovedná za
školenia ohľadom nových pravidiel. P. HEAD ponúkla školenie pre technických kontrolórov. Školenie
bude prebiehať v siedmych virtuálnych sedeniach v rozsahu 17-20 hodín. Balík bude obsahovať
predstavenie, vysvetlenie hybridov, akrobacií, cvičenia hodnotení, hodnotenie synchronizácie a tri sedenia
v rámci ktorých prejde jednotlivé disciplíny: sóla, páry, tímy. Virtuálne školenie bude mať na konci test a
bude celý nahrávaný pre budúce potreby. Cena školenia je 1250,-CAD. P.Strapeková oslovila aj Českú
republiku, Poľsko a Rakúsko či nemajú záujem za zúčastniť a tak znížiť náklady. Celková cena sa prepočíta
na zúčastnené osoby. Školenia pre technických kontrolórov prebehnú v mesiaci január 2023.

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:
 SPF/2022/VSSP/Z7/U4/P

5. Návrh textu rozhodnutia:

Rada SPF schvaľuje sériu online seminárov pre technických kontrolórov s Kara HEAD, zameraných na
nové pravidlá FINA za odmenu 57 CAD na osobu, ktoré prebehnú v mesiaci január. Zoznam
uchádzačov: Bugalová R., Horská R., Horváthová K., Italy E., McDonnell J., Mezovská J., Jarina V.,
Labáthová J., Lisá L., Lobpreisová Z., Lörinczová L., Shepard L., Miškechová D., Palenčárová P., Sabajová
T., Šímová N., Spiess K., Szauder N., Thüringerová M., Vaculčík M., Žáková Z.

Náklady na odmenu pre Karu HEAD budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2022, kapitoly 16 Sekcie SP.
Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá povinnosť zabezpečiť účasť na seminároch a preplatenie nákladov
zahraničnému lektorovi.
Termín: bez zbytočného odkladu
Zodpovedný/í: p. Thüringerová M, p. Kuniková, p. Adamcová, p. Hudecová

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 29.12.2022
Mgr. Ivan Šulek
prezident SPF, v.r.
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