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Návrh na rozhodnutie Rady SPF
formou písomného hlasovania

č. SPF/2023/R/U13/P

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF

2. Navrhovateľ: Miroslava Dubčáková, viceprezident pre diaľkové plávanie

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie Uznesenia VSDP
SPF/ 2023/VSDP/Z1/U5 - účasť nominovaných slovenských reprezentantov v diaľkovom plávaní na
podujatí Midmar mile a na prípravnom sústredení k tomuto podujatiu v Juhoafrickej republike.
Športovci: Tomáš Peciar r.2002, Krisztián Gálik r.2005, Daniel Van Wyk r.2006, Samuel Čekan
r.2004
Reprezentačný tréner: Tomáš Vachan
Doprava letecky cca 6.2-15.2.2023 - dľa možností leteniek
Doprava v JAR, rovnako tak ubytovanie a strava, štartovné zabezpečené usporiadateľom.
Víza do JAR - externá firma Go Travel
Náklady na podujatie budú hradené ak nezískame financie z iných zdrojov z kapitoly 15 pre DP 2023

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie: Uznesenie SPF/2023/ VSDP/Z1/U5 v zápise zo zasadnutia VSDP
1/2023

5. Návrh textu rozhodnutia:

Návrh uznesenia

Rada SPF schvaľuje účasť nominovaných slovenských reprezentantov v diaľkovom plávaní na podujatí
Midmar mile a na prípravnom sústredení k tomuto podujatiu v Juhoafrickej republike.
Športovci: Tomáš Peciar r.2002, Krisztián Gálik r.2005, Daniel Van Wyk r.2006, Samuel Čekan r.2004
Reprezentačný tréner: Tomáš Vachan
Doprava letecky cca 6.2-15.2.2023 - dľa možností leteniek
Doprava v JAR, rovnako tak ubytovanie a strava, štartovné zabezpečené usporiadateľom.
Víza do JAR - externá firma Go Travel
Náklady na podujatie budú hradené ak nezískame financie z iných zdrojov z kapitoly 15 pre DP 2023

Úloha z rozhodnutia:
Rada SPF ukladá podujatie organizačne zabezpečiť.
Termín: bez zbytočného odkladu
Zodpovedný/í: p. Lange, p. Vachan

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 18.1.2023
Mgr. Ivan Šulek
prezident SPF, v.r.
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