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Návrh na rozhodnutie Rady SPF
formou písomného hlasovania

č. SPF/2023/R/U15/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/U6 - spoločná príprava diaľkoplavcov v Turíne/ITA v termíne 8.3.2023 –
18.3.2023 v rámci spolupráce s Talianskou plaveckou federáciou FIN - príprava našich diaľkoplavcov
v ich Federálnom centre vysokej špecializácie v Turíne /Región Piemont/ v klube AQUATICA.
Tréningy dvojfázovo v bazéne , a suchá príprava s trénerským tímom pod vedením Maurizio
DIVANO- náklady na odmenu trénerov , vstup na bazén v Plaveckom paláci, vstup na suchú prípravu ..
/ - ZDARMA
Športovci: Filip Lányi r.2003, Daniel Van Wyk r.2006, Krisztián Gálik
Asistentka pre spoluprácu s FIN a organizáciu, tlmočník:Mária Nannini Straková
Doprava: letecky , transport medzi miestami vlak , autobus
Ubytovanie a strava formovou plnej penzie: súkromná katolícka škola - Collegio San Giuseppe
Torino. Dohodnutá cena 52eur/ deň/ osoba

Náklady na dopravu , ubytovanie a stravu , poistenie budú hradené z kapitoly 12 z roku 2023.
U Krisztiána Gálika z vlastných zdrojov. Náklady na odmenu pani Márii Nannini Strakovej 500eur
z vlastných zdrojov DP.

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie: Uznesenie SPF/2023/ VSDP/Z1/U6 v zápise zo zasadnutia VSDP
1/2023,

5. Návrh textu rozhodnutia:

Návrh uznesenia

Rada SPF schvaľuje spoločnú prípravu diaľkoplavcov v Turíne/ITA v termíne 8.3.2023 – 18.3.2023 v
rámci spolupráce s Talianskou plaveckou federáciou FIN - prípravu našich diaľkoplavcov v ich Federálnom centre
vysokej špecializácie v Turíne /Región Piemont/ v klube AQUATICA. Tréningy dvojfázovo v bazéne , a suchá príprava
s trénerským tímom pod vedením Maurizio DIVANO- náklady na odmenu trénerov , vstup na bazén v Plaveckom
paláci, vstup na suchú prípravu .. / - ZDARMA
Športovci: Filip Lányi r.2003, Daniel Van Wyk r.2006, Krisztián Gálik
Asistentka pre spoluprácu s FIN a organizáciu, tlmočník:Mária Nannini Straková
Doprava: letecky , transport medzi miestami vlak , autobus
Ubytovanie a strava formovou plnej penzie: súkromná katolícka škola - Collegio San Giuseppe Torino. Dohodnutá
cena 52eur/ deň/ osoba

Náklady na dopravu , ubytovanie a stravu , poistenie budú hradené z kapitoly 12 z roku 2023.
U Krisztiána Gálika z vlastných zdrojov. Náklady na odmenu pani Márii Nannini Strakovej 500eur z vlastných zdrojov
DP.

Úloha z rozhodnutia:
Rada SPF ukladá podujatie organizačne zabezpečiť.
Termín: bez zbytočného odkladu
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Zodpovedný/í: p. Vachan, p.Dubčáková , 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 18.1.2023
Mgr. Ivan Šulek
prezident SPF, v.r.
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