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Návrh na rozhodnutie Rady SPF
formou písomného hlasovania

č. SPF/2023/R/U34/P
1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF
2. Navrhovateľ:Martina Moravcová, člen Rady SPF, zástupca športovcov
3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom uznesenia je schválenie návrhu na ocenenie “Cenou Prezidenta
SPF” pre VYHLÁSENIE ŠPORTOVCA SPF
Udelenie “Ceny Prezidenta” je ocenenie, schválené uznesením č. SPF/2023/R/U31/P, ktoré udeľuje
štatutár SPF – prezident na základe svojho uváženia v prípade, že člen SPF dosiahol úspech o ktorý sa
zaslúžil športovec, tréner, respektíve funkcionár, ktorý by mal byť ocenený za výnimočný prínos pre
SPF, a ktorého úspech nie je zohľadnený v kritériách pre určenie poradia najlepších športovcov v
jednotlivých športoch a preto sa nedostal do vyhodnotenia.

Na uvedenú cenu navrhujem Samuela Košťála, dvojnásobného bronzového medailistu z
mládežníckeho olympijského plaveckého podujatia pod názvom EYOF 2022, ktorý sa konal
v Banskej Bystrici. Samo Košťál získal dve bronzové medaile na 200 metrov motýlik a na 400 metrov
polohové preteky, na MS juniorov bol členom štafety na 4x200 metrov voľný spôsob, ktorá zaplávala
slovenský seniorský rekord. Taktiež bol za svoje výkony zaradený do JOT 2023 (Juniorský olympijský
tím) medzi 21 mladých športovcov Slovenska, o jeho výbere rozhodol SOŠV a nadácia SOŠV.

Ocenenie na návrh prezidenta SPF schvaľuje Rada SPF.

4. Návrh textu rozhodnutia:

Návrh uznesenia

Rada SPF schvaľuje ocenenie športovec roka SPF za rok 2022

“Cenu prezidenta SPF” Samuela Košťála a jeho trénera Tomáša Trešla.

Odmenu vo výške 500 Eur pre športovca a 250 Eur pre trénera vyplatiť
z vlastných zdrojov sekretariátu SPF.

Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá sekretariátu zabezpečiť ocenenie
menovaného.
Termín: bez zbytočného odkladu
Zodpovedný: p. Košťál, 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.
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V Bratislave, dňa 13.2.2023
Mgr. Ivan Šulek
prezident SPF, v.r.
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