
Návrh na rozhodnutie Rady SPF
formou písomného hlasovania

č. SPF/2023/R/U39/P

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, člen Rady SPF

2. Navrhovateľ: Ivan Šulek, člen Rady SPF

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie návrhu na zloženie Sekcie
VP tak, aby obsahoval zástupcov všetkých VP klubov registrovaných v SPF, pričom viceprezident pre
VP je obligatórnym členom sekcie podľa článku 52, ods. 7. Návrh na členov Sekcie VP rešpektuje že v
súlade s princípmi hospodárnosti a efektivity podľa článku 52 ods. 5 Stanov SPF budú členovia Sekcie
nominovaní/volení zástupcami vodnopólových klubov registrovaných v SPF podľa pôvodného
systému pred rozpustením sekcie v roku 2021, sekcia bude rozšírená o generálneho manažéra
reprezentácie a reprezentačného trénera/ov.

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:
- zoznam nominovaných osôb do VSVP

5. Návrh textu rozhodnutia:
Rada SPF schvaľuje za nových členov VSVP jedného zástupcu z každého aktívneho klubu VP na
Slovensku, ktoré majú v poslednej riadne ukončenej sezóne (2021/2022) v súťažiach organizovaných SPF
aspoň jedno mládežnícke družstvo. Ďalšími členmi sú v zmysle čl. 52 ods. 5 Stanov SPF obligatórne
osoby, z radov osôb, ktoré sú za dané odvetvie plaveckého športu členmi výkonného orgánu SPF, t.j.
viceprezident SPF pre vodné pólo, manažér športovej reprezentácie a hlavný reprezentačný tréner.
Predsedom Výboru sekcie vodného póla je v zmysle čl. 52 ods. 7 člen Rady SPF za odvetvie plaveckého
športu vodné pólo.

Rada SPF schvaľuje nasledovných nominovaných členov za jednotlivé kluby:

XBS swimming academy (XBSSA) Miroslav Gogola

PIRANA Sport Club (PITOP) Marek Gális

ŠK Olympia - SŠŠ Košice - vodné pólo (OVPKE) Ľubomír Tóth

ČERVENÁ HVIEZDA KOŠICE (CHKE) Pavol Komjáthy

Plavecký a vodnopólový klub Vrútky (PVKVR) Dušan Kucharik

Klub vodného póla Kúpele Piešťany (KVPPN) Martin Berlanský

Klub vodného póla Nováky (KVPNO) Michal Gogola

TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov (SPUPR) Peter Novosad

ŠK HORNETS Košice - mládež (HOMKE) Štefan Šmihuľa



ŠK HORNETS Košice (HOZKE) Karol Bačo

Klub plaveckých športov Nereus Žilina (NERZI) Michal Slepička

Klub vodného póla Komárno (KVPKN) Alexander Balázs

ŠK Modrí Draci Košice - Staré Mesto (SKPMD) Alena Harčariková

SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT (VPMBA) Pavol Mihalkovič

Predseda sekcie VP – Pavel Borsig

Manažér sekcie VP – Stano Vaňo

Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá povinnosť predsedovi sekcie VP zvolať prvé ustanovujúce stretnutie
a sekretariátu SPF zverejniť členov VSVP na webovom sídle SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: P. Borsig – predseda sekcie VP, S. Vaňo (manažér VP SPF)

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 15.2.2023 Mgr. Ivan Šulek
prezident SPF, v.r.


