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Návrh na rozhodnutie VSPL 

formou písomného hlasovania 

č. VSPL/2023/U12/P 

1. Predkladateľ: Júlia Kertésová, viceprezidenta SPF pre plávanie 

 

2. Navrhovateľ: Miroslav Šimun, Manažér ŠTK 
 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť schválenie zakúpenia uvedeného har-

dvérového a softvérovího zariadenia pre systém Wylas na rok 2023. 

 

1. Zakúpenie ročnej licencie pre 4 časomiery pre systém WT Standard Software Licence - Twelve Months, 

2400AUD 

2. Zakúpenie mobilných telefónov ako náhrady za nefunkčné telefóny (4xBAO, 1xSSO), napr. 

UleFone Armor X10 čierny, 150,90€/ks https://www.alza.sk/ulefone-armor-x10-cierny-

d7007809.htm (BAO-doplnenie za nefunkčné telefóny a doplnenie pre potreby 10 dráhového 

bazénu) 
3. zabezpečenie PC pre športového administrátora p. Králika, p. Hryckovej (zastaralý PC s Win8, vyka-

zuje známky nespoľahlivosti, pridelený v roku 2016) 

4. PC 15,6“, OS Windows, min. procesor i5, min. 8 GB RAM, min. SSD 250-500GB, SK kláves-

nica+numerická časť, 679€, napr. https://www.alza.sk/dell-vostro-3510-d7225260.htm 
5. zabezpečenie PC pre predsedu rozhodcovskej komisie a športového administrátora p. Mikulovú ml. 

6. PC 15,6“, OS Windows, min. procesor i5, min. 8 GB RAM, min. SSD 250-500GB, SK kláves-

nica+numerická časť, 679€, napr. https://www.alza.sk/dell-vostro-3510-d7225260.htm 
7. licencia Meet Manager 1x Splash Software, 250€ /zabezpečí p.Šimun/. 

 

 

Predpokladané náklady: 

 

1. Telefóny 4 ks, 603,60€ z kapitoly 17 ( vlastné zdroje plávanie )  
 

2. PC 3 ks, 2100€ (vrátane príslušenstva myš, prepravná ochranná taška) z kapitoly 17 ( vlastné 

zdroje plávanie )  

3. Licencia Meet Manager, 250€ z kapitoly 17 ( vlastné zdroje plávanie )  

4. WT Standard Software Licence - 12Months (podla ponuky 2400 AUD) , z kapitoly 160205 ( štátne 

zdroje )  
 

Celková predpokladaná suma 2953 eur. Nákup bude zabezpečený prostredníctvom vysúťaženej  IT 

firmy pre SPF, ceny v uvedených odkazok sú iba orientačné.  

 
 

 

4. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 
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VSPL  schvaľuje zakúpenie : 

1.  Telefóny 4 ks hradené z kapitoly 17( vlastné zdroje plávanie )  
 

2. PC 3 ks (vrátane príslušenstva myš, prepravná ochranná taška)hradené z kapitoly 17 ( vlastné zdroje 

plávanie )  

3. Licencia Meet Manager hradené z kapitoly 17( vlastné zdroje plávanie )  

4. WT Standard Software Licence – 12 Months (AUD) €  hradenéz kapitoly 160205 ( štátne zdroje )  

Nákup bude zabezpečený prostredníctvom vysúťaženej  IT firmy - IT PROFIS pre SPF. 
 

Bod č. 4 bude predložený na radu SPF na schválenie. 

 

Výbor sekcie plávania ukladá p. Kertésovej predložiť bod. Č.4  na Radu SPF na schválenie. 

Zodpovední: p. Šimun, p. Hofericová 

6.  Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia:  

e-mail :pl@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 26.2..2023 

         Julia Kertésová 

              viceprezident SPF, v.r.  
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