Návrh na rozhodnutie Rady SPF
formou písomného hlasovania
č. SPF/2019/R/U7/P

1.

Predkladateľ: Irena Adámková, prezident

2.

Navrhovateľ: Štefan Šmihuľa, viceprezident pre vodné pólo

3.

Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie širšej nominácie hráčok
kategórie ženy seniorky vo vodnom póle na výcvikový tábor v termíne 8. - 10. február v Novákoch, v
súlade s Plánom práce na rok 2019. Materiál sa odporúča schváliť.

4.

Zoznam podkladov pre rozhodnutie:
• Zápis o hlasovaní č. SPF/2018/VSVP/U10/P
• Uznesenie VSVP č. SPF/2018/VSVP/U10/P

5. Návrh textu rozhodnutia:

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok kategórie ženy seniorky vo vodnom póle
na výcvikový tábor v Novákoch v termíne 8. - 10.2.2019:
Širšia nominácia hráčok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ivana Frištíková - SKOKE
Barbora Rusznáková - SKMD
Kristína Lindtnerová - PITOP
Karolína Šandríková - VPMBA
Janka Kurucová - SKOKE
Daniela Kátlovská - SKOKE
Beáta Kováčiková - SKOKE
Natália Pecková - VPMBA
Barbora Chochulová - Choisy le Roi (FRA)
Kristína Horváthová - SKOKE
Karin Kačková - PVKVR
Katarína Kissová - VPMBA
Emma Junasová - SKOKE
Tamara Kolářová - Tatabánya (HUN)
Monika Sedláková -Tatabánya (HUN)
Emoke Kissová - OSC Budapest (HUN)
Miroslava Stankovianska - Torre Del Griffo (ITA)
Anita Vitaliano - Ekipe Orizonte Catania (ITA)
Michaela Kotelešová – SKOKE

Realizačný tím:
Milan Henkrich /hlavný tréner/, Sabolcs Eschwig Hajts /asistent trénera/, Pavol Mihalkovič /vedúci
družstva/
Rada SPF poveruje hlavného trénera pána Milana Henkricha stanoviť finálnu nomináciu 16 hráčok
výberom zo širšej nominácie hráčok. Zraz hráčok a realizačného tímu podľa Nominačného listu.
Cestovné náklady nominovaných hráčok z domácich súťaží do a z miesta zrazu znášajú nominované
hráčky, resp. ich materské kluby. Dopravu (letenky) do Bratislavy, resp. Viedne a naspäť pre hráčky
hrajúce v zahraničných súťažiach hradí SPF zo zdrojov sekcie vodného póla.
Cestovné náklady realizačného tímu do a z miesta zrazu znáša SPF vo výške cestovného lístka II. triedy
vlaku. Náklady súvisiace s danou akciou sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie
vodného póla.
Úloha z rozhodnutia:
Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť výcvikový tábor kategórie ženy seniorky vo
vodnom póle v Novákoch v termíne 8. - 10.2.2019.
Termín: bez zbytočného odkladu
Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (M.Kuníková - manažér reprezentácie vodného póla )
6.

Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní

7.

Adresa doručenia písomného
prezident@swimmsvk.sk

vyjadrenia:

e-mail

rada.spf@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 09.01.2019
Mgr. Irena Adámková
prezident SPF, v.r.

kópia

na:

