
 
 

 
 

  

 

SMERNICA 

Slovenskej plaveckej federácie 

 

o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF  

v kategórii seniorov a o podmienkach poskytovania príspevku 

športovcom zaradených do Top Teamu SPF  

  

 

 

 
Čl. I 

Základné ustanovenie 

1. Táto smernica stanovuje rozhodujúce kritéria pre zaradenie vybraných        

športovcov do Top Teamu Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len “SPF”) v           

kategórii seniorov a podmienky poskytovania finančných príspevkov športovcom        

z Top Teamu SPF  (ďalej len “Top Team SPF”). 

2. Základným východiskom a účelom tejto smernice je zabezpečiť čo najlepšie          

podmienky pre športovú činnosť a prípravu športovcov, ktorí sa podieľajú na           

výsledkoch SPF a jej celosvetovom postavení s cieľom a zámerom toto postavenie            

zlepšovať. 

 

Čl. II 

Zaradenie do Top Teamu SPF  

1. Top Team SPF sa vytvára: 

1.1. zo športovcov (vrátane ich oficiálnych náhradníkov), ktorí sa pričinili o          

získanie nižšie špecifikovaného umiestnenia v disciplíne individuálneho       

športu, ktorými sú plávanie, synchronizované plávanie, diaľkové plávanie,        

skoky do vody, 

1.2. z družstiev žien a mužov, ktoré získali nižšie špecifikované umiestnenie v           

kolektívnom športe, ktorým je vodné pólo. 

2. Top Team SPF sa ustanovuje pre každý kalendárny rok vždy ku 1.1. príslušného             

kalendárneho roka. 

3. Pre zaradenie do Top Teamu SPF je rozhodujúce najhodnotnejšie dosiahnuté          

umiestnenie na významných súťažiach v predchádzajúcich dvoch rokov počítajúc         

ku 30.9. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

4. Za významné súťaže pre účely tejto smernice sa považujú: 
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4.1. Olympijské hry (OH) 

4.2. Majstrovstvá sveta (MS) 

4.3. Majstrovstvá Európy (ME) 

 

 

Čl. III 

Kritéria pre výšku príspevku 

1. Kritériá pre výšku príspevku členom Top Teamu SPF sú stanovené za           

umiestnenie v súťaži nasledovne: 

  OH MS ME 

1.-3. miesto 10.000,-€ 7.000, -€ 5.000, -€ 

4.-5. miesto 9.000,-€ 6.000, -€ 4.000,-€ 

6.-10. miesto 8.000,-€ 5.000, -€ 3.000, -€ 

11.-15. miesto 7.000,-€ 4.000, -€ 2.000,- € 

16.-20. miesto 6.000,-€ 3.000, -€ 1.000,- € 

21.-30. miesto 5.000,- € 2.000, -€ x 

31 a viac čiže účastník 4.000,-€ x x 

 

2. V súťažiach, kde sa o umiestnenie v súťaži pričinil viac ako 1 športovec, to              

znamená dvojica/pár, štafeta, tímová disciplína, družstvo, sa za každého         

ďalšieho takéhoto športovca pripočíta 50 % zo základnej výšky príspevku za           

umiestnenie, pričom takto ustálená celková suma sa predelí rovnakým dielom          

medzi všetkých športovcov, ktorí sa podieľali podľa oficiálnej výsledkovej listiny          

na dosiahnutom umiestnení, resp. družstvu, ktoré dosiahlo umiestnenie podľa         

oficiálnej súpisky družstva.  

3. Ak športovec dosiahne viacero umiestnení v súťaži (individuálnej, v súťaži          

dvojíc/párov, štafiet, tímových disciplínach) poskytuje sa príspevok iba vo výške          

za umiestnenie, za ktoré náleží najvyšší príspevok. 

4. Ak družstvá žien a mužov v kolektívnom športe, ktorým je vodné pólo dosiahnu             

viacero umiestnení v súťaži družstiev poskytuje sa príspevok iba vo výške za            

umiestnenie, za ktoré náleží najvyšší príspevok. 
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Čl. IV 

Spôsob poskytnutia príspevku  

1. Príspevok sa členom Top Teamu SPF poskytuje nasledovným distribučným         

mechanizmom: 

1.1. Všetky nároky na príspevky stanovené podľa kritérií podľa čl. III          

jednotlivých športovcov z príslušného odvetvia plaveckých športov sa        

spočítajú a tak vytvoria celkovú sumu pre podporu športovej reprezentácie          

členov Top Teamu SPF príslušného odvetvia plaveckých športov čím sa          

vytvorí suma: 

1.1.1. podpory športovej reprezentácie plávania, 

1.1.2. podpory športovej reprezentácie synchronizovaného plávania,  

1.1.3. podpory športovej reprezentácie diaľkového plávania, 

1.1.4. podpory športovej reprezentácie vodného póla,  

1.1.5. podpory športovej reprezentácie skokov do vody. 

1.2. Prostriedky podpory športovej reprezentácie členov Top Teamu SPF        

plávania (1.1.1.) a skokov do vody (1.1.5.) sa poskytujú klubom/oddielom,          

ku ktorým majú športovci príslušnosť a ktoré zabezpečujú športovú         

prípravu týchto športovcov. Príspevok sa poskytuje formou refundácie        

oprávnených a účelne vynaložených nákladov športovej prípravy.       

Podrobnosti poskytnutia príspevku, ako aj podrobnosti účelu použitia        

príspevku budú obsahom zmluvy uzavretej medzi SPF a        

klubom/oddielom.  

1.3. Prostriedky podpory športovej reprezentácie členov Top Teamu SPF        

synchronizovaného plávania (1.1.2.), diaľkového plávania (1.1.3.) a       

vodného póla (1.1.4.) sa poukážu a vyčlenia na samostatné podúčty SPF           

vedené pre jednotlivé Sekcie synchronizovaného plávania, diaľkového       

plávania a vodného póla za účelom čerpania týchto prostriedkov na          

športovú prípravu členov Top Teamu SPF synchronizovaného plávania,        

diaľkového plávania a vodného póla, ktorá je v prípade týchto odvetví           

plaveckých športov zabezpečovaná formou spoločnej športovej prípravy na        

vopred určených miestach a termínoch, pričom zabezpečenie miesta        

športovej prípravy a súvisiacich plnení a potrieb tejto športovej prípravy,          

objednávok, úhrad nákladov a plnení zabezpečuje priamo SPF        

prostredníctvom Sekretariátu SPF.  
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Čl. V 

Podmienky čerpania príspevku a účel použitia príspevku  

1. Podmienkou čerpania príspevku je platná lekárska prehliadka v zmysle zákona
)

           
1

v rozsahu vyžadovanom vykonávacím predpisom 
)
. 

2

2. Podmienkou čerpania príspevku z prostriedkov podpory športovej reprezentácie        

členov Top Teamu SPF plávania (čl. IV bod 1.1.1.) a skokov do vody (čl. IV bod                

1.1.5.), ktoré sa poskytujú klubom/oddielom je, že tieto kluby/oddiely spĺňajú          

podmienky zákona
)

mať spôsobilosť byť prijímateľom verejných prostriedkov,         
3

najmä však majú zriadený samostatný bankový účet na príjem verejných          

prostriedkov.  

3. Účelom použitia príspevku je podpora športovej reprezentácie. 

4. Účel použitia príspevku je športová činnosť člena Top Teamu SPF, t.j. výdavky            

vynaložené na reprezentanta, a to predovšetkým: 

4.1. na zabezpečenie športovej prípravy a účasť reprezentantov a realizačných         

tímov významných súťažiach 
)
 vo všetkých vekových kategóriách, 

4

4.2. na zabezpečenie športovej prípravy reprezentantov zahŕňa výdavky na: 

4.2.1. tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné       

stretnutia, zápasy a súťaže reprezentantov, 

4.2.2. prenájom športovej infraštruktúry, 

4.2.3. pitný režim a doplnky výživy, 

4.2.4. zdravotné poistenie, 

4.2.5. funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia, 

4.2.6. diagnostiku, 

4.2.7. regeneráciu a rehabilitáciu, 

4.2.8. športové oblečenie, náradie a iné materiálne vybavenie       

nevyhnutne potrebné za zabezpečenie športovej prípravy      

reprezentanta neinvestičného charakteru, 

4.2.9. spojené s dobrovoľníctvom v športe, 

4.2.10. osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov        

na zabezpečenie zákonných nárokov vyplývajúcich z ich       

pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé      

zabezpečenie trénerov a inštruktorov športu, 

4.2.11. ocenenie a odmeny športovej reprezentácie, 

1
 ) § 5 ods. 8 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení 

2
) Vyhláška č. 51/2016 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa               

ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného            

športovca 
3
 ) § 66 Zákona č. 440/2015 Z.z. o  športe v platnom znení 

4
) § 3 písm. h) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení 
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4.2.12. dopingovú kontrolu, 

4.2.13. zabezpečenie tréningového partnera, 

4.2.14. poplatky za účasť na  významných súťažiach, 

4.2.15. preprava športových zariadení, 

4.2.16. cestovné náhrady reprezentantov a realizačného tímu do výšky        

určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v          

znení neskorších predpisov, 

4.2.17. pomerné výdavky na organizovanie reprezentačných podujatí,      

stretnutí, zápasov podľa počtu zúčastnených reprezentantov na       

území Slovenskej republiky. 

5. Rada SPF je v rozsahu a medziach daných touto smernicou oprávnená v prípade             

potreby upraviť ďalšie podmienky čerpania príspevku, ako aj podrobnosti účelu          

použitia príspevku. 

 

Čl. VI 

Vyradenie z Top Teamu SPF 

1. Člen Top Teamu SPF môže byť z Top Teamu SPF vyradený z nasledovných             

dôvodov: 

1.1. nebol k 1.1. príslušného kalendárneho roka zaradený do reprezentačného         

družstva - športovej reprezentácie, 

1.2. ukončil športovú činnosť počas kalendárneho roka, 

1.3. bol vyradený z reprezentačného družstva - zo športovej reprezentácie na          

základe rozhodnutia Disciplinárnej komisie, 

1.4. porušil antidopingovú reguláciu, 

1.5. odmietol ako reprezentant bez primeraného dôvodu zúčastniť sa na         

medzinárodnej súťaži, na ktorú bol riadne nominovaný SPF alebo inou          

športovou organizáciou (SOV, SAUŠ), a ak boli na jeho prípravu v           

posledných dvoch rokoch použité verejné prostriedky, 

1.6. porušil zákaz uzatvárať stávky na súťaže, t.j. uzatvoril stávky priamo alebo           

prostredníctvom tretej osoby na súťaže, ktorých je účastníkom ako         

športovec, športový odborník alebo iná osoba, ktorá je svojím postavením,          

funkciou alebo činnosťou zapojená do súťaže, 

1.7. opakovane porušil alebo závažným spôsobom porušil povinnosti       

reprezentanta upravené v Štatúte reprezentanta.  

2. Po vyradení z Top Teamu SPF športovcovi sa ku dňu vyradenia zrušuje čerpanie             

príspevku.  

3. V prípadoch vyradenia podľa ods. 1 bodu 1.4. až 1.6. je športovec povinný už              

čerpaný príspevok v danom kalendárnom roku vrátiť na účet SPF. 
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4. Vrátené prostriedky príspevku športovca - člena Top Teamu SPF z akéhokoľvek           

odvetvia plaveckých športov podľa ods. 3 sa buď: 

4.1. vrátia do kapitoly štátna reprezentácia alebo 

4.2. použijú na zabezpečenie športovej činnosti štátnej reprezentácie všetkých        

odvetví plaveckých športov. 

O použití prostriedkov podľa bodu 4.1. alebo 4.2. rozhoduje Rada SPF. 

5. Ak ktorýkoľvek člen Top Teamu SPF nevyčerpá (pozn. vrátane riadneho          

vyúčtovania prostriedkov) prostriedky príspevku alebo nebudú vyčerpané       

prostriedky podpory športovej reprezentácie členov Top Teamu SPF plávania,         

synchronizovaného plávania, diaľkového plávania, vodného póla a skokov do         

vody do 01.12. príslušného kalendárneho roka, tieto prostriedky sa použijú          

na materiálne zabezpečenie (čl. V bod 3.7.) ostatných členov Top Teamu SPF            

príslušného odvetvia plaveckého športu; o použití prostriedkov rozhoduje Rada         

SPF. 

 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenie  

 

1. Táto smernica nadobúda platnosť schválením Radou SPF dňa 22.03.2017 s          

účinnosťou  od kalendárneho roka 2017.  

6. Smernica bola zmenená Radou SPF dňa 21.2.2018 s účinnosťou od kalendárneho           

roka 2018. 

 

 

 

Mgr. Irena Adámková 

Prezident SPF 

v.r. 
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