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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2021/R/U3/P 

 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident 

 

2. Navrhovateľ:  Rastislav Bielik, viceprezident pre plávanie 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie výšky príspevkov pre jednot-

livé skupiny na sústredení v X - Bionic Sphere v Šamoríne. 

 

VSPL na základe pretrvávajúcej COVID - 19 pandémii sa zaoberal finančnou podporou aj ďalších reprezen-

tantov, EYOF plavcov ako aj klubových plavcov mimo výberu a návrhu asistenta reprezentačného trénera v 

plávaní. Po komunikácii s okolitými krajinami a ich tréningovou infraštruktúrou + cenami za jednotlivé 

prenájmy bolo  cieľom VSPL sa priblížiť na podobné ceny pre slovenské plavecké kluby v tréningovom centre 

v Šamoríne. Podpora pre plavcov/trénerov podľa jednotlivých úrovní je: 

 
a) seniorskí reprezentanti (reprezentačné družstvo B) - príspevok zo strany SPF 30 eur/deň, 

b) juniorskí reprezentanti (plavci zaradený do reprezentačného družstva v roku 2020 a noví reprezentanti 

naskakujúci do reprezentácie v roku 2021 podľa Plánu práce RTC 2021 reprezentačného družstva juniorov) - 

príspevok zo strany SPF 30 eur/ deň, 

c) plavci zaradený do výberu EYOF v poradí od 3. - 8. miesta - príspevok zo strany SPF 20 eur/deň, 

d) osobní tréneri klubových plavcov - príspevok vo výške 50% z celkových nákladov na ubytovanie a 

stravovanie pre 1 trénera na zhruba 8-10 plavcov. 

 

Cena za pobytové a stravovacie náklady na 1 deň je v hodnote 60 eur. 

SPF preplatí každému klubu nájomné na bazén aby sa zachovala podpora aj pre všetkých plavcov v rámci 

Slovenskej republiky.  

Klub si hradí z vlastných nákladov PCR testy. 

 

Náklady jednotlivých klubov na sústredení v Šamoríne bude vyúčtovaný zo strany X-Bionicu napriamo.  
 
 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

Zapis-z-hlasovaniaVSPL_SPF-2021-VSPL-U2-P 

Uznesenie_VSPL_SPF-2021-VSPL-U2-P 
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5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje príspevky pre jednotlivé skupiny na sústredení v X-Bionic Sphere podľa nasledovných 
pravidiel: 
 
a) seniorskí reprezentanti (reprezentačné družstvo B) - príspevok zo strany SPF 30 eur/deň, 
b) juniorskí reprezentanti (plavci zaradený do reprezentačného družstva v roku 2020 a noví 
reprezentanti naskakujúci do reprezentácie v roku 2021 podľa Plánu práce RTC 2021 reprezentačného 
družstva juniorov) - príspevok zo strany SPF 30 eur/deň, 
c) plavci zaradený do výberu EYOF v poradí od 3. - 8. miesta - príspevok zo strany SPF 20 eur/deň, 
d) osobní tréneri klubových plavcov - príspevok vo výške 50% z celkových nákladov na ubytovanie a 
stravovanie pre 1 trénera na zhruba 8-10 plavcov. 
 
Cena za pobytové a stravovacie náklady na 1 deň je v hodnote 60 eur. 
 
 Príspevky klubom budú platené z rozpočtu SPF z kapitoly plávania. 
 
Úloha z rozhodnutia: 
 
Rada SPF ukladá úlohu ekonomickému oddeleniu vystaviť objednávky členom realizačného tímu a 
zároveň ukladá úlohu športovému riaditeľovi zabezpečiť organizačne sústredenie. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p . Hudecová, p. Nowak 

 

 

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 11.01.2021 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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