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Uznesenie Rady SPF 
č. SPF/2021/R/U3/P 

 
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

 

 

 

 

Zápis o hlasovaní 
 

Pozícia v orgáne SPF Meno, Priezvisko 
Súhlas/Nesúhlas/Zdr-

žal sa/Nehlasoval 

Prezident SPF Ivan Šulek Súhlas/12.01.2021 

Člen pre legislatívu a právo Marcel Blažo Súhlas/14.01.2021 

Člen pre ekonomiku Nora Szauder Súhlas/12.01.2021 

Viceprezident pre plávanie Rastislav Bielik Súhlas/11.01.2021 

Viceprezident pre diaľkové plávanie Pavol Peciar Súhlas/14.01.2021 
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Viceprezident pre synchr. plávanie Jana Labudová Súhlas/11.01.2021 

Viceprezident pre vodné pólo Štefan Šmihuľa Súhlas/12.01.2021 

Člen pre plávanie - - 

Zástupca športovcov Tomáš Klobučník Súhlas/12.01.2021 

 
 
 

Odlišné stanovisko člena orgánu SPF, ktorý nesúhlasil s prijatým/schváleným  rozhodnutím alebo s 
jeho odôvodnením, ak o to požiadal : 

 
Uznesenie  č. SPF/2021/R/U3/P   bolo   s c h v á l e n é    

 
 
V Bratislave,  dňa 15.01.2021 
        
                          Mgr. Ivan Šulek 

             prezident SPF, v.r. 
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