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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2021/R/257/P 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

2. Navrhovateľ: Karel Procházka, viceprezident pre plávanie 

3. Odôvodnenie návrhu:  

Viceprezident SPF za plávanie navrhuje schváliť uznesenie VSPL  č. SPF/2021/VSPL/U79/P schvá-

lené dňa 27.12.2021 formou písomného hlasovania per rollam. 
Predmetom schválenia je návrh na uzatvorenie pracovných zmlúv na základe Smernice SPF 
o programe podpory profesionálnych športovcov SPF (schválenej na RADE SPF 23.12. 2021 
po číslom SPF/2021/R/Z18/U11) od 1.1.2022 do 31.12.2022.   
 

Na základe uvedenej smernice navrhujeme uzatvoriť pracovné zmluvy na 12 mesiacov od 1.1.2022 do 

31.12.2021 pre nasledujúcich plavcov pričom výška platu je stanovená na základe Čl. IV, od. 1.2 danej 

smernice:  

1. Matej Duša – 1000,- eur brutto za 11. miesto z MS v Abu Dhabí (50 m voľný spôsob) 

2. Nikoleta Trníková - 1000,- eur brutto za 9. miesto z ME v Kazani (400 m polohové preteky) 

3. Adam Halas 200,- eur brutto za 13. miesto z ME v Kazani (100 m polohové preteky) 

4. Tamara Potocká 200,- eur brutto za 13. miesto z ME v Kazani (200 m voľný spôsob) 

5. Laura Benková 200,- eur brutto za 16. miesto z ME v Kazani (200 m voľný spôsob) 

6. Bence Dikács 200,- eur brutto za  10. miesto z MEJ v Ríme (400 m polohové preteky) 

7. Lillian Slušná 100,- eur brutto za  13. miesto z MEJ v Ríme (50 m voľný spôsob) 

 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

 Uznesenie a zápis z hlasovania VSPL  č. SPF/2021/VSPL/U78/P 
 Smernica SPF o programe podpory profesionálnych športovcov SPF 

 Tabuľka umiestnení a zaradenia do reprezentačného družstva na základe kritérií 

 
5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje  návrh na uzatvorenie pracovných zmlúv na základe Smernice SPF o programe 
podpory profesionálnych športovcov SPF  od 1.1.2022 do 31.12.2022 nasledovne: 
 

1. Matej Duša – 1000,- eur brutto za 11. miesto z MS v Abu Dhabí (50 m voľný spôsob) 

2. Nikoleta Trníková - 1000,- eur brutto za 9. miesto z ME v Kazani (400 m polohové preteky) 

3. Adam Halas  - 200,- eur brutto za 13. miesto z ME v Kazani (100 m polohové preteky) 

4. Tamara Potocká - 200,- eur brutto za 13. miesto z ME v Kazani (200 m voľný spôsob) 

5. Laura Benková - 200,- eur brutto za 16. miesto z ME v Kazani (200 m voľný spôsob) 

6. Bence Dikács - 200,- eur brutto za  10. miesto z MEJ v Ríme (400 m polohové preteky) 

7. Lillian Slušná - 100,- eur brutto za  13. miesto z MEJ v Ríme (50 m voľný spôsob) 

 
Termín: bez zbytočného odkladu  
Zodpovedná osoba: p. Šulek, p. Kuníková, p. Adamcová 
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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. 

V Bratislave, dňa 27.12.2021 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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