
 

 

Návrh na uznesenie VSPL 

formou písomného hlasovania 

č. SPF/2021/VSPL/U78/P 
1. Predkladateľ: Karel Procházka, predseda VSPL, viceprezident SPF pre plávanie 

2. Navrhovateľ: Miroslav Šimun, člen VSPL 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom uznesenia VSPL č. SPF/2021/VSPL/U78P má byť schválenie návrhu 

na vyplatenie odmeny za vyrovnaný slovenský seniorský rekord dňa 18.12.2021. 

Matej Duša plával 50VS v rozplavbách 21,44. Tento výkon je zaevidovaný ako slovenský rekord, napriek 

tomu, že jeho výkon z 10.12.2021 v Šamoríne mal rovnakú hodnotu. V prípade rovnakého výkonu sa 

rekord SR eviduje, a v disciplíne sa uvádzajú obidva dosiahnuté výkony ako rekordy SR. 

 

Na základe uvedeného navrhujem nové uznesenie s doplnením výkonu Mateja Dušu z MS Abu Dhabi 

21,44 (841 bodov) pre vyplatenie odmeny za rekordy SR. 

 

Výška odmeny je stanovená v zmysle schváleného Plánu práce seniorskej reprezentácie na rok 2021 v 

nasledovnej výške: 

1. Matej Duša:  450 eur  

 50 VSP – 21,44 – 841 FINA bodov – 18.12.2021 25m Abu Dhabi 

 tréner USA  

 

Týmto uznesením sa fakticky dopĺňa uznesenie VSPL č. SPF/2021/VSPL/U76P o odmenách za SR rekordy 

v období od 8.11.2021 – 19.12.2021 

  

Kritériá pre vyplatenie odmeny:  
V prípade prekonania Slovenského rekordu v plávaní mužov alebo žien, Európskeho rekordu v plávaní 
mužov alebo žien, Svetového rekordu v plávaní mužov alebo žien alebo Olympijského rekordu v plávaní 
v období od 1.1.2021 do 31.12.2021 v individuálnych disciplínach bude plavcovi a jeho osobnému tréne-
rovi (nie pre zahraničných trénerov) za každé prekonanie rekordu vyplatená finančná odmena. 

• Finančná odmena bude vyplatená každému plavcovi, ktorý prekoná ktorýkoľvek Slovenský rekord v 

plávaní uvedený vyššie, bez ohľadu na vekovú kategóriu, do ktorej je plavec zaradený.   

• V prípade prekonania Slovenského rekordu v plávaní je výška stanovená na základe typu individuál-

nej disciplíny a zaplávaného bodového výkonu pričom bodový výkon sa hodnotí podľa bodov FINA 

2020  

Výška odmeny za prekonanie Slovenského rekordu v plávaní:  
• Na 25m a 50m bazéne v neolympijských disciplínach:   

Do 799 bodov FINA    400,- Eur   

Od 800 do 899 bodov FINA  450,- Eur   

Nad 900 bodov FINA    500,- Eur   

• Na 50m bazéne v olympijských disciplínach:  

Do 799 bodov FINA    600,- Eur  

Od 800 do 899 bodov FINA  650,- Eur   

Nad 900 bodov FINA    700,- Eur  

 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie: 

 



 

 

5. Návrh textu uznesenia: 

Výbor sekcie plávania schvaľuje návrh na vyplatenie odmeny  Matejovi  Dušovi za prekonanie (vyrovna-

nie ) SR rekordu dňa 18.12. v dopoludňajších rozplavbách na MS v Abú Dhabí na základe schváleného 

plánu práce seniorov na rok 2021 v sume 450,- eur . 

Vyplatenie odmeny bude realizované z vlastných zdrojov sekcie plávania SPF a odmena je uvedená: 
v čistom – netto. 
 
Úloha z uznesenia: 
Výbor sekcie plávania ukladá p. Procházkovi predložiť daný návrh na Radu SPF na schválenie. 

Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovední: p. Procházka 

6. Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia: e-mail pl@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 Prečíne, dňa 25.12.2021  PaedDr. Karel Procházka, PhD. 

 Viceprezident SPF pre plávanie 
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