
 

Uznesenie Rady SPF 
č. SPF/2021/R/U235/P 

 
Rada SPF schvaľuje  individuálnu podporu pre plavcov nominovaných na MS v 

krátkom bazéne v Abú Dhabí, ktoré sa uskutočnia 16.-21.12.2021. 

Menovite sa jedná o plavcov a ich trénerov: Tamara Potocká (Vladimír Železník), 

Andrea Podmaniková, Nikoleta Trníková (Karel Procházka), Adam Halas (Karol 

Púzser), Tomáš Klobučník (Gabriel Baran), Richard Nagy,  Matej Duša,  Lilian 

Slušná (Pavol Sirotný), Sabína Kupčová (Petr Vodák), Zora Ripková. 

Forma podpory je preplatenie nákladov na bazén a pobytové náklady (prípadne 

uhradenie faktúr vystavených na meno plavca a SPF). Pre plavcov a ich trénerov, 

ktorí využijú na prípravu karanténne centrum v Šamoríne bude suma za ich 

pobytové náklady odpočítaná pri vyúčtovaní nákladov pre materský klub. Pre 

plavcov trénujúcich v zahraničí sa individuálna podpora vzťahuje na tréningový 

proces po príchode na Slovensko a zahŕňa karanténne centrá v SR, prípadne 

individuálne vybavené podmienky na Slovensku, v Čechách, v Poľsku, v 

Maďarsku.   

Náklady spojené s individuálnou prípravou reprezentantov trénujúcich v 

Šamoríne budú hradené z kapitoly športové súťaže, náklady spojené s 

individuálnou prípravou reprezentantov trénujúcich mimo Šamorín budú 

hradené z kapitoly reprezentácie z položky 15 plávania z rozpočtu SPF 2021. 

Úloha z rozhodnutia: 

Rada SPF ukladá úlohu pre viceprezidenta SPF pre plávanie informovať 

účastníkov MS v Abú Dhabí a ich trénerov. 

Sekretariátu SPF preplatiť a vyúčtovať predložené doklady o nákladoch na 

prípravu. 

Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovedná osoba: p. Procházka, p. Hofericová, p. Adamcová 

Zápis o hlasovaní 

pri rozhodovaní Rady SPF 

formou písomného hlasovania 

Pozícia v orgáne SPF Meno, Priezvisko 
Súhlas/Nesúhlas/   

Zdržal sa/Nehlasoval 

Prezident SPF Ivan Šulek Súhlas/30.11.2021 

Člen pre plávanie nad 2 tis. členov Dagmar Krausová Súhlas/30.11.2021 

Člen pre ekonomiku Daniela Kúkelová Súhlas/30.11.2021 

Viceprezident pre plávanie Karel Procházka Súhlas/30.11.2021 

Viceprezident pre diaľkové plávanie Miroslava Dubčáková Súhlas/01.12.2021 

Viceprezident pre synchr. plávanie Lívia Dulová Allárová Súhlas/30.11.2021 

Viceprezident pre vodné pólo Pavol Borsig Súhlas/30.11.2021 

Zástupca športovcov Martina Moravcová Valko Súhlas/01.12.2021 



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

 
Uznesenie  č. SPF/2021/R/U235/P   bolo   s c h v á l e n é. 

 
 
V Bratislave,  dňa 1.12.2021        Mgr. Ivan Šulek                                                      

prezident SPF, v.r. 


