
Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 

č. SPF/2022/R/U191/P 
 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident  

 

2. Navrhovateľ: Ivan Šulek, poverený zastupujúci viceprezident pre plávanie  

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom uznesenia Rady SPF  je schválenie úhrady nákladov na letnú 

prípravu reprezentantov nominovaných na ME2022 podľa aktuálne schváleného Plánu práce RD 

seniorov. Jedná sa konkrétne o VT Žilina v termíne 11. – 16 .7.2022 (Trníková, Jablčník a trenér 

Procházka). 

V pláne práce RD nebola destinácia upresnená, vzhľadom na dopredu neznámy počet reprezentantov 

v schválenej nominácii na ME (konečná nominácia 10.7.) a problémy so zaisťovaním VT. V zmysle 

plánu práce sa týmto rieši celková príprava pred ME postupne.  

Nikoleta Trníková (splnené kritériá na ME),  František Jablčník (splnený jeden limit ME + účasť v 

štafetách), Tamara Potocká (splnené kritéria na ME). 

Príprava ďalších účastníkov ME v uvedenom týždni: Nagy (klubová príprava- zahraničie), Duša, 

Halas (študijné povinnosti – klubová príprava BA, Podmaniková – klubová príprava v USA) – bez 

finančnej náhrady SPF. 

Náklady na VT – prenájom dráh na plavárni v ZA (30eur/hod. – vybavená 30% zľava) – 

predpokladané náklady 220 eur, pobytové náklady František Jablčník v PB (60 eur/ deň – vybavená 

50% zľava) – predpokladané náklady 180 eur, Nikoleta Trníková – 0,-. Tréningový proces ako aj 

cestu (PB-ZA) zabezpečí tréner (úhrada z ÚTM PBPO). Úhrada denných nákladov trénera 

Procházku podľa smernice o denných náhradách (6x 60€). 

4. Prílohy: 

- Zápis č.10 VSPL/13.7.2022 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

 

Rada SPF schvaľuje úhradu nákladov na tréningovú prípravu pred ME 2022 v termíne 11. – 
17.7.2022 pre reprezentantov nominovaných na ME a trénera, ktorý prípravu zaistí, a to podľa 
odôvodnenia a podľa Plánu práce RD seniorov:    
a.) Termín prípravy: 11.-16.7.2022, destinácia: Žilina; Považská Bystrica (ubytovanie, telocvičňa) 
približné celkové náklady na osobu cca 200.-€ (pobyt, prenájmy) + denné náhrady trénera 
Procházku 
b.) Jedná sa o náhrady : Trníková, Jablčník,  tréner Procházka  
c.) Uvedená príprava bude  bez finančnej spoluúčasti nominovaných seniorských 
reprezentantov, cestovné zabezpečí tréner Procházka, náklady na cestovné – z prostriedkov ÚTM 
PBPO.  
Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu organizačne zabezpečiť prípravu 
reprezentantov 
Náklady budú hradené z kapitoly 15 plávanie 
Zodpovední: p. Havrlant, p. Adamcová, p. Hudecová  

6.  Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia:  

 

e-mail rada.spf@swimmsvk.sk a 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 14.07.2022 

 

         Mgr. Ivan Šulek, v.r.   
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