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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2022/R/U195/P 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

2. Navrhovateľ: Ivan Šulek, poverený zastupovaním viceprezidenta SPF pre plávanie 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom uznesenia Rady SPF je schválenie čiastočného hradenia nákla-

dov na letnú prípravu limitárov na ME 2022 a prípravy limitárov na MSJ 2022. 

V plánoch práce RD neboli destinácie pre toto obdobie upresnené, vzhľadom na dopredu neznámy 

počet schválenej nominácie na ME a MSJ. V zmysle plánu práce sa týmto rieši individuálna 

príprava reprezentantov pred vrcholnými podujatiami ME a MSJ.  Vzhľadom na skutočnosť, že sa 

jedná o dovolenkové obdobie, kedy kluby nemajú pravidelnú tréningovú prípravu a náklady na 

jedného reprezentanta sú vysoké, SPF sa bude podieľať  finančne vopred určenou jednotnou su-

mou na  príprave pred vrcholným podujatím individuálne, výber miesta tréningovej prípravy je 

podľa možností športovcov a ich trénerov (kompenzácia formou úhrady faktúr; možné čerpanie: 

prenájmy bazéna, kondičná príprava, regenerácia, pobytové výdaje).  

Každý reprezentant  iba v období od 1.7.2022 do 31.8.2022 môže organizovať prípravu na vrcholné 

podujatie individuálne,  k individuálnym potrebám každého  plavca a jeho trénera. 

 

Táto individualizovaná príprava - výnimka sa nevzťahuje na ostatné sústredenia, ktoré boli sú-

časťou plánov práce juniorov a plánov práce seniorov s vopred a presne určeným  miestom 

a termínom. 
 

4.Zoznam podkladov pre rozhodnutie:   

Plán práce RD seniorov a Plán práce RD juniorov 
  

5.Návrh textu rozhodnutia:   

Rada SPF schvaľuje  individuálnu  prípravu hradenú jednotne určenou sumou pre reprezentantov 

v mesiacoch júl a august 2022 pre limitárov ME 2022 a MSJ 2022,  aby nebola narušená ich príprava  na 

vrcholné podujatia.   

 

a.) V prípade že sa zúčastnia prípravy spoločne (minimálne 3 športovci a jeden tréner) mimo miesta 

bydliska, budú im hradené celé náklady na zdieľanú prípravu 

b.) V prípade že reprezentanti trénujú individuálne v mieste bydliska, resp. mimo miesta bydliska, SPF 

im môže prispieť schválenou čiastkou na návrh reprezentačného trénera a manažéra reprezentácie 

v plávaní, ako spoluúčasť na príprave reprezentanta. 

 

Náklady budú hradené z rozpočtu kapitoly 15 reprezentácia 

 

Zodpovední: p. Havrlant, p. Adamcová, p. Hudecová 
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Zodpovední: p. Havrlant, Adamcová, Hudecová 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 26.07.2022 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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