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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2022/R/U196/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 hradenia nákladov na letnú 

prípravu limitárov na ME 2022   a prípravu limitárov na MSJ 2022. 

Jedná sa konkrétne o termín 18. – 31 .7.2022. V plánoch práce RD neboli destinácie pre toto ob-

dobie upresnené, vzhľadom na dopredu neznámy počet schválenej nominácie na ME a MSJ. 

V zmysle plánu práce sa týmto rieši celková príprava pred ME a MSJ.  Vzhľadom na skutočnosť, že 

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

jedného pretekára sú vysoké, SPF sa podieľa  finančne na  príprave pred vrcholným podujatím in-

dividuálne podľa možností športovcov a ich trénerov. 

VT Šamorín v termíne 23. – 31.7.2022 podľa aktuálne schváleného Plánu práce RD seniorov (re-

prezentačná príprava pred augustovými ME: Halas, Duša) a podľa aktuálne schváleného Plánu prá-

ce RD juniorov (reprezentačná príprava pred augustovými MSJ: Polčič, Poliačik, Folťan, Slušná. 

Približné celkové náklady na osobu cca 650.-€ (pobyt, prenájmy, regenerácia) + trénerské náhrady. 

Sparingpartner pre L. Slušnú (zverenec prítomného trénera P. Sirotného): juniorský reprezentant 

Jakub Kreta, podľa podmienok Plánu práce z 50% finančnou spoluúčasťou pobytových nákladov 

Finančná kompenzácia tréningovej prípravy  18.-31.7.2022:   Predmetom návrhu je finančná 

kompenzácia tréningovej prípravy seniorským reprezentantom v uvedenom termíne do výšky 

600€ na osobu (Finančná kompenzácia formou úhrady faktúr; možné čerpanie: prenájmy bazéna, 

kondičná príprava, regenerácia, pobytové výdaje) Každý reprezentant si v tomto období organizuje 

prípravu individuálne k individuálnym potrebám plavca a jeho trénera. 

Jedná sa o:  Nagy, Podmaníková, Hrnčárová, Dema, Dikácz 

 
 

4.Zoznam podkladov pre rozhodnutie:   

Plán práce RD seniorov a Plán práce RD juniorov 
  

5.Návrh textu rozhodnutia:   

Rada SPF  schvaľuje finančné náhrady na letnú prípravu v mesiaci júli 2022 pre limitárov ME 2022 

a MSJ 2022, podľa Plánu práce RD seniorov a juniorov:    

a.)VT Šamorín 23.-31.7.2022 (Halas, Duša, Polčič, Poliačik, Folťan, Slušná; tréneri: Púzser, Sirotný); bez 

finančnej spoluúčasti uvedených plavcov 

b.) Finančná kompenzácia tréningovej prípravy na ME a MSJ v termíne: 18.-31.7.2022 do výšky 

600€/osoba (Nagy, Podmaníková, Hrnčárová, Dema, Dikácz ) 

 

Úhrada nákladov z rozpočtu kapitoly 15 
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Zodpovední: p. Havrlant, Adamcová, Hudecová    

 

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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