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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2022/R/U226/P 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Ivan Šulek, poverený vedením sekcie plávania 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom návrhu uznesenia Rady SPF má byť schválenie uznesenia č. 

SPF/2022/VSPL/Z11/U6 vyplatenie odmien za prekonané slovenské seniorské rekordy v termíne 

1.1.2022 – 26.6.2022 v zmysle schváleného Plánu práce seniorskej reprezentácie na rok 2022 v na-

sledovnej výške: 

1. Matej Duša  650,- eur  

• 50 VSP – 0:22,25 – 829 FINA bodov – 17.8.2022 50m Rím 

Tréner: USA 

Kritériá pre vyplatenie odmeny:  

V prípade prekonania Slovenského rekordu v plávaní mužov alebo žien, Európskeho rekordu v plá-

vaní mužov alebo žien, Svetového rekordu v plávaní mužov alebo žien alebo Olympijského rekordu 

v plávaní v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 v individuálnych disciplínach bude plavcovi a jeho 

osobnému trénerovi (nie pre zahraničných trénerov) za každé prekonanie rekordu vyplatená fi-

nančná 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 2021 

Výška odmeny za prekonanie Slovenského rekordu v plávaní:  

• Na 25m a 50m bazéne v neolympijských disciplínach:   

Do 799 bodov FINA     300,- Eur   

Od 800 do 899 bodov FINA    500,- Eur   

Nad 900 bodov FINA     750,- Eur   

• Na 50m bazéne v olympijských disciplínach:  

Do 799 bodov FINA     400,- Eur  

Od 800 do 899 bodov FINA    650,- Eur   

Nad 900 bodov FINA     900,- Eur 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
- zápis VSPL č.11, uznesenie č. SPF/2022/VSPL/Z11/U6 
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5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje  vyplatenie odmeny za prekonanie Slovenského rekordu v plávaní v termíne od 27.6. 

– 31.8.2022 v kategórií seniorov na základe schváleného plánu práce seniorov na rok 2022 nasledovne:  

Matej Duša 650,- eur 

Vyplatenie odmeny bude realizované z vlastných zdrojov sekcie plávania SPF a odmena je uvedená v čis-

tom. 

Úloha z rozhodnutia:  

Rada SPF ukladá sekretariátu vyplatiť odmenu menovanému 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Zodpovedný/í: Sekretariát SPF – p. Hudecová, p. Adamcová, p. Havrlant 

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 11.9.2022 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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