
 

 

 

 
Slovenská plavecká federácia 
Za kasárňou  1, 831 03 Bratislava 
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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2022/R/U248/P 

1. Predkladateľ: Mgr. Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Ing. Veronika Strapeková, viceprezident SPF pre synchronizované plávanie  
 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF je schválenie výšky dobrovoľného príspevku repre-

zentantov, ktorá bude použitá na športovú prípravu reprezentačných družstiev v synchronizovanom plávaní. 

Príspevky budú použité výhradne na aktivity súvisiace s reprezentáciou (tréningová činnosť, resp. športové 

súťaže). Uvedené príspevky budú zasielané mesačne na vlastný účet SP a ich použitie musí schváliť Rada SPF. 

Odporúčaná výška príspevku pre reprezentáciu je maximálne do sumy 180,- Eur/mesiac. Splatnosť bude na 

predfaktúre zaslanej zo sekretariátu SPF. Výnimka z platenia dobrovoľného príspevku  sa vzťahuje na a.) 

reprezentantov s mimoriadnymi výsledkami: Jozefa a Silviu Solymosyová, Chiara Diky, Viktória Reichová,  a 

Linda McDonnell, b.) sociálne dôvody (pre rodiny, ktoré majú v reprezentácií dve deti a viac) platia dobro-

voľný príspevok jedného dieťaťa v určenej výške a druhé  dieťa  50% schváleného dobrovoľného príspevku 

(Hana Markušová, Mia Vilímová). 

 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie: 

- SPF/2022/VSSP/Z5/U8/P 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

  

Rada SPF schvaľuje:  
a.) výšku dobrovoľného príspevku reprezentantov maximálne do sumy 180,- Eur/mesiac, ktorá bude 

použitá na športovú prípravu reprezentačných družstiev v synchronizovanom plávaní, výhradne na 
aktivity súvisiace s reprezentáciou (tréningová činnosť, resp. športové súťaže). Uvedené príspevky 
budú zasielané mesačne na vlastný účet SP a ich použitie musí schváliť Rada SPF. Splatnosť bude na 
predfaktúre zaslanej zo sekretariátu SPF. 

b.) Výnimku z platenia dobrovoľného príspevku  na reprezentantov s mimoriadnymi výsledkami: Jozef 
a Silvia Solymosyová, Chiara Diky, Viktória Reichová,  a Linda McDonnell. 

c.) Výnimku zo stanovenej výšky dobrovoľného príspevku  pre rodiny, ktoré majú v reprezentácií dve 
deti a viac pre sociálne dôvody a to tak, že za prvé dieťaťa sa platí v určenej výške a druhé  dieťa  50% 
schváleného dobrovoľného príspevku - Hana Markušová, Mia Vilímová. 

 
Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá povinnosť viesť evidenciu o príjme a použití dobrovoľných príspevkov 

reprezentantov. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. Thüringerová M., p. 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. 
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V Bratislave, dňa 14.11.2022 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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