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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 

č. SPF/2022/R/U260/P 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Júlia Kertésová, viceprezident SPF pre plávanie 

 

3. Odôvodnenie návrhu: predmetom návrhu uznesenia Rady SPF má byť schválenie spolufinancovania prípravy 

plavcov pred MS Melbourne 2022, ktorí o to požiadali a to z výnimočných dôvodov.  

S ohľadom na vývoj situácie tréningovej prípravy seniorských reprezentantov, ktorí reprezentujú SR na MS Mel-

bourne, navrhujeme finančne prispieť pretekárom na tréningovú prípravu na ich osobnú žiadosť (žiadosť osob-

ných trénerov), za obdobie od 1.11.2022. Podpora bude poskytnutá plavcom, trénujúcim na Slovensku i v zahra-

ničí, ktorí riešia problém obmedzení domácej tréningovej prípravy.( zatvorenie bazénov v domácom- klubovom 

prostredí) 

Individuálna podpora bude vo forme refundácie individuálnych tréningových nákladov presahujúcich bežné 

tréningové výdavky (preplatením oficiálnych účtovných dokladov- bazén, telocvičňa, ubytovanie, strava. Plavci 

v USA: stravné formou  preplatenia diét – 60USD/ deň), všetky položky musia priamo súvisieť s tréningovou 

prípravou v maximálnej výške celkových nákladov do 1.800€ na jedného reprezentanta.  

Uvedené náklady budú čerpané z rozpočtové kapitoly 15 (Podpora prípravy seniorských reprezentantov). 

  

Reprezentanti:  

Lilliana Šlušná ( zarvorený bazén Svit od 1.11.2022, viď.podla prílohy) 

Andrea Podmaníková ( zatvorený bazén na univerzite v USA v období od 23.11. do 27.11.2022, viď. podľa prí-

lohy) Zora Ripková ( zatvorený bazén na univerzite v USA v období od 23.11. do 27.11.2022, viď. podľa prílohy) 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

- Zápis č.VSPL/Z14 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje spolufinancovanie prípravy plavcov pred MS Melbourne 2022, ktorí o to požiadali 

a to z výnimočných dôvodov.  

S ohľadom na vývoj situácie tréningovej prípravy seniorských reprezentantov, ktorí reprezentujú SR 

na MS Melbourne, sa týmto pretekárom prispeje na tréningovú prípravu na ich osobnú žiadosť (žiadosť 

osobných trénerov), za obdobie od 1.11.2022. Podpora bude poskytnutá plavcom, trénujúcim na Sloven-

sku i v zahraničí, ktorí riešia problém obmedzení domácej tréningovej prípravy ( zatvorenie bazénov v 

domácom-klubovom prostredí) 

Reprezentanti:  

- Lilliana Šlušná ( zarvorený bazén Svit od 1.11.2022, viď. podľa prílohy) 

- Andrea Podmaníková ( zatvorený bazén na univerzite v USA v období od 23.11. do 27.11.2022, 

viď. podľa prílohy) 

- Zora Ripková ( zatvorený bazén na univerzite v USA v období od 23.11. do 27.11.2022, viď. 

podľa prílohy) 
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Individuálna podpora je vo forme refundácie individuálnych tréningových nákladov presahujúcich 

bežné tréningové výdavky (preplatením oficiálnych účtovných dokladov- bazén, telocvičňa, ubytova-

nie, strava. Plavci v USA: stravné formou  preplatenia diét – 60USD/ deň), všetky položky musia priamo 

súvisieť s tréningovou prípravou v maximálnej výške celkových nákladov do 1.800€ na jedného repre-

zentanta.  

Náklady hradené z rozpočtovej kapitoly 15 (Podpora prípravy seniorských reprezentantov) vo forme 

preplatenia oficiálnych účtovných dokladov priamo súvisiacich s tréningovým procesom. 

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 , 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 15.11.2022 

       

    Mgr. Ivan Šulek                                                                    

prezident SPF, v.r. 
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