
 

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF 
č. SPF/2022/R/U260/P 

 
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 ( zatvorený 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) 
 
Individuálna podpora je 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.  
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 

 
Zápis o hlasovaní 

pri rozhodovaní Rady SPF 

formou písomného hlasovania 

Pozícia v orgáne SPF Meno, Priezvisko 
Súhlas/Nesúhlas/   

Zdržal sa/Nehlasoval 

Prezident SPF Ivan Šulek Súhlas/15.11.2022 

Člen pre plávanie nad 2 tis. členov Dagmar Krausová Súhlas/15.11.2022 

Člen pre ekonomiku Daniela Kúkelová Súhlas/15.11.2022 

Viceprezident pre plávanie Júlia Kertésová Súhlas/15.11.2022 

Viceprezident pre diaľkové plávanie Miroslava Dubčáková Súhlas/15.11.2022 

Viceprezident pre synchr. plávanie  Veronika Strapeková Súhlas/16.11.2022 

Viceprezident pre vodné pólo Pavol Borsig Súhlas/15.11.2022 

Zástupca športovcov Martina Moravcová Valko Súhlas/16.11.2022 

Člen pre legislatívu a právo Lucia Mokrá Súhlas/15.11.2022 



 
Odlišné stanovisko člena orgánu SPF, ktorý nesúhlasil s prijatým/schváleným  rozhodnutím 
alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiadal :  žiadne 

 
 

Uznesenie  č. SPF/2022/R/U260/P   bolo   s c h v á l e n é. 
 
V Bratislave,  dňa 16.11.2022        Mgr. Ivan Šulek                                                         

prezident SPF, v.r. 


