
 

Uznesenie Rady SPF 
č. SPF/2021/R/U197/P 

 
 

Rada SPF schvaľuje kritériá na odmeňovanie trénerov za výkony plavcov na 

vrcholných plaveckých  podujatiach: 

 

1. Odmena je vyplatená trénerovi, ktorý je evidovaný ako športový odborník v 

kategórii tréner v SPF. 

2. Odmena je stanovená na základe najlepšieho dosiahnutého výsledku na 

danom podujatí z pohľadu potvrdenia nominačného A, alebo B limitu.  

3. Odmena je stanovená pre každé vrcholné podujatie, na ktorom sa plavec 

zúčastnil v danom roku. 

4. Odmena je stanovená za každého plavca, ktorý potvrdil splnený limit na 

danom podujatí.  

5. V prípade, že plavec mal iného trénera v čase splnenia limitu, ktorým sa 

kvalifikoval na podujatie a iného v čase daného podujatia, bude odmena 

rozdelená a vyplatená rovným dielom medzi obidvoch trénerov. 

6. Výška odmeny pre trénera za potvrdenie alebo vylepšenie limitu plavcom na 

vrcholnom podujatí je uvedená brutto. 

 

Výška odmeny je stanovená nasledovne: 

Podujatie A limit B Limit 

OH 2 400,00 € 1200,00 € 

MS 1 800,00 € 900,00 € 

ME 1 500,00 € 750,00 € 

MSJ 1 400,00 € 700,00 € 

MEJ 1 200,00 € 600,00 € 

 

Úloha z rozhodnutia: 

Zverejniť uznesenia na webe SPF 

 

Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovedná osoba: p. Hofericová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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/01.11.2021 

Člen pre plávanie nad 2 tis. členov Dagmar Krausová Súhlas/01.11.2021 

Člen pre ekonomiku Daniela Kúkelová Súhlas/01.11.2021 

Viceprezident pre plávanie Karel Procházka Súhlas/01.11.2021 

Viceprezident pre diaľkové plávanie Miroslava Dubčáková Súhlas/01.11.2021 

Viceprezident pre synchr. plávanie Lívia Dulová Allárová Súhlas/01.11.2021 

Viceprezident pre vodné pólo Pavol Borsig Súhlas/01.11.2021 

Zástupca športovcov Martina Moravcová Valko Súhlas/01.11.2021 

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

 
 

Uznesenie  č. SPF/2021/R/U197/P   bolo   s c h v á l e n é. 
 
 
V Bratislave,  dňa 02.11.2021        Mgr. Ivan Šulek                                                      

prezident SPF, v.r. 


