
 

 

 

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

formou písomného hlasovania 
č. VSPL/2023/U24/P 

1. Predkladateľ: Júlia Kertésová, viceprezidenta SPF pre plávanie 

 

2. Navrhovateľ: Roman Havrlant, manažér reprezentácie 
 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť schválenie fakturácie nákla-

dov reprezentantky Nikolety Trníkovej na akcie podľa individuálneho HŠP z budgetu reprezentácie 

podľa uznesení č. SPF/2023/VSPL/U13/: 

 
Akcia: preteky ORCA Children cup 2023, 11.2.2023; celkové náklady 97,02€ doložené žiadosťou a HŠP, čer-

pané z kap. 150206 (cestovné náhrady športovec + tréner 97,02€; platba formou refakturácie klubu PBPO) 
 

Akcia: preteky Trenčín, 25.2.2023; celkové náklady 73,50€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 

(cestovné náhrady športovec + tréner 35,00€, štartovné 38,50€; platba formou refakturácie klubu PBPO) 
 

Akcia: VT Olomouc 2023, 6.-7.2.2023; celkové náklady 161,29€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 

150206 (náhrady športovec + tréner: cestovné 88,14€, ubytovanie 45,19€; strava 27,96€; platba formou refak-

turácie klubu PBPO) 
 

Akcia: VT Žilina a VT Považská Bystrica, 13.-27.2.2023; celkové náklady 1270,00€ doložené žiadosťou a HŠP, 

čerpané z kap. 150206 (cestovné náhrady športovec + tréner: 170,00€, prenájom bazéna Žilina 600€; prenájom 

bazéna Považská Bystrica 500€; platba formou refakturácie klubu PBPO) 
 

Akcia: VT Žilina a VT Považská Bystrica, 1.-16.3.2023; celkové náklady 1270,00€ doložené žiadosťou a HŠP, 

čerpané z kap. 150206 (cestovné náhrady športovec + tréner: 170,00€, prenájom bazéna Žilina 600€; prenájom 

bazéna Považská Bystrica 500€; platba formou refakturácie klubu PBPO) 
 

Akcia: VT Žilina a VT Považská Bystrica, 27.3.-4.4.2023; celkové náklady 800,00€ doložené žiadosťou a HŠP, 

čerpané z kap. 150206 (cestovné náhrady športovec + tréner: 150,00€, prenájom bazéna Žilina 400€; prenájom 

bazéna Považská Bystrica 250€; platba formou refakturácie klubu PBPO) 

 
 

4. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

VSPL schvaľuje fakturáciu nákladov reprezentantky Nikolety Trníkovej z budgetu reprezentanta podľa 

uznesení č. SPF/2023/VSPL/U13, kapitoly 150206 v celkovej výške 3671,81€ za tieto akcie: 

 
Akcia: preteky ORCA Children cup 2023, 11.2.2023; celkové náklady 97,02€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané 

z kap. 150206 (cestovné náhrady športovec + tréner 97,02€; platba formou refakturácie klubu PBPO) 
 

Akcia: preteky Trenčín, 25.2.2023; celkové náklady 73,50€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 (ces-

tovné náhrady športovec + tréner 35,00€, štartovné 38,50€; platba formou refakturácie klubu PBPO) 
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Akcia: VT Olomouc 2023, 6.-7.2.2023; celkové náklady 161,29€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 

(náhrady športovec + tréner: cestovné 88,14€, ubytovanie 45,19€; strava 27,96€; platba formou refakturácie klubu 

PBPO) 
 

Akcia: VT Žilina a VT Považská Bystrica, 13.-27.2.2023; celkové náklady 1270,00€ doložené žiadosťou a HŠP, čer-

pané z kap. 150206 (cestovné náhrady športovec + tréner: 170,00€, prenájom bazéna Žilina 600€; prenájom bazéna 

Považská Bystrica 500€; platba formou refakturácie klubu PBPO) 
 

Akcia: VT Žilina a VT Považská Bystrica, 1.-16.3.2023; celkové náklady 1270,00€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané 

z kap. 150206 (cestovné náhrady športovec + tréner: 170,00€, prenájom bazéna Žilina 600€; prenájom bazéna Po-

važská Bystrica 500€; platba formou refakturácie klubu PBPO) 
 

Akcia: VT Žilina a VT Považská Bystrica, 27.3.-4.4.2023; celkové náklady 800,00€ doložené žiadosťou a HŠP, čer-

pané z kap. 150206 (cestovné náhrady športovec + tréner: 150,00€, prenájom bazéna Žilina 400€; prenájom bazéna 

Považská Bystrica 250€; platba formou refakturácie klubu PBPO) 

  

Zodpovední: Havrlant 

6.  Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia:  

e-mail :pl@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 6.3..2023 

         Julia Kertésová 

              viceprezident SPF, v.r.  
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