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Návrh na rozhodnutie VSPL
formou písomného hlasovania

č. VSPL/2023/U13/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 pridelenia
finančných budgetov na rok 2023 z rozpočtu reprezentácie - kapitola 15, pre uvedených
reprezentantov ELITE TEAMu a reprezentantov A TEAMU a B TEAMU, ktorí dlhodobo trénujú
v zahraničí.

- Podkapitola 150203 – sústredenia a spoločná tréningová príprava - čerpanie je na akcie
zadefinované v plánoch práce RD seniorov.

- Podkapitola 150206 – podpora a čerpanie je na prípravné akcie naplánované v
individuálnych HŠP reprezentantov a ktoré sú schválené na základe oponentúry
manažerom reprezentácie.

ELITE TEAM: meno podkap. 150203 podkap. 150206
Nagy Richard x 10.500€
Duša Matej x 10.500€
Podmaniková Andrea x 10.500€
Potocká Tamara x 10.500€
Trníková Nikoleta x 10.500€
Slušná Lillian x 10.500€

A TEAM: meno podkap. 150203 podkap. 150206
Rosipal Adam 4.000€ 4.000€
Ivan Teresa 4.000€ 4.000€
Ripková Zora 4.000€ 4.000€

B TEAM: meno podkap. 150203 podkap. 150206
Kupčová Sabína 5.000€ 3.000€
Kušík Alex 5.000€ 3.000€
Šprláková.Zmorová Olívia Ana 5.000€ 3.000€
Dema Laura 5.000€ 3.000€

Pozn.:
kap. 150203: čerpanie viazané výhradne na akcie uvedené v Pláne práce seniorskej reprezentácie
kap. 150206: čerpanie nie je viazané na akcie uvedené v Pláne práce seniorskej reprezentácie

(Členovia Elite tímu môžu prostriedky použiť aj na akcie uvedené Pláne práce seniorskej
reprezentácie. V tom prípade im bude odrátaná pomerná časť za 1 osobu z celkových

nákladov na akciu, keďže sa nezahŕňajú do tejto sumy odmeny pre nominovaných trénerov.)
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V oboch prípadoch sa čerpanie vzťahuje na preplatenie výdajov športovcovi, trénerovi alebo
členovi realizačného tímu (nie sparingpartnerovi), a to iba na prípravné sústredenia a kontrolné
preteky.
Preplácajú sa výdaje súvisiace s organizáciou akcií (ubytovanie, strava, cestovné, prenájmy
športovísk a športového materiálu, regeneračné služby, poistenie; náhrady trénerom a členom
realizačného tímu podľa smerníc SPF.)

Z budgetov sa nehradia vrcholné súťaže a prípravné (aklimatizačné) sústredenia priamo termínovo
viazané na danú vrcholnú súťaž.

Navýšenie budgetov reprezentantov v kapitole 150206 môže v druhé polovici roka 2023 navrhnúť
manažér reprezentácie v prípade nevyčerpaných disponibilných zdrojov v kapitole 150203.

4. Návrh textu rozhodnutia:

Návrh uznesenia

VSPL schvaľuje čerpanie reprezentačných budgetov na rok 2023 z rozpočtu reprezentácie, kapitoly 15:

podkapitola 150203 podkapitola 150206
Nagy Richard x 10.500€
Duša Matej x 10.500€
Podmaniková Andrea x 10.500€
Potocká Tamara x 10.500€
Trníková Nikoleta x 10.500€
Slušná Lillian x 10.500€

Rosipal Adam 4.000€ 4.000€
Ivan Teresa 4.000€ 4.000€
Ripková Zora 4.000€ 4.000€

Kupčová Sabína 5.000€ 3.000€
Kušík Alex 5.000€ 3.000€
Šprláková.Zmorová Olívia Ana 5.000€ 3.000€
Dema Laura 5.000€ 3.000€

Zodpovední: Havrlant, Kuníková

6. Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní
7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia:

e-mail :pl@swimmsvk.sk , kópia na: prezident@swimmsvk.sk.
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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 21.2..2023
Julia Kertésová

viceprezident SPF, v.r.
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