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Návrh na rozhodnutie VSPL 

formou písomného hlasovania 
č. VSPL/2023/U25/P 

1. Predkladateľ: Júlia Kertésová, viceprezidenta SPF pre plávanie 
 

2. Navrhovateľ: Roman Havrlant, manažér a reprezentačný tréner plávania 
 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť schválenie organizácie 

VT seniorov a nominácia na túto akciu podľa Plánu práce seniorov 2023.  

Termín VT: 20.03. – 30.03.2023, miesto: Poprad, zameranie: II. kondičné sústredenie jarnej sezóny 

pre skupinu strednotratiarov a vytrvalcov 

Organizácia akcie: doprava, ubytovanie, strava, športoviská – Aquacity Poprad 

Nominácia plavcov a realizačného tímu:  

tréneri – T. Trešl, S. Brejcha - kondiční; B. Szeidl – skrátený termín 25.3.-30.3. (Havrlant – skráte-

ný termín 20.-24.3. – náhrada za trénera Szeidla, ktorý v tomto čase nemôže ísť) 

plavci – T. Potocká, N. Vadovičová, F. Jablčník, S. Košťál, T. Klobučník, B. Dikácz.  

VT je koncipované prevažne pre strednotratiarov a vytrvalcov seniorskej reprezentácie, keďže boli 

oslovení aj iní reprezentanti, ktorí sa ospravedlnili.  

Financovanie akcie: T. Potocká, z osobného Elite reprezentačného budgetu; ostatní plavci a tréneri 

z rozpočtu reprezentácie.  

Tréneri z rozpočtu reprezentácie (pobyt) a podľa smerníc SPF (cestovné a denné náhrady). 

Približné náklady na akciu cca 1100€/osobu (pobyt, športoviská).  

 

Financovanie akcie z kapitoly 150203 z roku 2022. 
 

 

4. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

VSPL  schvaľuje organizáciu VT seniorov v podľa Plánu práce RDS... 

a.) Termín akcie: 20.03.-30.03.2023, miesto: Poprad  

b.) Nominácia: tréneri - T. Trešl, B. Szeidl (skrátený termín), S. Brejcha; R. Havrlant (skrátený ter-

mín); plavci – T. Potocká, N. Vadovičová, F. Jablčník, S. Košťál, T. Klobučník, B. Dikácz  

c.) T. Potocká financovanie z osobného Elite reprezentačného budgetu. Ostatní plavci a tréneri 

z rozpočtu reprezentácie 150203 z roku 2022. Tréneri majú financovaní pobyt a podľa smerníc 

SPF denné a cestovné náhrady. Približné náklady na akciu cca 1100€/osobu (pobyt, športoviská).  

Financovanie akcie z kapitoly 150203 reprezentácia:  

 

-T. Potocká, z osobného Elite reprezentačného budgetu (pridelený na rok 2023)  

- Ostatní plavci a tréneri z rozpočtu reprezentácie, z kapitoly 150203 z roku 2022 
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Zodpovední: p. 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 06.03.2023 

         Julia Kertésová 

              viceprezident SPF, v.r.  
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