
 
 

 
 

  
 

SMERNICA 
Slovenskej plaveckej federácie 

 

o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na 
rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu 

talentovaných športovcov SPF 
  
 

 
 

Čl. I 
Základné ustanovenie 

1. Táto smernica v nadväznosti na § 66 ods 5 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v                
platnom znení upravuje kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov z          
poskytnutého príspevku uznanému športu z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy,         
výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len “MŠVVaŠ SR”) na rozvoj           
talentovaných športovcov Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len “SPF”). 

2. Základným východiskom a účelom tejto smernice je zabezpečiť čo najlepšie          
podmienky pre športovú činnosť a prípravu talentovaných športovcov s osobitým          
dôrazom a tomu zodpovedajúcej miere podpory najtalentovanejších športovcov zo         
Zoznamu talentovaných športovcov SPF. 

3. Finančné prostriedky z poskytnutého príspevku uznanému športu z rozpočtu         
MŠVVaŠ SR na rozvoj talentovaných športovcov sa prerozdeľujú podľa touto          
smernicou definovaných kritérií a pravidiel medzi športovcov SPF, ktorí sú podľa           
schválených kritérií pre každé z odvetví plaveckých športov zaradení do Zoznamu           
talentovaných športovcov SPF.  

 
Čl. II 

Kritériá a spôsob rozdelenia prostriedkov  
rozvoja talentovaných športovcov SPF 

1. SPF v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení z MŠVVaŠ SR               
poskytnutého príspevku uznanému športu z rozpočtu MŠVVaŠ SR rozdeľuje sumu v           
objeme 20% tohto príspevku na rozvoj talentovaných športovcov. 

2. Suma podľa odseku 1 sa prerozdeľuje podľa nasledovných kritérií: 
2.1. Zo sumy podľa odseku 1 sa vyčlení suma vypočítaná podľa Smernice SPF zo             

dňa 22.03.2017 o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF talentovanej           
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mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do         
Top Teamu SPF talentovanej mládeže, ktorá suma sa považuje za sumu určenú            
pre rozvoj najtalentovanejších športovcov SPF. 

2.2. Zostávajúca suma sa rozčlení na sumy určené pre jednotlivé odvetvia          
plaveckých športov, ktoré v danom roku sú v rámci SPF aktívne, t.j. SPF             
organizuje v danom odvetví plaveckého športu súťaže a súčasne v zdrojovej           
evidencii eviduje aktívnych talentovaných športovcov. 

2.3. Rozčlenenie sumy podľa bodu 2.2. sa vykoná vzájomným pomerom váh          
športových odvetví, ktorý SPF nahlásila MŠVVaŠ SR k 30.9. )          1

predchádzajúceho kalendárneho roka, za ktorý sa rozdeľujú prostriedky podľa         
tejto smernice. 

 
Čl. III 

Spôsob poskytnutia finančného príspevku talentovaným športovcom 

1. Finančné prostriedky podľa čl. II bod 2.1. sa rozdelia a poskytnú v súlade a podľa               
podmienok stanovených v Smernici SPF zo dňa 22.03.2017 kritériách pre          
zaradenie do Top Teamu SPF talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania           
príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF talentovanej mládeže. 

2. Finančné prostriedky rozčlenené podľa čl. II bod 2.3. sa poskytujú ďalej           
nasledovným distribučným mechanizmom: 
2.1. Všetky prostriedky rozčlenené na: 

2.1.1. rozvoj talentovanej mládeže plávania (ÚTM SPF plávania), 
2.1.2. rozvoj talentovanej mládeže synchronizovaného plávania (ÚTM SPF       

synchronizovaného plávania),  
2.1.3. rozvoj talentovanej mládeže diaľkového plávania (ÚTM SPF       

diaľkového plávania), 
2.1.4. rozvoj talentovanej mládeže vodného póla (ÚTM SPF vodného póla), 
2.1.5. rozvoj talentovanej mládeže skokov do vody (ÚTM SPF skokov do          

vody). 
3. Finančné prostriedky sa poskytujú talentovaným športovcom z príslušného odvetvia         

plaveckých športov, a to tak, že: 
3.1. Prostriedky rozvoja talentovanej mládeže plávania sa: 

3.1.1. v časti 20% z prostriedkov podľa 2.1.1. sa poukážu a vyčlenia na            
samostatný podúčet SPF vedený pre Sekciu plávania za účelom         
čerpania týchto prostriedkov na športovú prípravu talentovaných       
športovcov plávania, ktorá je v tejto časti zabezpečovaná formou         
spoločnej športovej prípravy na vopred určených miestach a        

1) napr. v roku 2016 váhy športových odvetví SPF: 65% plávanie, 10% synchronizované plávanie,              
5% diaľkové plávanie, 20% vodné pólo, 0% skoky do vody 

 
2 



 
 

 
 

termínoch, pričom zabezpečenie miesta športovej prípravy a       
súvisiacich plnení a potrieb tejto športovej prípravy, objednávok,        
úhrad nákladov a plnení zabezpečuje priamo SPF prostredníctvom        
Sekretariátu SPF,  

3.1.2. a vo zvyšnej časti sa poskytujú klubom/oddielom, ku ktorým majú          
športovci príslušnosť a ktoré zabezpečujú športovú prípravu týchto        
športovcov. Príspevok sa poskytuje formou refakturácie oprávnených       
a účelne vynaložených nákladov športovej prípravy. Podrobnosti       
poskytnutia príspevku, ako aj podrobnosti účelu použitia príspevku        
budú obsahom zmluvy uzavretej medzi SPF a klubom/oddielom.  

3.1.3. Výška príspevku pre klub/oddiel, ku ktorým majú športovci        
príslušnosť a ktoré zabezpečujú športovú prípravu týchto športovcov        
sa stanovuje nasledovným spôsobom: 
3.1.3.1. Vytvorí sa priemer dvoch najlepších bodových výkonov       

športovca ), na základe ktorých je zaradený do Menného         2

zoznamu ÚTM SPF plávania, ktorý sa v prípade        
športovca zaradeného do Reprezentačného družstva SR k       
1. januáru kalendárneho roka, za ktorý sa finančné        
prostriedky prerozdeľujú, vynásobí koeficientom 2 (dva). 

3.1.3.2. Suma finančných prostriedkov určených pre ÚTM SPF       
plávania sa vydelí celkovým súčtom priemerov bodov       
jednotlivých športovcov zaradených do Menného     
zoznamu ÚTM SPF plávania, čím sa určí hodnota        
jedného bodu v eurách. 

3.1.3.2.1. Suma finančných prostriedkov pre ÚTM SPF      
plávania sa následne rozdelí medzi kluby/oddiely      
tak, že suma finančných prostriedkov pre ten       
ktorý klub/oddiel sa určí súčtom násobkov      
priemeru dvoch najlepších bodových výkonov     
športovca a hodnoty jedného bodu v eurách       
všetkých športovcov s príslušnosťou ku     
klubu/oddielu k 1. januáru kalendárneho roka, v       
ktorom sa finančné prostriedky prerozdeľujú. 

3.2. Prostriedky rozvoja talentovanej mládeže synchronizovaného plávania,      
diaľkového plávania a vodného póla sa poukážu a vyčlenia na samostatné           
podúčty SPF vedené pre jednotlivé Sekcie synchronizovaného plávania,        

2) zaplávané bodové výkony v predchádzajúcom kalendárnom roku, pričom bodové výkony sa vždy hodnotia              
podľa FINA bodov, ktoré platili v roku, ktorý predchádza roku, za ktorý sa posudzujú zaplávané bodové výkony                 
(podrobnejšie v Kritériách SPF pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF             
plávania) 
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diaľkového plávania a vodného póla za účelom čerpania týchto prostriedkov          
na športovú prípravu talentovaných športovcov synchronizovaného plávania,       
diaľkového plávania a vodného póla, ktorá je v prípade týchto odvetví           
plaveckých športov zabezpečovaná formou spoločnej športovej prípravy na        
vopred určených miestach a termínoch, pričom zabezpečenie miesta        
športovej prípravy a súvisiacich plnení a potrieb tejto športovej prípravy,          
objednávok, úhrad nákladov a plnení zabezpečuje priamo SPF        
prostredníctvom Sekretariátu SPF.  

 
Čl. IV 

Podmienky čerpania finančného príspevku rozvoja talentovanej 
mládeže a účel použitia príspevku  

1. Podmienkou čerpania príspevku rozvoja talentovanej mládeže je platná lekárska         
prehliadka v zmysle zákona ) v rozsahu vyžadovanom vykonávacím predpisom ). 3 4

2. Podmienkou čerpania príspevku z prostriedkov rozvoja talentovanej mládeže        
plávania, ktoré sa poskytujú klubom/oddielom je, že tieto kluby/oddiely spĺňajú          
podmienky zákona ) mať spôsobilosť byť prijímateľom verejných prostriedkov,         5

najmä však majú zriadený samostatný bankový účet na príjem verejných          
prostriedkov. 

3. Účelom použitia príspevku je rozvoj talentovanej mládeže. 
4. Účel použitia príspevku je športová činnosť talentovaného športovca, a to          

predovšetkým: 
4.1. tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné podujatia,        

stretnutia, 
4.2. pitný režim, 
4.3. poistenie liečebných nákladov, 
4.4. funkčné a lekárske vyšetrenia, 
4.5. diagnostiku, 
4.6. regeneráciu a rehabilitáciu, 
4.7. športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného         

charakteru, 
4.8. mzdy a odvody športovcov a športových odborníkov, resp. úhrady za zmluvné           

vykonávanie ich činnosti, vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných        

3 ) § 5 ods. 8 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení 
4 ) Vyhláška č. 51/2016 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa                
ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného            
športovca 
5 ) § 66 Zákona č. 440/2015 Z.z. o  športe v platnom znení 

 
4 



 
 

 
 

nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu (napr. stravovacie        
poukážky), 

4.9. dopingovú kontrolu, 
4.10. zabezpečenie tréningového partnera, 
4.11. preprava športového materiálu a náčinia. 

5. Rada SPF je v rozsahu a medziach daných touto smernicou oprávnená v prípade             
potreby upraviť ďalšie podmienky čerpania príspevku, ako aj podrobnosti účelu          
použitia príspevku. 

6. Ak ktorýkoľvek talentovaný športovec nevyčerpá (pozn. vrátane riadneho        
vyúčtovania prostriedkov) prostriedky príspevku alebo nebudú vyčerpané       
prostriedky rozvoja talentovanej mládeže plávania, synchronizovaného plávania,       
diaľkového plávania a vodného póla do 20.12. príslušného kalendárneho         
roka, tieto prostriedky sa použijú na materiálne zabezpečenie talentovaných         
športovcov príslušného odvetvia plaveckého športu; o použití prostriedkov        
rozhoduje Rada SPF. 

 
Čl. V 

Záverečné ustanovenie  
 

Táto smernica nadobúda platnosť schválením Konferenciou SPF dňa 10.04.2017 s          
účinnosťou od kalendárneho roka 2017. 

 
 
 

Mgr. Irena Adámková 
Prezident SPF 

v.r. 
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