
 

 

 

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

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2022/R/U137/P 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Miroslava Dubčáková, viceprezident pre diaľkové  plávanie 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie preplatenia nákladov 

na letenku na podujatie MEJ v DP Setubal pre Jakuba Poliačika z jeho príspevku Top talent späť do 

kapitoly reprezentácie  diaľkového plávania 1503 . 
  

Jakub Poliačik/XBS Swimming, nominovaný na MEJ v DP Setubal 31.5.- 5.6.2022 uznesením VSDP  

SPF/2022/ VSDP/Z4/U5 a následne Radou SPF SPF/2022/R/U103/P,  bol osobným trénerom Karol 

Púzser odhlásený z podujatia MEJ v DP Setubal, so zdôvodnením, že zaplával limit na MEJ, bude 

účastný na sústredení 4.-14.6.2022 a bazénové plávanie je ich prioritou. Letenky na podujatie po po-

tvrdení účasti plavcov osobnými trénermi už boli zakúpené.  

VSDP jednohlasne rozhodlo o preplatení nákladov na letenku, ktorá prepadne, z príspevku Top Talent 

Jakuba Poliačika, aby nebol poškodený priamo plavec a nemusel tak ako je uvedené v Pláne práce 

znášať tieto náklady.  
 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie: Uznesenie  SPF/2022/ VSDP/Z5/U4  

                                                                  Zápis zo zasadnutia č.5/2022Výboru sekcie diaľkového plávania SPF 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje  preplatenie nákladov na letenku na podujatie MEJ v DP pre Jakuba Poliačika z jeho 

príspevku Top talent späť do kapitoly reprezentácie  diaľkového plávania 1503 . 
  

Úloha z rozhodnutia: 

Rada SPF ukladá ekonomickému oddeleniu uhradiť náklady na letenku J. Poliačika podľa uznesenia. 
Termín: bez zbytočného odkladu               

Zodpovedný/í: p. Vachan, p.Dubčáková, p.Hudecová 

6.  Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia:  

e-mail rada.spf@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 23.5.2022 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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