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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 

č. SPF/2022/R/U259/P 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Júlia Kertésová, viceprezident SPF pre plávanie 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie  vyplatenia odmien plavcom 

a ich trénerom za prekonanie Slovenských rekordov v plávaní v kategórií seniorov na základe schvále-

ného plánu práce seniorov na rok 2022 na pretekoch Plzeňské sprinty 2022 a Slovakia Swimming Cup 

2022 nasledovne:   

 Jakub Poliačik  500,- eur + 500,- eur 

 Adam Halas  500,- eur + 500,- eur + 500,- eur + 300,- eur 

 Lillian Slušná  300,- eur 

 Karol Púzser  250,- eur + 250,- eur  + 250,- eur + 250,- eur + 250,- eur + 150,- eur 

 Pavol Sirotný  150,- eur 

 

Vyplatenie odmien bude realizované z vlastných zdrojov sekcie plávania SPF. 

 

Úloha z rozhodnutia: predložiť návrh na Radu SPF na schválenie. 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
- Uznesenie SPF/2022/VSPL/U52/P 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje vyplatenie odmien plavcom a ich trénerom za prekonanie Slovenských rekordov v 

plávaní v kategórií seniorov na základe schváleného plánu práce seniorov na rok 2022, a to nasledovne:  

              Jakub Poliačik  500,- eur + 500,- eur 

              Adam Halas  500,- eur + 500,- eur + 500,- eur + 300,- eur 

 Lillian Slušná  300,- eur 

 Karol Púzser  250,- eur + 250,- eur  + 250,- eur + 250,- eur + 250,- eur + 150,- eur 

 Pavol Sirotný  150,- eur 

 

Celkom: 4650 Eur 

Úloha z rozhodnutia:  

Rada SPF ukladá vyplatiť odmeny plavcom a ich trénerom za prekonanie Slovenských rekordov v plá-

vaní v kategórií seniorov na základe schváleného plánu práce seniorov na rok 2022.  

Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovedný/í: Sekretariát SPF – p. Hofericová, p. Adamcová, p. Hudecová  

6.  Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 
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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 14.11.2022 

       

    Mgr. Ivan Šulek                                                                    

prezident SPF, v.r. 
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