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SPF-NL/46. brněnský Geroma+ maratón/v7/30.6.20 15:30:00  
Naposledy upravil: Miroslav Nowak 

Na základe návrhu manažéra reprezentácie SR v diaľkovom plávaní a rozhodnutí VSDP  

si bol/a nominovaný/á na reprezentačnú akciu  

46. brněnský Geroma+ maratón 
Informácie o súťaži: 

Miesto konania Brno / CZE 

Trvanie akcie / Súťažné dni 12.07.2020 / 12.07.2020 

Ubytovanie - / - 

Stravovanie diéty 

Zraz účastníkov 12.07.2020 o 8:50 / Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 

Doprava na zraz Na vlastné náklady 

Ubytovanie pred zrazom - 

Realizačný tím: 

Vedúci akcie Peter Gutyan (SVK10108) 

Tréneri Radoslav Suchánek (SVK14011) 

Masér - 

Pretekári:

1. Karolína Balážiková ORCAB SVK12066 
2. Filip Polák  ORCAB SVK17021 
3. Jakub Poliačik  ORCAB SVK12505 
4. Kristián Obert  XBSSM SVK17047 

5. Filip Lányi  KUPI SVK15856 
6. Lukáš Kunic  KUPI SVK16101 
7. Tomáš Peciar  DELNI SVK12764 
8. Samuel Košťál  JTBA SVK15610

  



 
 

 

 
Tento nominačný list je zároveň žiadosťou o uvoľnenie zo školy, respektíve zo zamestnania. 
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Povinnosť reprezentanta SR: 

Je povinný zúčastniť sa všetkých podujatí reprezentačného družstva, ktoré boli určené na povinnú účasť a na ktoré bol pozvaný 
a nominovaný. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, 
dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou. V 
prípade zdravotných dôvodov sa vyžaduje priložiť lekárske potvrdenie. V prípade dlhodobého študijného alebo pracovného 
pobytu v zahraničí sa akceptuje jedno písomné ospravedlnenie s vymedzením obdobia pobytu v zahraničí a na Slovensku, resp. 
obdobia, kedy bude mať možnosť zúčastňovať sa podujatí reprezentačného družstva. V prípade, ak reprezentant svoju neúčasť 
neospravedlní včas a objektívnymi dôvodmi, môže mu byť uložené uhradiť náklady (nahradiť škody) s tým spojené, a to vždy na 
základe rozhodnutia Rady SPF. 
Je povinný uprednostňovať záujmy reprezentácie pred záujmami klubu, ku ktorému má príslušnosť. 

Práva reprezentanta SR: 

Reprezentant má právo požadovať potrebné materiálne zabezpečenie na reprezentačnú akciu. Reprezentant má právo na 
uhradení nákladov spojených s reprezentáciou, a to v rozsahu stanovenom plánom práce, alebo príslušným rozhodnutím Rady 
SPF. Ďalej má právo na zabezpečenie poistenia a zdravotnej starostlivosti počas reprezentačnej akcie. 

Ospravedlnenie: 

V prípade že sa nemôžeš z vážnych dôvodov reprezentačnej akcie zúčastniť, oznám ihneď túto skutočnosť e-mailom na adresu: 
sport@swimmsvk.sk. Za vážne dôvody sa považuje nemoc alebo študijné povinnosti reprezentanta.  

Výnimka: 

1. Samuel Košťál – individuálna doprava, k výprave sa pripojí v Brne 
2. Karolína Balážiková – individuálna doprava, k výprave sa pripojí v Brne 
3. Jakub Poliačik – individuálna doprava, k výprave sa pripojí v Brne 
4. Daniel Van Wyk – športovec bude cestovať vozidlom s výpravou 

Financovanie akcie podľa plánu práce: 

Úhrada akcie Akcia je z 100% hradená z rozpočtu SPF, kapitoly Sekcie diaľkového plávaní.  

Služby pre reprezentantov a realizačný tým: 

Doprava: 

Vybavenie účastníkov: 
Všetci pretekári aj tréneri sú povinní na akcii používať reprezentačné oblečenie. Tréningové plavky a plavky pre súťaž musí 
spĺňať pravidla FINA pre oblečení. 
 

 

 

          Miroslav Nowak 
          Športový riaditeľ 
            Slovenská plavecká federácia 


