
 

Zápis zo zasadnutia č.3/2021 

Výboru sekcie diaľkového plávania SPF 

konaného dňa 26.4.2021 on-line formou cez platformu Zoom 

 začiatok o 20:00 hod. 
  

 

Prítomní členovia VSDP: p. Peciar, , p. Nowak, p. Suchánek od  20:20 hod, p. 

Dubčáková 

 

1. Otvorenie 

 

P. Peciar privítal pozvaných prítomných členov Výboru sekcie diaľkového plávania a 

pozvaných hostí. 

Konštatoval, že na začiatku zasadnutia VSDP je prítomných 3 členovia a VSDP je 

uznášaniaschopný. 

Počas rokovania k bodu č. 1 neprítomní : Suchánek 

 

 

2. Schválenie návrhu programu VSDP SPF 
 

Návrh programu zasadnutia VSPL: 

1.     Otvorenie 

2. Schválenie návrhu programu VSDP SPF 

3. Kontrola úloh VSDP SPF 

4. Plán práce 2021 

5. Rozpočet 2021 

6. Kalendár súťaží 2021 

7. Rôzne 

V čase 20:20 sa pripojil p. Suchánek, počet prítomných členov VSDP k nasledujúcim bodom :4 

 

 

 

 

Uznesenie SPF/2021/VSDP/Z3/U1 
Výbor sekcie plávania schvaľuje program zasadnutia VSDP v znení: 

 Otvorenie 

Schválenie návrhu programu VSDP SPF 

Kontrola úloh VSDP SPF 

Plán práce 2021 



 

Rozpočet 2021 

Kalendár súťaží 2021 

Rôzne 

 

Hlasovanie: Za: 4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
 

3. Kontrola úloh VSDP SPF:  

Úloha č. 1 /2021: Výbor sekcie diaľkového plávania ukladá úlohu prerobiť Plán práce 

DP 2021  jeho predkladateľom - p. Nowak, p. Suchánek. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba: p. Nowak, p. Suchánek 

úloha čiastočne splnená 

  

 

 

4. Plán práce DP 2021  

- p. Peciar informoval, že do dnešného dňa nebol schválený a zverejnený Plán 

práce DP 2021. 

- p. Nowak sľúbil, že predloží finálnu verziu Plánu práce pre rok 2021, ktorá bola 

prerokovaná s vyznačenými zmenami.  

 

 

5. Rozpočet  

- vzhľadom na krátkosť času a predĺženého rokovania bodu 4. sa tento bod preložil na 

ďalšie zasadnutie sekcie VSDP 

 

 

 

 

6. Kalendár súťaží 2021  



 

- p Peciar predložil návrh termínov podujatí DP pre rok 2021  

- p Peciar navrhol termíny podujatí DP pre rok 2021 a to nasledovne: 

26.6.2021 Zlaté piesky - Ružinovský plavecký maratón 

27.6.2021 Zlaté piesky - Ružinovský plavecký maratón 

17.7.2021 Kunovská priehrada / nové podujatie / - Kunovský maratón 

31.7.2021 Michalovce - Šíravský Orkáč 

8.8.2021 Piešťany 

21.8.2021 Košice - Jazerná desiatka 

11.9.2021 Štúrovo 

-  

Uznesenie SPF/2021/VSDP/Z3/U2 
Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje predloženú termínovú listinu pre rok 

2021 

 

Hlasovanie: Za: 4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

 

 

7. Rôzne:  

- p. Peciar oznámil zmeny termínov a miesta vrcholových podujatí a to: 

 Olympijskej kvalifikácie z Fukuoka / JPN / 29.-30.5.2021  na Setubal /POR 

/ 19.- 20.6. 2021 

 MSJ Seychely na zatiaľ neurčené miesto 

- p. Peciar oznámil, že bola zakúpená profesionálna časomiera pre DP a 

materiálne vybavenie pre reprezentáciu DP. 

- p. Peciar požiadal o zaslanie skutočného stavu na sklade DP a stavu oblečenia 

pre reprezentáciu. 

- p. Dubčáková navrhla doplniť člena sekcie DP, nakoľko zo sekcie odišli už 2 

členovia. Navrhla p. Tomáša Vachana / KUPI / 

 

Uznesenie SPF/2021/VSDP/Z3/U3 
Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje návrh p. Dubčákovej o rozšírení VSDP 

o člena Tomáša Vachana /KUPI / 

 

Hlasovanie: Za: 3 , Proti: 1, Zdržal sa: 0  



 

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: Nakoľko volebné obdobie končí konferenciou v 

blízkej budúcnosti, nepokladá za potrebné rozširovať VSDP o ďalšieho člena. 

 

- p. Peciar predložil nomináciu na ME OW v Budapešti v termíne 9. - 

14.5.2021nasledovne: 

Filip Lányi / KUPI / 

Tomáš Peciar / DELNI / 

+ doprovod Miroslav Nowak 

- tréner Filipa Lányiho , p . Suchánek ospravedlnil Filipa Lányiho z účasti na ME 

OW v Budapešti. Uprednostní MEJ v plávaní. 

 

Uznesenie SPF/2021/VSDP/Z3/U4 
Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje návrh nominácie na ME OW v 

Budapešti  v termíne 9.-14.5.2021 

 

Nominovaný : Tomáš Peciar / DELNI / 

                        

Realizačný tím: Miroslav Nowak 

 

Akcia bude hradená z kapitoly reprezentácia DP  

 

Hlasovanie: Za: 3 , Proti: 0, Zdržal sa: 1  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

- p. Nowak navrhol schválenie sústredenia pred ME OW v Budapešti pre 

nominovaného Tomáša Peciara / DELNI / a trénera Pavla Peciara v Maďarskom 

Gyori v termíne 27.4. - 3.5. 2021 a následne 3.5. - 9.5. 2021 v Nitre. 

- náklady budú hradené z kapitoly Reprezentácia DP do maximálnej výšky  2500 

EUR. 

 

 Uznesenie SPF/2021/VSDP/Z3/U5 

Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje sústredenie pred ME OW v Budapešti 

pre nominovaného Tomáša Peciara / DELNI/ a trénera Pavla Peciara v Maďarskom 

Gyori v termíne 27.4. - 3.5. 2021 a následne 3.5. - 9.5. 2021 v Nitre. Náklady budú 

hradené z kapitoly Reprezentácia DP do maximálnej výšky  2500 EUR. 

 

Hlasovanie: Za: 3 , Proti: 0, Zdržal sa: 1  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 



 

- p. Nowak navrhol napriek nesplneniu limitu na Olympijskú kvalifikáciu 

nominovať na toto podujatie Tomáša Peciara / DELNI/. Ako dôvod uviedol 

možnosť získavania skúseností. Vzhľadom k zmene miesta konania 

Olympijskej kvalifikácie budú náklady výrazne nižšie ako by to bolo v prípade 

Janponska . Ich výška je cca  3000 Eur pre dvoch na cca 6 dní. 

 

 

Uznesenie SPF/2021/VSDP/Z3/U6 

Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje nomináciu Tomáša Peciara / DELNI/ a 

trénera Pavla Peciara pre štart na Olympijskej kvalifikácii v Setubal / Portugalsko /. 

 

Hlasovanie: Za: 3 , Proti: 0, Zdržal sa: 1  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

- na základe žiadostí dvoch klubov / JT, KUPI / o príspevok na lekárske 

prehliadky pre reprezentantov sa VSDP zaoberal možnosťou príspevku pre 

reprezentantov DP na lekárske prehliadky. 

- p. Nowak navrhol výšku príspevku do maximálnej výšky 130 EUR s 

podmienkou absolvovania prehliadky do 30.6.2021 

 

Uznesenie SPF/2021/VSDP/Z3/U7 

Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje príspevok na lekársku prehliadku pre 

reprezentantov DP vo výške max do 130 EUR s podmienkou absolvovania prehliadky 

do 30.6.2021 

 

Hlasovanie: Za: 4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

 

Úloha č. 1/2021 : VSDP ukladá úlohu zaslať finálny Plán práce DP 2021 sekcii VSDP 

termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba: p. Nowak 

 

Úloha č. 2/2021 : VSDP ukladá úlohu zaslať skutočný stav skladu materiálneho 

vybavenia reprezentácie SR v DP 

termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba: p. Nowak 

 

Záver: 



 

- p. Peciar na záver podotkol, že je nutné sfinalizovať a schváliť aktualizovaný 

Plán práce reprezentácie na RTC 2021. Rozpracovaný zdieľaný dokument sa 

upraví a pripraví na hlasovanie per-rollam.  

 

 

 
 

Ukončenie zasadania Výboru sekcie diaľkového plávania o 21:45 hod.  

 


