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Návrh na uznesenie VSPL 

formou písomného hlasovania 

č. SPF/2021/VSPL/U68/P 

 
1. Predkladateľ: Karel Procházka, viceprezident pre plávanie 

 

2. Navrhovateľ: Miroslav Machovič, manažér reprezentácií v plávaní 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia VSPL má byť schválenie návrhu na nomináciu plav-

cov na Majstrovstvá Sveta v krátkom bazéne, ktoré sa uskutočnia v termíne 16.-21.12 2021 v Abú 

Dhabí (UAE) 

 

Viceprezident plávania v spolupráci s manažérom reprezentácii  predkladá nomináciu plavcov i re-

alizačného tímu na Majstrovstvá Sveta v krátkom bazéne v súlade z Plánom práce seniorskej repre-

zentácie v plávaní na rok 2021 (schváleného VSPL i RADOU SPF), kde sa počet plavcov zadefinoval 

na 10 a to nasledovne: 8 v poradí podľa percentuálneho prekročenia A, alebo B limitu a 2 podľa 

potrieb štafiet. Nominačné obdobie bolo stanovené od FINA na 25 m bazénoch 1.12.2019 - 7.11.2021 

a na 50 m bazéne 1.3.2020 - 7.11.2021  

Nominácia placov 

Prvých osem plavcov v poradí:  

A-limit: Tamara Potocká, Andrea Podmaniková, Nikoleta Trníková, Adam Halas, 

B-limit: Tomáš Klobučník, Richard Nagy,  Matej Duša,  Lilian Slušná, 

Plavci nominovaní na základe potreby účasti v štafetách, ďalší dvaja v poradí:  

Sabína Kupčová, Zora Ripková 

Realizačný tím: Na základ plánu práce navrhujeme: 

Vedúci akcie: momentálne nie je možné v zmysle plánu nominovať manažéra reprezentácií (ukon-

čenie pracovného pomeru) ani športového riaditeľa (zrušená pozícia v štruktúre SPF). Viceprezident 

týmto žiada členov VSPL (z hľadiska časovej tiesne) o udelenie mandátu donominovať na tento post 

v prípade potreby vhodnú osobu a bez schvaľovacieho procesu VSPL nomináciu rovno predložiť na 

RADU SPF. 

Tréneri: p. Vladimír Železník  (Tamara Potocká – A-limit), p. Karel Procházka (Nikoleta Trníková – 

A-limit), p. Karol Púzser (Adam Halas – A-limit),  

Fyzioterapeut: p. Beáta Šoltésová, p. Ján Blanár 
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4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie: 

Tabuľka s finálnym prehľadom plnenia limitov, vrátane trénerov  

Plán práce 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

VSPL schvaľuje návrh na nomináciu plavcov, realizačného tímu na Majstrovstvá Sveta v krátkom bazéne, 

ktoré sa uskutočnia v termíne 16.-21.12. 2021 v Abú Dhabí. (UAE)  
 

Nominovaní plavci: 
Tamara Potocká, Andrea Podmaniková, Nikoleta Trníková, Adam Halas, Tomáš Klobučník, Richard Nagy,  

Matej Duša,  Lilian Slušná, Sabína Kupčová, Zora Ripková 
 

Realizačný tím: 
Vedúci akcie: doplní Viceprezident SPF na jeho návrh po schválení RADOU SPF 

Tréneri: Vladimír Železník, Karel Procházka, Karol Púzser,  

Fyzioterapeuti: Beáta Šoltésová, Ján Blanár 

 

Náklady spojené s výjazdom reprezentácie sú hradené z rozpočtu SPF 2021 z kapitoly 15 plávania. 
Úloha z uznesenia: 
Výbor sekcie plávania ukladá p. Procházkovi predložiť daný návrh na Radu SPF na schválenie. 

Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovední: p. Procházka 

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 Prečíne, dňa 16.11.2021      PaedDr. Karel Procházka, PhD. 

 Viceprezident SPF pre plávanie 
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