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Uznesenie Výboru sekcie diaľkového plávania 

SPF/2021/VSDP/ Z10/U6 
 

 

1. Predkladateľ:  Miroslava Dubčáková, viceprezident pre DP  

 

2. Navrhovateľ:  Miroslava Dubčáková, viceprezident pre DP 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom uznesenia VSDP  má byť schválenie školenia pre rozhodcov 

v diaľkovom plávaní v januári 2022. 

 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:   

 

5. Návrh textu rozhodnutia:  

Výbor VSDP schvaľuje školenie rozhodcov v diaľkovom plávaní v januári 2022 prezenčne , ak to 

pandemická situácia nedovolí, tak formou online . Školiteľ – medzinárodný rozhodca FINA p. 

Petr Bukal, poplatok školitelovi 400 eur + cestovné náklady. Poplatok za školenie pre záujemcov 

40eur. Pre úspešné absolvovanie školenia na rozhodcu v DP a vydanie certifikátu je pre 

uchádzačov nutné úspešné absolvovanie testu z pravidiel plávania v DP , úspešné absolvovanie 

praktickej časti školenia: 1x povinná účast v rozhodcovskom zbore na pretekoch DP na bazéne , 

1x povinná účast v rozhodcovskom zbore na pretekoch na otvorenej vode v roku 2022. 

Podmienkou pre uchádzačov o školenie je členstvo v SPF a mať absolvované školenie rozhodcu I. 

triedy. Pri vydaní certifikátu o absolvovaní školenia absolvent obdrží od SPF jedno tričko určené 

pre rozhodcu. 

 
 
Úloha z uznesenia: 
VSDP SPF ukladá schválené uznesenie predložiť na schválenie radou SPF 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                 Zodpovedný/í: p. Dubčáková,  

 

6. Lehota na písomné vyjadrenie: do 3 dní 

 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia: e-mail dp@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 13.12.2021 

 

                                                                                                              Miroslava Dubčáková 

                                                                                                                  Viceprezident SPF pre DP 
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Meno Dátum hlasovania Vyjadrenie 

Pavol Peciar 6.12.2021 súhlas 

Miroslava Dubčáková 6.12.2021 Súhlas 

Radoslav Suchánek 6.12.2021 Súhlas 

Katarína Hamadejová 6.12.2021 neprítomná 

Tomáš Vachan 6.12.2021 Súhlas 

Andrej Laho 6.12.2021 Súhlas 
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