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OZNÁMENIE 
 

Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej federácie  

SPF/2021/DK/4 

 

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 

48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF v pléne Disciplinárnej komisie SPF, vo veci 

podnetu navrhovateľky: Ivana Lange – generálna sekretárka SPF, vedúca výpravy na Majstrovstvách 

sveta v plávaní v Abu Dhabi  a členka SPF reg. číslo SVK13011, na prešetrenie konania individuálneho 

člena SPF, a to vzhľadom na možné porušenia predpisov SPF,  

 

z a č í n a  
 

v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 3 písm. a) Disciplinárneho poriadku SPF pod číslom konania 

SPF/2021/DK/4 disciplinárne konanie voči individuálnemu členovi SPF:  

 

Richard Nagy, reg. číslo SVK10390  

(ďalej aj „športovec“) 

 
 

 
 

Odôvodnenie: 
 
1. Navrhovateľka listom zo dňa 03.01.2022 podala návrh na začatie disciplinárneho konania voči 

športovcovi z dôvodu porušenia disciplíny, nedodržania pravidiel nastavených vedúcim výpravy 

počas kritickej situácie na Majstrovstvách sveta v krátkom bazéne v Abú Dhabí 2021 a taktiež za 

verejnú urážku predstaviteľov SPF. 

2. Návrh na začatie disciplinárneho konania bol podaný z dôvodu, že športovec sa vyjadroval na 

Facebookovej stránke Slovenskej plaveckej federácie, v komentároch pod článkom zverejneným 

19.12.2021, neslušne a o navrhovateľke opakovane tvrdil, že klame a zavádza.  

3. Ďalej, navrhovateľka podala návrh na začatie disciplinárneho konania aj z dôvodu nedodržania 

pravidiel zo strany športovca, nastavených vedúcou výpravy, počas Majstrovstiev sveta v krátkom 

bazéne v Abu Dhabi. Navrhovateľka uviedla, že športovec bol na základe zhoršujúcej sa pandemickej 
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situácie počas Majstrovstiev sveta v krátkom bazéne v Abu Dhabi písomne vyzvaný odstúpiť zo 

súťaže. Napriek tejto skutočnosti bolo mu umožnené pokračovať v súťaži, avšak iba na základe 

písomnej žiadosti, ktorá mala byť zaslaná vedúcej výpravy emailom. Navrhovateľka ako vedúca 

výpravy neobdržala žiadny email od športovca a z tohto dôvodu písomne odhlásila celú slovenskú 

výpravu zo súťaže. Navrhovateľka má za to, že športovec porušil vnútorné predpisy SPF a to 

z dôvodu, že napriek hore uvedeným skutočnostiam opustil hotel a svojvoľne kontaktoval zástupcov 

FINA, ktorým oznámil, že je pripravený sa súťaže naďalej zúčastniť.  

4. Disciplinárne konanie bolo začaté pre (možné) porušenie Článku 2 ods. 1, ods. 5 a ods. 13 Štatútu 

reprezentanta Slovenskej republiky v plaveckých športoch 2021 v spojení s Článkom 41 ods. 1 písm. 

a) Disciplinárneho poriadku SPF. 

5. Disciplinárna komisia SPF v zmysle ustanovenia čl. 50 ods. 4 Disciplinárneho poriadku SPF vyzýva 

športovca na písomné vyjadrenie k začatému disciplinárnemu konaniu a k disciplinárnemu 

previneniu a na predloženie všetkých súvisiacich dokladov (dôkazov), ktorými disponuje, a to v 

lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia na webovom sídle SPF, pričom spisový podklad 

a svoje vyjadrenia je potrebné zaslať na e-mailovú adresu disciplinarna.komisia@swimmsvk.sk. 

6. Zároveň Disciplinárna komisia SPF vyzýva športovca, aby vo svojom písomnom vyjadrení uviedol, 

či trvá na prerokovaní disciplinárneho previnenia za jeho účasti alebo či súhlasí s prerokovaním 

disciplinárneho previnenia bez jeho účasti.  

7. V prípade, že športovec trvá na prerokovaní disciplinárneho previnenia za jeho účasti, Disciplinárna 

komisia SPF mu oznamuje, že mu bude doručená pozvánka na zasadnutie Disciplinárna komisia 

SPF. 

 

V Bratislave, dňa 17.01.2022 

 

 

 JUDr. Csilla Szomolaiová 

Predsedníčka Disciplinárnej komisie SPF 
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