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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2022/R/U135/P 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Miroslava Dubčáková, viceprezident pre diaľkové  plávanie 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie nominácie diaľkoplavcov  na 

ME v DP Rím 2022 na základe splnených kvalifikačných kritérii uvedených v Pláne práce DP na RTC 

2021/2022  v čase 16.8.-21.8.2022 nasledovne:  

Plavci: Tomáš Peciar, r.2002, DELNI 

             Filip Lányi, r.2003, KUPI – ospravedlnený zo zdravotných dôvodov 

Doprava:  letecky  

Realizačný tím: vedúci akcie – asistent reprezentačného trénera a manager reprezentácie DP Tomáš Vachan, 

tréner - Pavol Peciar osobný tréner plavca 

Náklady budú hradené zo zdrojov diaľkového plávania kapitoly 1503 na rok 2022. 

 

Podmienkou účasti na ME je účasť na jednom z kôl Európskeho pohára. VSDP poverilo reprezentačného tré-

nera a jeho asistenta prihlásiť menovaného na jedno z kôl EP 2022 a predložiť   Rade SPF na schválenie. 

 

 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie: Uznesenie  SPF/2022/ VSDP/Z5/U3  

                                                                  Zápis zo zasadnutia č.5/2022Výboru sekcie diaľkového plávania SPF 

                                                                  Plnenie limitov na vrcholné podujatia v DP 

                                                                  

5. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF schvaľuje  nomináciu Tomáša Peciara  na ME v diaľkovom plávaní v Ríme od 16.8.-21.8.2022 2022 na zá-

klade splnených nominačných kritérii podľa Plánu práce DP na RTC 2021/2022   

 

Doprava:  letecky  

Realizačný tím:  

vedúci akcie – asistent reprezentačného trénera a manager reprezentácie DP Tomáš Vachan, 

tréner- Pavol Peciar osobný tréner plavca 

 

Náklady budú hradené zo zdrojov diaľkového plávania kapitoly 1503 na rok 2022 

 

Úloha z rozhodnutia: 

Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť účasť na jednom z kôl Európskeho pohára v DP pre Tomáša 

Peciara, organizačne zabezpečiť akciu ME DP Rím  a  materiálne zabezpečiť  plavca  a realizačný tím. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu               

Zodpovední:  p.Vachan, Dubčáková, Hofericová, p.Hudecová 

6.  Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia:  

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
http://www.swimmsvk.sk/


 

 

 

 
Slovenská plavecká federácia 
Za kasárňou  1, 831 03 Bratislava 
tel.: +421 238 105 478 
IČO: 36 068 764 
sekretariat@swimmsvk.sk,  www.swimmsvk.sk  

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 Bratislave, dňa 21.5.2022 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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