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Ž i a d o s ť  o  u v o ľ n e n i e 
 
športovca:                

.......................................................................................................................  

na akciu:  sústredenie plaveckej reprezentácie pre kategóriu seniorov a juniorov 
 

konanú:  4. 6. - 14. 6. 2022 na Malorke (ESP) 
 
Ďakujeme za pochopenie potrieb a záujmov slovenskej plaveckej reprezentácie. 

 
  
V Bratislave, 20. mája 2022 

                 ……………………………………………………….. 
                  Za SPF, Mgr. Roman Havrlant – manažér reprezentácie 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  tu odstrihnite 
 

Na základe uznesenia Výboru sekcie plávania a rozhodnutia Rady SPF 
si bol/a nominovaný/á na reprezentačnú akciu   

Sústredenie plaveckej reprezentácie 
 

Miesto konania akcie :  Malorka, Colonia de Sant Jordi 
 

Termín konania akcie :  04.06. – 14.06.2022 
 

Spoločný zraz pred akciou:  04.06.22 o 9.45 na SPF, Za kasárňou 1, BA 
 

Doprava:    Preprava na letisko do Viedne a späť autobusom SPF. 
Letecky: tam 4.6. 12.40 z Viedne, späť 14.6. 7.00 z Palmy M. 
 

Ubytovanie a strava:   Hotel Blue Water, Colonia de Sant Jordi, Malorka 
 

Poistenie:    Zaisťuje SPF pre všetky nominované osoby. 
 

Športoviská:    Vonkajší 50m Bazén 10 dráh; fitness  
 

Požiadavky:    platný cestovný doklad (uprednostnite pas) 
tréningové pomôcky potrebné na plavecký a suchý tréning 
 

Ukončenie akcie:   14.6. spoločná doprava do BA k SPF cca o 11.00 
 

Manažér akcie:   Mgr. Roman Havrlant  
             manažér reprezentácie a reprezentačný tréner  
             Kontakt: 903 207 588 havrlant@swimmsvk.sk 

 

0spravedlnenie:   Nahlásiť obratom manažérovi reprezentácie. 
 

Financie:    Akcia je bez finančnej spoluúčasti (s výnimkou podmienky pre  
Martinoviča – viď nižšie.) SPF hradí spoločnú prepravu a leteckú  
dopravu Bratislava – Viedeň - Malorka a späť.. 

     SPF nehradí akékoľvek iné cestovné náklady. 
 

Súčasťou finančných náhrad SPF je možnosť ubytovania v hoteli Nivy 3.6. (nutné nahlásiť do 31.5.) 
Každý účastník akcie zodpovedá za svoju negativitu ochorenia COVID-19 na úvodnom zraze.  
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Realizačný tím : 
 

Vedúci akcie a tréner:   Pán Tomáš Trešl (prítomný 04.06. - 14.06.22) 
Tréneri:     Pán Karol Púzser (prítomný 04.06. - 14.06.22) 
      Pán Balázs Seidl (prítomný 04.06. - 14.06.22) 
Nominovaný fyzioterapeut:   Pán Ján Blanár (prítomný 04.06. - 14.06.22) 
 
Nominovaní účastníci – seniorské družstvo : 
 

1. Dema Laura   (prítomný 04.06. - 14.06.22) bez fin. spoluúčasti 
2. Dikácz Bence    (prítomný 04.06. - 14.06.22) bez fin. spoluúčasti 
3. Duša Matej   (prítomný 04.06. - 14.06.22)  bez fin. spoluúčasti 
4. Folťan Patrik   (prítomná 04.06. - 14.06.22)  bez fin. spoluúčasti 
5. Halas Adam    (prítomný 04.06. - 14.06.22)  bez fin. spoluúčasti 
6. Jablčník František  (prítomný 04.06. - 14.06.22)  bez fin. spoluúčasti 
7. Košťál Samuel   (prítomný 04.06. - 14.06.22)  bez fin. spoluúčasti 
8. Kupčová Sabína  (prítomný 04.06. - 14.06.22)  bez fin. spoluúčasti 
9. Ožvaldová Tereza  (prítomná 04.06. - 14.06.22)  bez fin. spoluúčasti 
10. Polčič Radoslav  (prítomná 04.06. - 14.06.22)  bez fin. spoluúčasti 
11. Poliačik Jakub   (prítomný 04.06. - 14.06.22)  bez fin. spoluúčasti 
12. Potocká Tamara   (prítomná 04.06. - 12.06.22) bez fin. spoluúčasti 
13. Ripková Zora   (prítomný 04.06. - 14.06.22)  bez fin. spoluúčasti 
14. Matej Martinovič  (prítomný 04.06. - 14.06.22)  v prípade nesplnení limitu EYOF  

spoluúčasť: pobyt + letenka 

 
Povinnosti reprezentanta SR:  

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti sa dostatočne vopred ospravedlniť a odôvodniť a svoju neúčasť manažérovi 

SPF písomnou formou. V prípade zdravotných dôvodov sa vyžaduje predloženie lekárskeho potvrdenia. V prípade, ak 

reprezentant svoju neúčasť neospravedlní včas a objektívnymi dôvodmi, môže mu byť uložené uhradiť náklady (nahradiť 

škody) s tým spojené, a to vždy na základe rozhodnutia Rady SPF.  

 

Ospravedlnenie: V prípade že sa nominovaný člen tímu z vážnych dôvodov reprezentačnej akcie nemôže zúčastniť, oznámi 

ihneď túto skutočnosť e-mailom na adresu havrlant@swimmsvk.skReprezentant je povinný uprednostňovať záujmy 

reprezentácie pred záujmami klubu, ku ktorému má príslušnosť.  

Akékoľvek podnety a pripomienky k organizácii akcie zasielajte e-mailom na adresu: gen.sekretarspf@swimmsvk.sk 
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