
 

 

 

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

 

                             

Uznesenie Výboru sekcie diaľkového plávania 

SPF/2022/VSDP/U14 
                                                                              

1. Predkladateľ:  Miroslava Dubčáková, viceprezident pre DP  

2. Navrhovateľ:  Miroslava Dubčáková, viceprezident pre DP 

3.Odôvodnenie návrhu: Predmetom uznesenia VSDP má byť schválenie udelenia divokej karty 

reprezentantovi v diaľkovom plávaní Daniel Van Wyk/r.2006/ DELNI  na MSJ v DP 2022 Mahé, ktorého od 

kvalifikačného limitu delí 23sekúnd na 5km. Daniel snahu o účasť na šampionáte prejavil samostatným 

pokusom o zaplávanie kvalifikačného limitu, avšak po zdravotných obtiažach / len pár dní pred pokusom / 

v súvislosti so štartom na MEJ DP, trať pri pokuse nedokončil. Následne prejavil záujem o opakovaný pokus. 

Z uplynulých MEJ v DP 2022 Setubal však priniesol najlepší výsledok výpravy, kde sa na trati 7,5km 

umiestnil na 22/40 mieste. Je vidno , že Daniel vie zúročiť prípravu zo sústredení, rovnako tak skúseností 

z predošlých pretekov. Vzhľadom na to, a aj s ohľadom na pozitívne hodnotenia Danielovej práce a výkonu 

na sústredeniach a pretekoch tímom reprezentačného trénera mám za to, že Danielovi Van Wykovi divoká 

karta umožní nielen štart na vrcholnom podujatí , ale aj šancu na dobré umiestnenie na MSJ v DP 2022 

a tým výsledok pre SPF.   

Vzhľadom na najlepší výsledok 5 člennej výpravy z MEJ a očakávaný výsledok, by boli náklady hradené 

z kapitoly 1503 tak, ako u ostatných nominovaných pretekárov.  
      

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  

5. Návrh textu rozhodnutia:  

Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje udelenie divokej karty pre plavca Daniel Van Wyk/r.2006/ 
DELNI  na MSJ v DP 2022 Mahé na náklady z kapitoly 1503 sekcie DP pre rok 2022 
Úloha z uznesenia: 
VSDP SPF ukladá schválené uznesenie  predložiť na schválenie radou SPF 
Termín: ihneď     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 21.6.2022 

                                                                                                              Miroslava Dubčáková 

                                                                                                                  Viceprezident SPF pre DP 

Meno Dátum hlasovania Vyjadrenie 

Pavol Peciar 22.6.2022 Súhlas 

Miroslava Dubčáková 21.6.2022 Súhlas 

Radoslav Suchánek 22.6.2022 Súhlas 

Katarína Hamadejová 21.6.2022 Súhlas 

Tomáš Vachan 21.6.2022 Súhlas 

Andrej Laho 21.6.2022 Súhlas 
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