
 

                        SPF/2022/VSDP/Z6 
 

Zápis zo zasadnutia č.6/2022 

Výboru sekcie diaľkového plávania SPF 

konaného dňa 14.6.2022 formou online cez platformu Teams 
 začiatok o 20:00 hod. 

/ zmena termínu z 13.6.22 pre individuálny pokus a zaplávanie limitu na vrcholné podujatia 14.6.22/ 

 
  

Prítomní členovia VSDP: p. Dubčáková, p.Vachan, p. Laho, p. Peciar od 20:15 
hod.,  
                                                    p.Suchánek  
Neprítomná: K. Hamadejová 
Pozvaný: prezident SPF p. Ivan Šulek neprítomný- dovolenka 
Asistentka pre DP : p. Hofericová 

 

1. Otvorenie 
 

P.Dubčáková privítala všetkých pozvaných prítomných účastníkov zasadnutia. 
Konštatovala, že na začiatku zasadnutia VSDP sú prítomní 4 členovia VSDP a je teda 
uznášania schopný. 
 
 
2. Schválenie návrhu programu VSDP SPF 
      
Návrh programu zasadnutia VSDP: 

 
Otvorenie  
Schválenie návrhu programu VSDP SPF  
Kontrola úloh VSDP  SPF 
Nominácia EP Belehrad 
Smernica materiálneho vybavenia pre reprezentáciu  
Financie 
Kemp diaľkoplavcov, Seminár + tréning pre diaľkoplavcov / T. Fronek/ 
Pravidlá plávania, zmluva SPF a tech. usporiadateľa, financovanie kôl SPDP 
Iné / MS Budapešť, zástupca SPF na SPDP, .../ 

 
 

Uznesenie SPF/2022/VSDP/Z6/U1 

Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje program zasadnutia VSDP vo vyššie  

uvedenom znení: 

Hlasovanie: Za: 4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 



 

3. Kontrola úloh VSDP SPF  

Zo zasadnutia Z5/2022  
P. Dubčáková informovala , že: 
-  3 uznesenia VSDP od predchádzajúceho zasadnutia boli schválené Radou SPF 
 
- propozície v anglickom jazyku pre 2.a 3. kolo SPDP Zlaté Piesky, aj 5. kolo SPDP Sĺňava 
Piešťany neboli dodané, čo sa napriek stavu , že tento rok je to už bezpredmetné očakáva, 
aby tak do ďalšej sezóny bolo všetko skôr predpripravené. 
 Zodpovední: p. Košťál a p. Peciar  
 
-prišli faktúry za sústredenie Lignano – je nutné rozposlať faktúry na spoluúčasť plavcov 
– na jednotlivcov , bo na kluby , dla dohovoru s nimi. Faktúra za N. Trníková+ osobný 
tréner bude hradená z kapitoly 15 plávanie dľa dohovoru s p. prezidentom a povereným 
viceprezidentom pre plávanie.p. Šulekom.  
Zodpovední: p. Vachan, p. Hudecová, p. Šulek 
 
- konala sa Veľká Cena SR, kde boli ocenení za DP Tomáš Peciar aj Olivia Ana Šprláková 
a ich osobní tréneri.  
 
- dohodnutá  spolupráca s Českým plaveckým zväzom ohľadne možnosti začlenenia 
našich rozhodcov do ich rozhodcovských zborov na DP podujatiach bude mať reálnu 
podobu 18.6.2022  MČR Seč a 17.7-18.722 Račice. Supervízorom našich rozhodcov bude 
p. Bukal, p. Hubal. 
 
- Konali sa MEJ DP v Setubale – počas podujatia boli vydané na web články s informáciami 
o priebehu aj poďakovanie viceprezidenta všetkým účastníkom. Správa – vyhodnotenie 
podujatia vedúcim akcie je spracovaná, po úprave bude zverejnená do konca týždňa na 
webe SPF. 
Na adresu p.prezidenta, Rady SPF a výboru sekcie DP bol doručený ďakovný mail a slová 
uznania od p. Skálu za prípravu jeho zverencov a vedenie počas pretekov, čo si nesmierne 
vážime.  
 
- že na VSDP bola telefonicky požiadavka od p. Božíka ohľadne financovania pretekára S. 
Feketeho pred MSJ v DP. Mailom zaslaná odpoveď s reálnymi možnosťami financovania 
reprezentantov. 
 
 
p. Peciar informoval, že: 
-že neoprény MAKO a diaľkoplavecké plavky, kde boli požiadavky na  výmenu , tieto budú 
realizované koncom mesiaca pre stav skladových zásob.  
 
p. Suchánek informoval, že: 
- na MEJ DP v Setubale prebehlo stretnutie s realizačným tímom z Českej republiky, 
pojednávalo sa o možnosti ďalšej spolupráce a spoločnej prípravy plavcov ÚTM  - toto 
bude ešte predmetom ďalších diskusií. 
 
 
 



 

p. Vachan informoval, že: 
Na MSJ Seychely prebieha ešte kvalifikačné obdobie do 30.6.2022 
Dnes 14.6.2022 prebehol pokus o splnenie limitu, na žiadosť dľa Plánu práce pre 

RTC 2021/2022 na Pasienkoch, kde boli účastní 4 plavci. Limit splnil jeden Tomáš 

Pavelka/JTBA. Splnil, aj časový limit stanovený ako jedno z kritérii pre zaradenie do 

reprezentácie SR v DP, avšak nespĺňa celkové kritéria pre zaradenie do 

reprezentácie dľa Plánu práce DP na RTC 2021/2022 / km na otvorenej vode/  

Platba za bazén Pasienky bude rozrátaná pomerne na náklady klubov účastných 

plavcov. 

 

Pred týmto vrcholným podujatím je snahou zabezpečiť prípravné sústredenie – 

predbežne Split, kde nápočet nákladov je cca do 8tis. Eur. Krytie zo zdrojov DP 

z kapitoly 1503 bude prehodnotené na základe možností z rozpočtového provizória 

SPF. 

 

 
 
 
4. Nominácia na EP Belehrad 17.7.2022 
 
Podmienkou pred ME DP Rím pre reprezentanta, ktorý splnil kvalifikačné kritéria -
Tomáš Peciar/DELNI a bude na šampionáte účastný, je účasť na jednom z kol 
Európskeho pohára v DP 
 

Uznesenie SPF/2022/VSDP/Z6/U2 
 
VSDP schvaľuje nomináciu diaľkoplavca Tomáša Peciara/ DELNI na EP Belehrad, 

nominovaného na ME v DP Rím 2022 v termíne: 15.7.-17.7.2022 

Plavci: Tomáš Peciar, r.2002, DELNI 

Doprava:  osobné auto 

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

Tomáš Vachan 

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

 
Hlasovanie: Za: 5 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 
Úloha z uznesenia: predložiť uznesenie na schválenie Radou SPF, zabezpečiť 
organizačne účasť na  EP v DP  
Zodpovední: p. Vachan, p. Dubčáková 
 
 
 
 



 

5. Smernica materiálneho vybavenia reprezentanta  
 
P. Dubčáková informovala, že pred pár dňami VSPL schválil smernicu o vybavení 
reprezentanta a postúpil na Radu SPF, má za to , že buď by malo ísť o spoločný 
dokument pre PL a DP , vzhľadom na spoločného sponzora ARENA, resp dokument pre 
DP by mal vychádzať z dokumentu pre PL , rozšírený o dodatok pri vybavení 
neoprénmi. 
Všetkými prítomnými členmi VSDP bolo schválené pripraviť Smernicu na materiálne 
vybavenie reprezentanta v DP,  vychádzajúcu zo Smernice pre vybavenia reprezentanta 
v plávaní s dodatkom o neoprénoch. 
Zodpovední:  p. Vachan, p. Dubčáková 
Pre krátkosť času p. Dubčáková zajtra odošle mail generálnej sekretárke o spôsobe 
vybavenia nášho jediného reprezentanta T. Peciara a realizačného tímu na MS DP 
Budapešť sponzorským ARENA vybavením.  
 
p. Hofericová informovala , že sa pripravuje zdieľaný dokument, kde sa bude uvádzať , 
aké materiálne zabezpečenie bolo športovcovi, či šport. odborníkovi vydané 
 
 
 
6. Financie 
 
Na základe finančných možností v rozpočtovom provizóriu je nutné premyslieť 
príspevok na prípravu pred ME Rím pre Tomáš Peciar/DELNI 
Zodpovední: p. Vachan, p. Dubčáková 
 
. 
 
7. Kemp diaľkoplavcov, seminár+ tréning per DP /T. Fronek/ 
 
P. Vachan informoval, že 25.5.2022 boli odoslané maily do všetkých plaveckých 
klubov s informáciami o kempe diaľkoplavcov a možnosťami nahlásenia.  
P.Vachan a p. Suchánek informovali o rozpracovanej príprave pred MSJ DP, kde 
v kempe diaľkoplavcov bude vytvorená tréningová skupina pre reprezentáciu. 
P.Peciar informoval, že je zabezpečený priestor pre tréning v Nitre aj seminár so 
skúseným trénerom austrálskeho plávania p. T. Fronekom v júli 22.7.2022 pre 
diaľkoplavcov a plavcov so záujmom o vytrvalostné plávanie.  
 
8. Pravidlá plávania, zmluva SPF a tech usporiadateľa , financovanie SPDP 
 
p. Vachan sfinalizoval dokument pravidlá plávania v diaľkovom plávaní, bude 
postúpený na schválenie Radou SPF. 
Odmeny športovým odborníkom, aj platby tech. usporiadateľom budú vyplácané podľa 
nedávno  schválenej a aktualizovanej Smernice o odmeňovaní šport. odborníkov.  
p. Dubčáková požiadala všetkých zástupcov tech. usporiadateľov  , aby pri vyúčtovaní 
jednotlivých položiek za SPDP bola o všetkých informovaná. 
 
 
 



 

9: Iné 
 
MS Budapešť – 7 lístkov na 5km DP – poďakovanie za prácu a spoluprácu pre DP 
 
Rozpis delegátov na najbližšie kolá SPDP  
 2.7.2022  p. Vachan 
 3.7.2022  p. Dubčáková 
17.7.2022 p. Suchánek 
 7.8.2022  p. Dubčáková?  
12.8.2022 p. Laho 
14.8.2022 p. Hamadejová  
17.9.2022 p. Laho? P. Peciar? 
 
Metodické materiály z talianskych zdrojov 
Rozpracovaných je viacero materiálov, ktoré sa postupne finišujú , do konca týždňa 
budú zverejnené prvé materiály na webe SPF – v aktualitách , ale aj v samostatnom 
priečinku pod DP. 
 
 
 
Záver: p. Dubčáková poďakovala všetkým za pripomienky , názory , podnety 
a spoluprácu.  
 

Ukončenie zasadnutia Výboru sekcie diaľkového plávania o 22:20 hod.  

Zapísal: Miroslava Dubčáková 

Overil : Tomáš Vachan  

 


