
Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 

č. SPF/2022/R/U188/P 
 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident  

 

2. Navrhovateľ: Ivan Šulek, poverený zastupujúci viceprezident pre plávanie  

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

Majstrovstvá Európy 2022 v Ríme (ITA) v termíne 11.-17.8.2022. 

Schválenie nominácie sa podáva z dôvodu prípravných organizačných záležitostí pred ME. 

Na základe kritérií v Pláne práce RD seniorov 2022 splnili podmienky pre účasť na ME 2022 v období 

do 10.7.2022 slovenské reprezentantky: Nikoleta Trníková (200P- limit B; 200PP,400PP – limit C), 

Tamara Potocká (50M – limit B; 100M – limit C), Lillian Slušná (50M – B limit; 50VS – limit C) – z 

dôvodu prípravy na MSJ sa z ME ospravedlnila. 

Ďalší reprezentanti splnili iba jeden limit: Richard Nagy (400PP – B limit); Adam Halas (50M – B 

limit); Matej Duša (50VS – B limit); Andrea Podmaníková (50P – B limit); František Jablčník (400PP – 

C limit); Bence Dikácz (400PP – B limit) -  z dôvodu prípravy na MSJ sa z ME ospravedlnil.  

VSPL  SPF /návrh p. Moravcová/ z dôvodu akceptácie covidovej situácie v čase plnenia limitov ako aj 

z dôvodu že ani jeden reprezentant nesplnil A limit navrhol akceptovať nomináciu pretekárov so 

splneným jedným limitom,  namiesto  podmienky dvoch splnených limitoch v PP  a tým dáva priestor 

aj pre dobré umiestnenie v štafetách. 

  Predmetom schválenia je tiež schválenie realizačného tímu na ME 2022, kde manažér reprezentácie 

navrhuje toto zloženie: vedúci akcie - Karel Procházka; tréner – Tomáš Trešl; fyzioterapeut – Beáta 

Šoltesová. 

4. Prílohy: 

- Zápis č.10 VSPL/13.7.2022 

- Plnenie limitov 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

 

Rada SPF schvaľuje  nomináciu nižšie uvedených plavcov a členov realizačného tímu na akciu 
Majstrovstvá Európy 2022 podľa kritérií Plánu práce seniorskej reprezentácie a odôvodnenia VSPL 
SPF: 
Termín akcie: 11.-17.8.2022, miesto: Rím (ITA);  
Nominácia plavcov so splnenými kritériami: Nikoleta Trníková, Tamara Potocká 
Nominácia plavcov schválená Radou SPF na základe odôvodnenia: Richard Nagy, Adam Halás, 
Matej Duša, Andrea Podmaníková a František Jablčník 
Nominácia realizačného tímu: vedúci akcie - Karel Procházka; tréner – Tomáš Trešl; fyzioterapeut 
– Beáta Šoltesová. 
Náklady budú hradené z kapitoly 15 plávanie. 
 
Úloha z rozhodnutia:  Rada SPF ukladá sekretariátu organizačne zabezpečiť akciu. 
Zodpovední: p. Havrlant, p. Adamcová, p. Hudecová  

6.  Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia:  

 

e-mail rada.spf@swimmsvk.sk a 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 14.07.2022 

 

         Mgr. Ivan Šulek, v.r.   
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