
Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 

č. SPF/2022/R/U189/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 sveta juniorov 2022 v Lime (PER) (vrátane aklimatizačného kempu) v termíne 24.8.-

5.9.2022. 

Na základe kritérií v Pláne práce RD juniorov 2022 splnilo podmienky pre účasť na MSJ 2022 k dňu 

10.7.2022 (po MEJ 2022) 7 slovenských juniorských reprezentantov: Laura Dema (100Z), Bence 

Dikácz (200P,400PZ), Patrik Folťan (50Z,100Z), Alexandra Hrnčárová (50Z, 50VSP), Radoslav Polčič 

(50VSP, 100VSP), Jakub Poliačik (200K), Lillian Slušná (50M, 50VSP, 100VSP). 

 

Predmetom návrhu schválenia je udelenie divokej karty pre Samuela Košťála, ktorý má k dnešnému 

dňu zaplávané priblíženie k limitu B (200M – 99,85%) a bude dôležitým článkom do štafiet. 

Podmienkou cestovania je splnenie limitu na podujatí EYOF. 

(Pozn: Do nominačného obdobia spadajú aj preteky EYOF 2022, ktoré sa budú konať 25.-29.7.2022.) 

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

navrhuje toto zloženie: vedúci akcie - Pavol Sirotný, tréner - Karol Púzser, Marián Hrabovský; 

fyzioterapeut – Tomáš Fiľak (pozn: oproti Plánu práce sa manažér reprezentácie vzdáva svojho 

nároku do nominácie realizačného tímu s ohľadom na počet nominovaných športovcov v prospech 

osobných trénerov.)  

4. Prílohy: 

- Zápis č.10 VSPL/13.7.2022 

- Plnenie limitov 

5. Návrh textu rozhodnutia: 

 

Rada schvaľuje nomináciu uvedených plavcov a členov realizačného tímu na akciu Majstrovstvá 
sveta juniorov 2022 podľa kritérií Plánu práce a odôvodnenia manažéra reprezentácie: 
Termín akcie: 24.8.-5.9.2022, miesto: Lima (PER);  
Nominácia plavcov: Laura Dema, Bence Dikácz, Patrik Folťan, Alexandra Hrnčárová, Radoslav 
Polčič, Jakub Poliačik, Lillian Slušná,  
Nominácia plavcov na divokú kartu: Samuel Košťál – podmienka splnenia limitu na EYOF 
Nominácia realizačného tímu: vedúci výpravy – Pavol Sirotný, tréneri – Marián Hrabovský, Karol 
Púzser; fyzioterapeut – Tomáš Fiľak 
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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