
 

                        Zápis zo zasadnutia č.5/2022 

Výboru sekcie diaľkového plávania SPF 

konaného dňa 10.5.2022 formou online cez platformu Teams 

 začiatok o 20:00 hod. 

/ zmena termínu z 9.5.22 pre mimoriadne zasadnutie Rady SPF 9.5.22 / 

 

  

Prítomní členovia VSDP: p. Dubčáková, p.Vachan, p. Laho, p. Peciar, p. Suchánek ,                        

K. Hamadejová od 20:20hod 

Pozvaný: prezident SPF p. Ivan Šulek prítomný 

Asistentka pre DP : p. Hofericová 

 

1. Otvorenie 

 

P.Dubčáková privítala všetkých pozvaných prítomných účastníkov zasadnutia. 

Konštatovala, že na začiatku zasadnutia VSDP sú prítomní 5 členovia VSDP a je teda 

uznášania schopný. 

 

 

2. Schválenie návrhu programu VSDP SPF 
     Návrh programu zasadnutia VSDP: 

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie návrhu programu VSDP SPF  

3. Kontrola úloh VSDP  SPF 

                          4.   Predbežná nominácia na ME, MSJ 

                          5.   Kemp DP 

6. zmluva SPF a tech.usporiadateľa, financovanie kôl SPDP 

7. Iné  

Uznesenie SPF/2022/VSDP/Z5/U1 
Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje program zasadnutia VSDP vo vyššie  

uvedenom znení: 

Hlasovanie: Za: 5 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
 

3. Kontrola úloh VSDP SPF  

Zo zasadnutia Z3/2022  
P. Dubčáková informovala , že: 
-  všetkých 6 uznesení VSDP od predchádzajúceho zasadnutia bolo schválených Radou SPF 

 

- zverejnili sa spracované slovenské rekordy v DP ktoré nemali z verejnosti pripomienky. 

  

- propozície v anglickom jazyku pre 2.a 3. kolo SPDP Zlaté Piesky, aj 5. kolo SPDP Sĺňava Piešťany , 

aby mohli byť zaslané na federácie susedných štátov, zatiaľ neboli dodané 

 Zodpovední: p. Košťál a p. Peciar  

 



 

- 2.5.2022 odišla výprava repre + UTM DP na sústredenie do Lignana, vydané Dekréty , štatúty aj etické 

kódexy pre nových reprezentantov . Členovia UTM DP, ktorí neboli na sustr v HU dostali tričká / 

modré+červené /rovnako odovzdaná výbava reprezentanta pre nových členov reprezentačného družstva 

SR v DP,  pre repre trénera, vydané aj neoprény od firmy MAKO pre reprezentáciu , ktorá bude účastná 

na MS DP Budapest , MEJ DP Setubal.  

 

- bola sfinalizovaná zmluva s firmou MAKO / odobrená právnikom zo strany SPF/ 

  MAKO okrem neoprénov dodá v tomto týždni aj diaľkoplavecké plavky 10 kusov / 9x pánske , 1x 

dámske/ 

 

- aktuálne počas sústredenia prebehla spolupráca s ITA, ktorá je rozpracovaná s regionálnym 

komitátom federácie FIN Regiónu Veneto. Spolupráca s klubom  Hydros Club TREVISO , s pani 

trénerkou Barbara Bertelli + 2 tréneri + plavci 3.5.2022 a následne naši plavci v Treviso 7.5.22– 

prebehla nad očakávania – bude vyhotovená správa pre SPF , rovnako tak pre FIN , spolu 

s poďakovaním. 

Počas sústredenia je prítomná pani Maja Straková, tak ako výbor VSDP schválil v zasadnutí č. 4/22 , 

ktorá pomohla sprostredkovať spoluprácu s FIN aj administratívne / Slovenka žijúca v ITA/ , a je 

nápomocná našej výprave aj ako tlmočník. Dopravu na sústredenie si pani Maja hradila z vlastných 

zdrojov a ochotná bola si uhradiť aj ubytovanie a stravu. Návrh p. Dubčákovej  na úhradu pobytových 

nákladov pre pani Maju Strakovú z vlastných zdrojov sekcie DP podporili všetci členovia VSDP 

jednohlasne. 

Uznesenie SPF/2022/VSDP/Z5/U2 
Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje preplatenie pobytových nákladov na 

sústredení v Lignano Sabbiadoro / ITA pre tlmočníčku a pomoc pri vybavovaní 

spolupráce s Talianskou plaveckou federáciou FIN – pre pani Maju Strakovú 

z vlastných zdrojov sekcie DP 

Hlasovanie: Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha z uznesenia: predložiť uznesenie na Radu SPF   Zodpovedná: Dubčáková 
 

 

4. Predbežná nominácia na ME a MSJ 

 
Na ME DP Rím splnil kvalifikačné kritéria reprezentant Tomáš Peciar DELNI a Filip Lányi 

KUPI – zo zdravotných dôvodov žiada o ospravedlnenie. 

Podmienkou účasti na ME DP je pre diaľkoplavca účasť na jednom z kôl Európskeho pohára. 

Preto VSDP poveruje reprezentačného trénera a jeho asistenta o dohovor s osobnými 

trénermi o prihlásenie na jedno z kôl EP 2022. 

 

Uznesenie SPF/2022/VSDP/Z5/U3 

VSDP schvaľuje nomináciu diaľkoplavcov  na ME v DP Rím 2022 na základe splnených 

kvalifikačných kritérii uvedených v Pláne práce DP na RTC 2021/2022  v čase 16.8.-21.8.2022 

nasledovne:  

Plavci: Tomáš Peciar, r.2002, DELNI 

             Filip Lányi, r.2003, KUPI – ospravedlnený zo zdravotných dôvodov 

Doprava:  letecky  

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

Vachan, tréner- Pavol Peciar osobný tréner plavca 

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

 

Hlasovanie: Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  



 

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha z uznesenia: predložiť uznesenie na schválenie Radou SPF / Dubčáková/, 

zabezpečiť organizačne účasť na jednom z kôl Európskeho pohára v DP pre Tomáša 

Peciara / Suchánek, Vachan, Peciar/ , zabezpečiť akciu organizačne , pre odchodom 

vydať materiálne zabezpečenie plavcovi i realizačnému tímu / Vachan, Dubčáková/  

Zodpovední: p. Vachan, p. Peciar, p. Dubčáková 

 

Na MSJ Seychely prebieha ešte kvalifikačné obdobie do 30.6.2022 

Už teraz je kvalifikovaných 8 plavcov. VSDP predbežne stanovuje realizačný tím 

v počte 3 osoby - postačujúce na zabezpečenie potrieb plavcov počas  podujatia. 

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 schválenia rozpočtu SPF pre rok 2022. 

 

 
 

5. Kemp diaľkoplavcov 2022 - 4. ročník 

 
Po sumarizácii všetkých informácii – fin.nákladov a definitívnom uzavretí dohôd o možnosti 

prenájmu dráh budú informácie zverejnené a zaslané do klubov.  

 
P. Dubčáková navrhla spracovať Kemp diaľkoplavcov ako projekt pre FINA / odovzdanie do 

10/22 a zažiadať ním o podporu -FINA príspevok.  

 

 

 

6. Pravidlá plávania, zmluva SPF a tech usporiadateľa, financovanie kôl 

SPDP. 
 

p. Vachan zapracoval pripomienky do pravidiel plávania v diaľkovom plávaní, dokument 

bude postúpený na schválenie Radou SPF spolu so súťažným poriadkom v DP, ktorý bol na 

pripomienkovanie, je nutné do neho zapracovať pripomienky pre jednorázové registrácie. 

 

Ostatné bude spracované na základe schválenia nového rozpočtu a aj zmeny smernice 

o odmeňovaní športových odborníkov.  

 

7.Iné 

 
-p. Vachan informoval VSDP o rozhodnutí osobného trénera Jakuba Poliačika/ 

nominovaného na MEJ v DP Setubal uznesením VSDP  SPF/2022/ VSDP/Z4/U5 a následne 

Radou SPF SPF/2022/R/U103/P / XBS Swimming- Karola Púzsera, o odhlásení Jakuba 

Poliačika z podujatia MEJ v DP Setubal . Letenky na podujatie po potvrdení účasti plavcov 

osobnými trénermi už boli zakúpené.  

P.Dubčáková navrhla vzhľadom na uvedené zosobniť náklady na letenku a preplatiť ju späť 

do kapitoly 1503 z príspevku Top talent plavca Jakuba Poliačika. 

 

 

 



 

Uznesenie SPF/2022/VSDP/Z5/U4 

VSDP schvaľuje zosobnenie nákladov na letenku na podujatie MEJ v DP pre Jakuba 

Poliačika a preplatenie financií z jeho príspevku Top talent späť do kapitoly reprezentácie  

diaľkového plávania 1503 . 

 

Hlasovanie: Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha z uznesenia: predložiť uznesenie na schválenie Radou SPF, zabezpečiť prevod 

nákladov za letenku na MEJ DP z príspevku Jakuba Poliačika do kapitoly 1503 

Zodpovední:  p. Dubčáková, p. Hudecová 

 

 

-p. Vachan navrhol zabezpečiť pred vrcholnými podujatiami pre plavcov vazelínu, 

lepiacu pásku na čipy a tejpy 

Zodpovedná: Dubčáková 

 

 

-p. Dubčáková navrhla získať informácie o možných projektech, či iných podporách 

pre športovcov v DP a pre rozvoj medzinárodnej spolupráce s ITA . P.Suchánek 

navrhol prezistiť info ohľadne Erazmus plus....   

 

 

 

Záver: p. Dubčáková poďakovala všetkým za pripomienky , názory , podnety 

a spoluprácu.  

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

 


