
  

  

 Na záklamn opqrálnstqu  rozhodnutia VSDP a Rady SPF                      
SPF/2022/R/Z8/U2 

si bol/a nominovaný/á na reprezentačsú akciu 

MSJ Mahe / SEY 

Informácie o pretekoch: 

Miesto konania 

 
 

Mahe / SEY 

11.09.-19.09. 2022 
          Trvanie akcie  

Ubytovanie                          12.09.-18.09.2022 / Berjaya Beau Vallon Bay 

Plná penzia / začíname obedom Stravovanie 

 11.09.2022 o 8:00 / Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 
Zraz účastníkov 

8:15 odchod 

Doprava na zraz 

Ubytovanie pred zrazom 

                                    Na vlastné náklady 

             V prípade potreby zabezpečíme na náklady SPF             

               
 

Realizačný tím: 
Vedúci akcie 

               Tréneri 

Tomáš Vachan (SVK10037) 
 
Radoslav Suchánek (SVK14011) 
Pavol Peciar (SVK24086) 

Miroslava Dubčáková (SVK15944) 
 - 

Nominovaní športovci: 
 
1.Samuel Čekan (SVK21016)      
 
2.Krisztián Gálik (SVK15131)      
 
3.Kristián Obert (SVK17047) 
 
4.Daniel Van Wyk (SVK16958) 
 
5.Samuel Fekete (SVK21016)      
 
6.Filip Lányi (SVK15856) 
 
7.Tomáš Pavelka (SVK17616) 
 
8. Olivia Ana Šprláková-Zmorová 
(SVK16204) 

 

ꢀ 

 



  

 
 

Výnimočná situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19: 

Vzhľadom na stále trvajúcu pandémiu na Slovensku, ako aj v zahraničí a i v samotnom mieste konania akcie, sa reprezentanti aj 
členovia realizačného tímu zúčastňujú reprezentačnej akcie dobrovoľne. 

Pokiaľ sa ktorýkoľvek športovec alebo člen realizačného tímu rozhodne pre neúčasť z dôvodov ochrany zdravia svojho aj zdravia 
členov rodiny, bude táto neúčasť ospravedlnená automaticky bez ďalšieho súhlasu vedúceho výpravy alebo inej osoby 
podieľajúcej sa na rozhodovacom procese nominácie na reprezentačné akcie. 

Všetci ostatní reprezentanti aj členovia realizačného tímu, ktorí sa rozhodnú reprezentačnej akcie zúčastniť, berú na vedomie, že 
účasť je na vlastné riziko. Všetci reprezentanti a realizačný tím musia brať na zreteľ aktuálnu zdravotnícku situáciu v mieste 
konania akcie a dodržiavať pandemické nariadenia platné v krajine konania akcie. Zároveň musia dodržiavať všetky nariadenia 
vedúceho akcie (najmä povinné nosenie rúšok, meranie teploty, nosenie ochranných pomôcok alebo dezinfekcia rúk 
a predmetov, hlásenie každej zmeny zdravotného stavu a pod.). 

Reprezentanti aj členovia realizačného tímu berú na vedomie, že v prípade ochorenia alebo pozitivity na COVID-19 je možné, že 
podľa pandemických opatrení, im bude orgánmi krajiny miesta konania akcie, nariadené karanténne alebo liečebné opatrenie 
spojené s nutnosťou tieto opatrenia vykonať v krajine konania akcie, ktoré reprezentantovi alebo členovi realizačného tímu 
znemožnia spoločný návrat s výpravou v plánovanom termíne návratu. 

Náklady prípadne nariadených karanténnych a/alebo liečebných nákladov hradí v plnej výške SPF a budú kryté príslušnými 
poisteniami rizík s tým spojených. 

Všetci reprezentanti aj členovia realizačného tímu, ktorí sa rozhodnú reprezentačnej akcie zúčastniť potvrdia súhlas s 
podmienkami ich účasti písomne podpísaním čestného prehlásenia, ktoré v prípade maloletých reprezentantov 
podpisuje ich zákonný zástupca. Čestné prehlásenie bez zbytočného odkladu zašlú e-mailom na adresu: 
tomas.vachan@gmail.com 
 

Tento nominačný list je zároveň žiadosťou o uvoľnenie zo školy, respektíve zo zamestnania. 

Slovenská plavecká federácia 

Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 

tel.: +421 238 105 478 

IČO: 36 068 764, DIČ: 2021658199 

sekretariat@swimmsvk.sk, www.swimmsvk.sk 

Ospravedlnenie: 

V prípade že sa nemôžeš z vážnych dôvodov akcie zúčastniť, oznám ihneď túto skutočnosť e-mailom na adresu: 
tomas.vachan@gmail.com 
Za vážne dôvody sa považuje choroba alebo študijné povinnosti reprezentanta. 

Náklady súvisiace s reprezentačnou akciou budú u nominovaných športovcov a členovrealizačného tímu  
hradené z prostriedkov Sekcie diaľkového plávania, z kapitoly Rozvoj talentovaných športovcov. 

Doprava je zaistená letecky 

 
Tomáš Vachan 

v.r. 

Manažér reprezentácie SR a  

asistent reprezentačného trénera 

            Slovenská plavecká federácia 
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