
Ahojte, 
  
Navrhujem kladne vybavenie tejto mimoriadnej ziadosti. Tak ako Andrea spravne pise jedna sa o 
nasich A reprezentantov, ktori celorocne necerpaju vyhody domacich reprezentantov a nevyuzivaju 
moznosti sustredeni. Pokladam to za nasu povinnost vytvorit reprezentantom treningove podmienky 
v mimoriadnych situaciach.  
 
S pozdravom 
Ivana Lange 
General secretary 
  

 

Slovenská plavecká federácia 
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, Slovensko 
mob: +421 903 727 778 
email: gen.sekretarSPF@swimmsvk.sk 
www.swimmsvk.sk 

  
  
From: Andrea Podmanikova <apodman@ncsu.edu>  
Sent: Wednesday, November 9, 2022 4:35 AM 
To: Roman Havrlant <havrlant@swimmsvk.sk>; Ivana Lange – generálny sekratár SPF 
<gen.sekretarSPF@swimmsvk.sk>; Martina Moravcová Valko <moravcova@swimmsvk.sk> 
Cc: zora.ripkova@gmail.com; sabi.kupcova@gmail.com; adamrosipal@gmail.com 
Subject: Sustredenie - thanksgiving 
  
Dobrý deň, 
  
V prvom rade sa chcem aj v mene ostatných poďakovať za možnosť pretekať na Svetovom pohári. Myslím, 

že nám všetkým prospelo sa stretnúť v takej skupine v akej sme sa zišli.  
  
Týmto nadväzujem aj na konverzáciu, ktorú som čiastočne otvorila s pánom manažérom reprezentácie pred 

nejakým časom ohľadom sústredenia pre slovenských reprezentantov študujúcich v USA. Prvotne som to 

spomenula v dokumente oponentúr SPF. Po tom ako mi pán Havrlant povedal, že si máme vypočítať 

výdavky ohľadom tohto sústredenia následne nám oznámi či federácia bude možná nám to preplatiť alebo 

nie, tak sme sa toho ujali. Hlavným dôvodom tohto sústredenia sú nepriaznivé podmienky na trénovanie 

keďže na väčšine amerických univerzít sú zatvorené bazény. V minulosti sme takéto niečo nikdy neriešili 

hlavne z toho dôvodu, že sa k nám pristupovalo ako k športovcom “o ktorých je postarané” a federácia sa 

veľmi nezaujímala ako sa kto pripravuje v zahraničí. Vždy sa sme len ukázali na vrcholných podujatiach. V 

tomto vidíme malý posun už aj v tom, že po (mojich) 5 rokoch strávených v USA som sa dočkala prvého 

reprezentačného štartu v zahraničí. Myslím si, že dosiahnutými výkonmi sme sa nezahanbili, dokázali, že 

tvrdo pracujeme a máme v záujme reprezentovať našu krajinu najlepšie ako vieme.  
  
O spomínané sústredenie máme záujem v období od 23.11. do 27.11.2022. Tým že v tom termíne je najväčší 

americký sviatok a všetci cestujú, letenky sú najväčším výdavkom. Letenky sa pohybujú od 400-700$ na 

osobu. Ubytovanie sme chceli riešiť cez AirBnb aby to bolo ekonomicky výhodnejšie ale keďže nám bolo 

povedané, že to máme riešiť oficiálne ako “jeden balík” tak sa tam dajú nájsť nejaké hotely v cene cca 900$ 

na celý pobyt pre 4 osoby. Lokalitu (Jacksonville, FL) sme vybrali kvôli jednoduchému prístupu na bazén a 

prijateľnej ceny za prenájom plaveckej dráhy (10$ na 1hodinu). Bazén má na starosti bývala slovenská 

plavkyňa Katarína Filová a vie nám zabezpečiť nadpriemerne tréningové podmienky. 
  
Vzhľadom k tomu, že sa často nezúčastňujeme reprezentačných sústredení a pretekov (okrem SP, ktorý sa 

konal minulý víkend) počas roka organizovaných federáciu keďže sme v zahraničí chceli by sme vás 
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poprosiť o finančné prostriedky na toto 5 dňového sústredenie. Sme si vedomí toho, že len dvaja z nás majú 

limity na MS ale prosím berte do úvahy, že aj ostatní sa chcú pripravovať na vrchol zimnej sezóny či už sú to 

MSR alebo US Open. Na Slovensku tiež nerozlišujete či ten alebo ten majú limit na MS/ME ale všetci 

reprezentanti idú na spoločné repre sústredenie.  
  
  
  
S pozdravom, 
Andrea Podmaniková 
Zora Ripková 
Adam Rosipal 
Sabína Kupčová 
  

 


