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Zápis zo zasadnutia č.1/2023
Výboru sekcie diaľkového plávania SPF
konaného dňa 10.1.2023 formou online cez platformu Teams

začiatok o 20:00 hod.

Prítomní členovia VSDP: p. Dubčáková, p.Vachan, p. Laho, p. Peciar ,
p. Hamadejová 20:20h

Pozvaný – prítomný : prezident SPF Ivan Šulek
Asistentka pre DP : -

1. Otvorenie

P.Dubčáková privítala všetkých pozvaných prítomných účastníkov zasadnutia. Poďakovala za
spoluprácu v minulom roku aj za hektickejšiu prácu medzi sviatkami v závere roka. Uviedla , že
koncom roka prebehli niektoré organizačné zmeny na SPF a funkcia reprezentačného trénera
v DP a managera reprezentácie v DP bola zlúčená – poverený p. Tomáš Vachan. 2.1.2023
z VSDP mailovou komunikáciou odstúpil p. Radoslav Suchánek.
Konštatovala, že na začiatku zasadnutia VSDP sú prítomní 4 členovia VSDP a je teda uznášania
schopný.

2. Schválenie návrhu programu VSDP SPF
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu VSDP SPF
3. Kontrola úloh VSDP SPF
4. Reprezentačný tréner DP a manager
5. UTM DP 2023
6. Midmar Mile JAR 2/2023 / 4 plavci + tréner/
7. Torino 3/2023 / 3 plavci/
8. Propozície SPDP MSR DP bazén
9. Iné / pracovná skupina Open water majors + EP, ... ... /

Uznesenie SPF/2023/VSDP/Z1/U1
Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje program zasadnutia VSDP vo vyššie uvedenom
znení:
Hlasovanie: Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

3. Kontrola úloh VSDP SPF
P. Dubčáková uviedla , že:
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- 6.12.2022 bola účastná spolu s p. Vachanom stretnutia s Petrom Plavcom a p. Sachsom - organizátor
diaľkoplaveckých medzinárodných súťaží Open water major – majú zájem spoluorganizovať 7. kolo
SPDP 17.8.2023 v Šamoríne, čo v priebehu decembra v mailovej komunikácii súhlasne podporili
všetci členovia VSDP. Osobne i prezident p. Šulek , generálna sekretárka p. Lange, súťažný riaditeľ p.
Košťál. Úlohou SPF je pripraviť zmluvu s podmienkami pre spoluorganizátora.

Uznesenie SPF/2023/VSDP/Z1/U2
Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje spoluprácu SPF a p. Sachsa v projekte Open water
major pre podujatie 17.8.2023 v Šamoríne – 7. Kolo VSDP.
Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha : p. Vachan kontaktovať prof. Luciu Mokrú a požiadať vypracovanie zmluvy na základe
podkladov.

- zúčtovanie k 31.12.2022 nemá ešte k dipozícii – bude informovať – T. Vachan bude opakovane
urgovať organizátora MSJ DP Mahé pre dobropis, prípadne i cestou GS výzva - FINA ako mediátor.

- nemáme odpoveď FINA, či sa bude môcť realizovať medzinárodné školenie rozhodcov DP
v Šamoríne v blízkom čase príprav na EP Šamorín.
Poverená: Dubčáková- kontaktovať p. Lange a opakovane požiadať FINA

- Dva FINA projekty za DP odovzdané p. Lange v riadnom čase
Erazmus plus - snaha získať kontakty na osoby pre vypracovanie projektov pre DP / p.
Šulek,p.Peciar/. Deadline na Erazmus+ do 22.3.2023

4. Reprezentačný tréner v DP a manager reprezentácie v DP
Od 1.1.2023 p. Tomáš Vachan poverený touto funkciou Radou SPF u posledného zasadnutia , pričom
sa zlúčia doteraz dve funkcie teda aj povinnosti, kompetencie a rovnako tak finančné ohodnotenie.
Popis pracovnej činnosti je obsahom prílohy.

Uznesenie SPF/2023/VSDP/Z1/U3
Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje pre Tomáša Vachana vo funkcii reprezentačného trénera
v diaľkovom plávaní a managera reprezentácie v diaľkovom plávaní od 1.1.2023 popis pracovnej
činnosti podľa prílohy a finančné ohodnotenie plynúce zo zlúčenia dvoch funkcii v sume
1000eur/mesiac z kapitoly 15.
Hlasovanie: Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 1 / p. Vachan/

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha z uznesenia: uznesenie VSDP predložiť na Radu SPF
Zodpovední: p. Dubčáková

p. Dubčáková navrhla, aby cestou reprezentačného trénera boli oslovení osobní tréneri
reprezentantov pre spoluprácu v novej sezóne aj v súvislosti s plánovanými sústredeniami
a inými podujatiami v roku. P. Vachan doplnil, že upozorní na nutnosť platných lekárskych
kontrol, na priebežné monitorovanie prípravy reprezentantov cestou komunikácie o osobnými
trénermi v stanovených časových intervaloch.
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p. Vachan , p. Peciar – prezistia možnosti účasti reprezentantov a UTM DP plavcov na
medzinárodných podujatiach
p. Vachan,p. Peciar vypracujú dve alternatívy rozpočtu 5% a 7,5% zo štátneho príspevku pre
DP , tak ako bolo Radou SPF na poslednom zasadnutí 12/2022 doporučené.

5. UTM v DP
Kritéria pre zaradenie plavcov do UTM v DP 2023 boli schválené 12/2021, z toho kreovaný zoznam
športovcov bol v úvode roka predložený Rade SPF a schválený. Pripomienky p. Moravcovej boli p.
Dubčákovou odkomunikované a vysvetlené. P. Hamadejová navrhuje navýšiť počty km odplávaných
na otvorenej vode.
Kritéria pre rok 2024 na zaradenie do útvaru talentovanej mládeže v diaľkovom plávaní boli
vypracované v znení podľa prílohy.

Uznesenie SPF/2023/VSDP/Z1/U4
Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje Kritéria pre zaradenie športovca do útvaru talentovanej
mládeže v diaľkovom plávaní pre rok 2024 v znení podľa prílohy.
Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha z uznesenia: uznesenie VSDP predložiť Rade SPF
Zodpovední: p. Dubčáková

6. Midmar mile JAR
GS pani I.Lange sekciu DP dňa 27.12.2022 mailom informovala o možnosti zúčastniť sa na najväčšom
open water preteku “ MIDMAR MILE” v Juhoafr. republike - na jeho 50. ročníku. Bližšie info v
linku: Home - Midmar Mile 50th Edition
Po preverení podmienok a možností pri bližšej komunikácii s usporiadateľom pretekov sme ústretovo
dostali pozvanie pre našu výpravu, nielen na preteky ale aj prípravné sústredenie.
Reprezentačný tréner Tomáš Vachan navrhol nomináciu plavcov na základe výkonov seniorov
a starších juniorov v roku 2022, ktorú skonzultoval s osobnými trénermi v tomto znení: Tomáš Peciar,
Filip Lányi, Krisztián Gálik , Daniel Van Wyk,. Vzhľadom na ospravedlnenie sa Filipa Lányiho zo
zdravotných dôvodov , bol nominovaný Samuel Čekan.
Doprava letecky cca 6.2-15.2.2023 - dľa možností leteniek
Doprava v JAR, rovnako tak ubytovanie a strava, štartovné zabezpečené usporiadateľom.
Pre vycestovanie do JAR je vízová povinnosť – pre tieto je vhodné po konzultácii s GS osloviť externú
firmu pre krátkosť času a viaceré nutné dokumenty.

Uznesenie SPF/2023/VSDP/Z1/U5
Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje účasť nominovaných slovenských reprezentantov
v diaľkovom plávaní na podujatí Midmar mile a na prípravnom sústredení k tomuto podujatiu
v Juhoafrickej republike.
Športovci: Tomáš Peciar, Krisztián Gálik , Daniel Van Wyk, Samuel Čekan
Reprezentačný tréner: Tomáš Vachan
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Doprava letecky cca 6.2-15.2.2023 - dľa možností leteniek
Doprava v JAR, rovnako tak ubytovanie a strava, štartovné zabezpečené usporiadateľom.
Víza do JAR - externá firma Go Travel
Náklady na podujatie budú hradené ak nezískame financie z iných zdrojov z kapitoly 15 pre DP 2023

Hlasovanie: Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 1 / p. Hamadejová/
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha z uznesenia: predložiť návrh Rade SPF
Zodpovední: p. Dubčáková

7. Torino 3/2023
Predmetom uznesenia VSDP má byť schválenie spoločnej prípravy diaľkoplavcov v Turíne/ITA
v termíne 8.3.2023 – 18.3.2023. V spolupráci s p. Máriou Nannini Strakovou sa podarilo VSDP
dohodnúť ďalšiu spoluprácu s Talianskou plaveckou federáciou FIN - prípravu našich diaľkoplavcov
v ich Federálnom centre vysokej špecializácie v Turíne /Región Piemont/ v klube AQUATICA.
Ponuka na stáž – prípravu je pre troch športovcov zdarma/ tréningy dvojfázovo v bazéne , a suchá
príprava s trénerským tímom pod vedením Maurizio DIVANO- náklady na odmenu trénerov , vstup na
bazén v Plaveckom paláci, vstup na suchú prípravu .. /.
Vzhľadom na obmedzené možnosti/ 3 miesta/ a finančné zdroje už len v kapitole 12 z roku 2022/
UTM DP a výšku financií na podúčtoch jednotlivých plavcov/ reprezentačný tréner navrhuje za
výkony na vrcholných podujatiach v roku 2022 na spoločnú prípravu v Toríne týchto diaľkoplavcov:
Tomáš Peciar r.2002, Filip Lányi r.2003 Daniel Van Wyk r.2006.
Avšak Tomáš Peciar sa pre študijné povinnosti ospravedlnil, preto nominovaný pre výkony z roku
2022 Krisztián Gálik, avšak pre nedostatok financií na jeho podúčte UTM v DP na vlastné náklady,
s čím zákonní zástupcovia , aj osobný tréner súhlasia.
Doprava: letecky , transport medzi miestami vlak , autobus
Ubytovanie a strava formovou plnej penzie: súkromná katolícka škola - Collegio San Giuseppe
Torino. Dohodnutá cena 52eur/ deň/ osoba
Počas celého pobytu bude plavcom k dispozícii p. Mária Nannini Straková, ako asistentka pre
organizáciu a aj ako tlmočník v prípade potreby - navrhujem odmenu 500 eur.

Náklady na dopravu , ubytovanie a stravu , poistenie budú hradené z kapitoly 12 z roku 2022.
U Krisztiána Gálika z vlastných zdrojov. Náklady na odmenu p. Mária Nannini Straková z vlastných
zdrojov DP.

Uznesenie SPF/2023/VSDP/Z1/U6
Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje spoločnú prípravu diaľkoplavcov v Turíne/ITA v termíne
8.3.2023 – 18.3.2023 v rámci spolupráce s Talianskou plaveckou federáciou FIN - prípravu našich
diaľkoplavcov v ich Federálnom centre vysokej špecializácie v Turíne /Región Piemont/ v klube
AQUATICA. Tréningy dvojfázovo v bazéne , a suchá príprava s trénerským tímom pod vedením
Maurizio DIVANO- náklady na odmenu trénerov , vstup na bazén v Plaveckom paláci, vstup na suchú
prípravu .. / - ZDARMA
Športovci: Filip Lányi r.2003, Daniel Van Wyk r.2006, Krisztián Gálik
Asistentka pre spoluprácu s FIN a organizáciu, tlmočník:Mária Nannini Straková
Doprava: letecky , transport medzi miestami vlak , autobus
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Ubytovanie a strava formovou plnej penzie: súkromná katolícka škola - Collegio San Giuseppe
Torino. Dohodnutá cena 52eur/ deň/ osoba

Náklady na dopravu , ubytovanie a stravu , poistenie budú hradené z kapitoly 12 z roku 2022.
U Krisztiána Gálika z vlastných zdrojov. Náklady na odmenu pani Márii Nannini Strakovej 500eur
z vlastných zdrojov DP.
Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha z uznesenia: predložiť návrh Rade SPF
Zodpovední: p. Dubčáková

8. Propozície MSR DP bazén 4.3.2023
P. Vachan sa podujal spracovať propozície všetkých kôl SPDP , vrátane kola zahrnutého do projektu
Open water majors , aby boli ujednotené a nachystané pre kreovanie ŠTD- toto odošle technickým
usporiadateľom pre prípadné pripomienky. Následne bude k tomuto naplánované mimoriadne
zasadnutie VSDP so súťažným riaditeľom p. Košťálom.
VSDP sa jednohlasne zhodlo na programe MSR DP bazén – doobeda 5km, poobede 1km a 3km.

9. Iné
* Organizačný výbor pre EP v DP 19.8.2023 + OWM 17.8.2023
Na základe návrhu na poslednom zasadnutí VSDP boli oslovení jednotliví kandidáti na organizačný
výbor – súhlasili.
Ivan Šulek, Ivana Lange, Róbert Košťál, za X bionic- p. Kraus,p. Vaňo
Tomáš Vachan , Pavol Peciar, Miroslava Dubčáková, Andrej Laho, Katarína Hamadejová
Za rozhodcov: Zuzana Košťálová , p. Petr Bukal – potvrdí svoju záväznú účasť vo výbore do 2 týž ,
no bude bez rozdielu svojho oficiálneho rozhodnutia súčinný a ochotný spolupracovať.
Za vedúcu organizačného výboru navrhnutá generálna sekretárka p. Ivana Lange.

Uznesenie SPF/2023/VSDP/Z1/U7
Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje organizačný výbor pre EP v DP 19.8.2023 + OWM
17.8.2023 v tomto znení: Ivan Šulek, Ivana Lange, Róbert Košťál, za X bionic- p. Kraus,p. Vaňo
Tomáš Vachan , Pavol Peciar, Miroslava Dubčáková, Andrej Laho, Katarína Hamadejová
Za rozhodcov: Zuzana Košťálová , p. Petr Bukal
Vedúca organizačného výboru generálna sekretárka SPF p.Ivana Lange
Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha z uznesenia: osloviť členov a zvolať prvé stretnutie.
Zodpovední: p. Dubčáková, p Vachan, p. Lange

* P. Sachs doručil požiadavky k OWM – prosí foto miesta konania pretekov – do 2 týž bude vydaný
newsletter. P. Dubčáková poprosila s požiadavkou p. Košťála,
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*P. Suchánek doručil mailom požiadavku za plavcov Lukáš Kunic a Krisztián Gálik , na preplatenie
časti ich spoločnej prípravy na sústredení klubu Kúpele Piešťany v termíne 29.1- 3.2.2023 v rezorte
Gothal v Liptovskej osade - do výšky ich financií na podúčte UTM DP, resp požadovanej sumy
z týchto financií. / Lukáš Kunic 245eur , Krisztián Gálik 64 eur/

Uznesenie SPF/2023/VSDP/Z1/U8
Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje preplatenie časti spoločnej prípravy na sústredení klubu
Kúpele Piešťany v termíne 29.1- 3.2.2023 v rezorte Gothal v Liptovskej osade – pre plavcov Lukáš
Kunic a Krisztián Gálik do výšky ich financií na podúčte UTM DP, resp požadovanej sumy z týchto
financií. / Lukáš Kunic 245eur , Krisztián Gálik 64 eur/ z kapitoly 12 za rok 2022 formou
refakturácie.

Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha z uznesenia: predložiť návrh Rade SPF
Zodpovední: p. Dubčáková

* Vodná záchranná služba v Nových Zámkov má záujem byť súčinná svojou prácou na
jednotlivých kolách SPDP 2023. Boli inštruovaní zaslať svoju ponuku mailom na
dp@swimmsvk.sk

* Reprezentantom dekréty , štatúty a etické kódexy k podpisu
zverejniť aj zoznam reprezentantov v DP 2023 aj plavcov UTM v DP 2023
Poverený: T. Vachan

* Oceňovanie športovcov za rok 2022 predbežne v termíne 17.2.2023

Záver: p. Dubčáková poďakovala všetkým za pripomienky , názory , podnety
a spoluprácu.
Ukončenie zasadania Výboru sekcie diaľkového plávania o 21:50hod.
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