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Ž i a d o s ť  o  u v o ľ n e n i e 
 
športovca:                

.......................................................................................................................  

na akciu:  sústredenie plaveckej reprezentácie pre kategóriu juniorov 
 

konanú:  26.02.-07.03.2023 v Žiline 
 
Ďakujeme za pochopenie potrieb a záujmov slovenskej plaveckej reprezentácie. 

 
  
V Bratislave, 21. februára 2023 

                 ……………………………………………………….. 
                  Za SPF, Mgr. Roman Havrlant – manažér reprezentácie 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  tu odstrihnite 
 

Na základe uznesenia Výboru sekcie plávania a rozhodnutia Rady SPF 
si bol/a nominovaný/á na reprezentačnú akciu   

Sústredenie plaveckej reprezentácie 
 

Miesto konania akcie :  Žilina  
 

Termín konania akcie :  26.02. – 07.03.2023 
 

Spoločný zraz pred akciou:  26.02.23 o 13.00 na recepcii hotela Kamélia Žilina 
     (začiatok obedom o 13.15) 
 

Doprava:    vlastná 

Ubytovanie a strava:   Hotel Kamélia, Tajovského 1991/1, 010 01 Žilina 

Športoviská:    Plavecký bazén Žilina (50m), studio Moveo (fitness a fyzio) 
 

Požiadavky:    Všetky tréningové pomôcky potrebné na plavecký tréning (veľká  
doska, pull boy, šnorchel, plutvy, malé packy); 
športová výbava na aktivity v interiéri /telocvični, posilňovni/,  
i vonku; tréningový denník, fľašu na pitný režim; valec; teraband 
 

Ukončenie akcie:   utorok 07.03. po rannom tréningu (cca v 10.00)  
 

Manažér akcie:   Mgr. Roman Havrlant - prítomný 
             Manažér reprezentácie a reprezentačný tréner juniorov  
             Kontakt: 903 207 588, havrlant@swimmsvk.sk 

 

0spravedlnenie:   Nahlásiť obratom manažérovi reprezentácie. 
 

Financie:    Akcia je pre nominovaných reprezentantov bez finančnej spoluúčasti. 
     SPF nehradí športovcom cestovné náklady do miesta konania.  
     Členovia realizačného tímu vyplatený podľa smernice SPF. 
 

Každý účastník akcie zodpovedá za svoj zdravotný stav pri nástupe. Športovci so zdravotnými 
problémami môžu byt v záujme ich aj celého tímu vylúčení zo sústredení. 
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Realizačný tím : 
 

Vedúci akcie a tréner:   Pán Maroš Kaňuk   
Tréneri:     Pán Katarína Hamadejová  
      Pán Roman Havrlant 
Kondičný tréner a fyzioterapeut:  Paní Soňa Dobroňová (studio Moveo)   
 
Nominovaní účastníci: 
 

1. Tomas Oliver 
2. Verba Oliver  
3. Urban Richard   
4. Kolesár Jakub 
5. Minárik Mário   
6. Sciranka Ján 
7. Bőhman Lukáš  
 
 
 
 
 
 

8. Tureková Rebeka 
9. Košelová Nikola   
10. Beľanová Dominika 
11. Marcinová Marína 
12. Magelová Stela 
13. Lecká Dominika  
14. Orosz Sára 
15. Jankovská Nina 
16. Zavacká Andrea 
17. Martišovičová Nela 
18. Mosná Michaela 
19. Toráčová Timea 
20. Hudžíková Sofia 

Ospravedlnení: 
Stanko Jakub – zdravotné dôvody 
Rakúsová Nela – zdravotné dôvody 
Vetráková Karolína – osobné dôvody 
Gray Sophia – študijné dôvody 
 

 

Povinnosti reprezentanta SR:  

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti sa dostatočne vopred ospravedlniť a odôvodniť  svoju neúčasť manažérovi 

SPF písomnou formou. V prípade zdravotných dôvodov sa vyžaduje predloženie lekárskeho potvrdenia. V prípade, ak 

reprezentant svoju neúčasť neospravedlní včas a objektívnymi dôvodmi, môže mu byť uložené uhradiť náklady (nahradiť 

škody) s tým spojené, a to vždy na základe rozhodnutia Rady SPF.  

 
Ospravedlnenie: V prípade že sa nominovaný člen tímu z vážnych dôvodov reprezentačnej akcie nemôže zúčastniť, 

oznámi ihneď túto skutočnosť e-mailom na adresu havrlant@swimmsvk.sk  

Akékoľvek podnety a pripomienky k organizácii akcie zasielajte e-mailom na adresu: gen.sekretarspf@swimmsvk.sk 

  

 
 

          

                 ……………………………………………………….. 
                  Za SPF, Mgr. Roman Havrlant – manažér reprezentácie                                                                                             
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