
 

 

 
 

  

 

Zápis č. SPF/2020/R/Z3 

 

Zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 27.02.2020 v Bratislave 

 

  

Prítomní členovia:  p. Bielik, p. Blažo, p. Králik, p. Labudová,  

p. Peciar, p. Szauder, p. Šmihuľa, p. Šulek 

 

Ospravedlnení  členovia: p. Klobučník 

 

Prítomní prizvaní: p. Križan /kontrolór SPF/  

 

Navrhovaný program:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie návrhu programu Rady SPF 

3. Kontrola úloh zo zápisu Rady SPF/2020/R/Z1 

4. Záležitosti Sekcií plaveckých športov 

5. Čerpanie rozpočtu a stav účtov SPF k 20.2.2020 

6. Konferencia 31. marec– rozpočet a úprava Stanov SPF 

7. Pohľadávky a záväzky k 31.1.2020 

8. Záležitosti sekretariátu SPF 

9. Slovenská plavecká Marketingová 

10. Rôzne 

 

 

Bod č. 1: Otvorenie  

 

Pán Šulek ako predsedajúci Rady SPF na úvod o 10:50 hod. privítal všetkých prítomných a               

skonštatoval, že z počtu 9 členov Rady SPF sú prítomní 8 členovia, a teda Rada SPF je                 

uznášaniaschopná.  

 

 

Bod č. 2: Schválenie návrhu programu Rady SPF  

 

Návrh programu a pozvánka na Radu SPF bola členom zaslaná elektronicky dňa 17.2.2020 a              

materiály k rokovaniu Rady SPF boli členom priebežne zasielané elektronicky formou zdieľaného            

priečinku.  

 

Predsedajúci Rady SPF p. Šulek predložil návrh upraviť program rokovania Rady SPF s následným              

prečíslovaním programu.  
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SPF/2020/R/Z3/U1 

Rada SPF schvaľuje  program rokovania Rady SPF v znení:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie návrhu programu Rady SPF 

3. Záležitosti Sekcií plaveckých športov 

4. Čerpanie rozpočtu a stav účtov SPF k 20.2.2020 

5. Záležitosti sekretariátu SPF 

6. Konferencia 31.3.2020– rozpočet pre rok 2020 a úprava Stanov SPF 

7. Pohľadávky a záväzky k 31.1.2020 

8. Slovenská plavecká Marketingová 

9. Kontrola úloh zo zápisu Rady SPF/2020/R/Z1 

10. Rôzne 

  

Hlasovanie: 

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0  

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené / neschválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

 

Bod č. 3 : Záležitosti Sekcií  plaveckých športov 
 

 

SEKCIA DIAĽKOVÉHO PLÁVANIA 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť návrh VSDP schválenie dodatočného zaradenia           

pretekárov do Reprezentačného družstva DP na rok 2020 na základe splnených limitov. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- výsledková listina M SR v DP zo dňa 14.2.2020 

 

SPF/2020/R/Z3/U2 

Rada SPF schvaľuje dodatočné zaradenie pretekárov do Reprezentačného        

družstva DP na rok 2020 na základe splnených limitov dňa 14.2.2020 na MSR v              

DP - 1. kolo SPDP pre plavcov: 

 

Košťál Samuel / JTBA / 

Kunic Lukáš / KUPI / 

Habrda Boris / PKNZ / 

 

Zodpovedný: Gutyan Peter 
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 Hlasovanie: 

 Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 28/2020 

Rada SPF ukladá aktualizovať Reprezentačného družstva diaľkového plávania na rok 2020 a            

zverejniť ho na webovej stránke SPF. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Gutyan 

 

Úloha č. 29/2020 

Rada SPF ukladá zabezpečiť vyplnenie Evidenčného listu reprezentanta a podpísanie Štatútu           

reprezentanta pre rok 2020 zaradených reprezentantov. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Gutyan 

 

Úloha č. 30/2020 

Rada SPF ukladá vystaviť dekréty reprezentantom, ktorí podpísali Štatút reprezentanta pre rok 2020. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Gutyan, p. Grznárová 

 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť na návrh VSDP vyradenie Mateja Antalíka / PKNZ/ z 

Reprezentačného družstva DP na rok 2020, z dôvodu chybného zaradenia do Reprezentačného 

družstva DP pre rok 2020. 

 

SPF/2020/R/Z3/U3 

Rada SPF schvaľuje aktualizáciu Reprezentačného družstva DP na rok 2020 z           

dôvodu zosúladenia s kritériami pre zaradenia. 

 

 Hlasovanie: 

 Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

 

Úloha č. 31/2020 
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Rada SPF ukladá aktualizovať Reprezentačného družstva diaľkového plávania na rok 2020 a            

zverejniť ho na webovej stránke SPF. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Gutyan 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie nominácie reprezentantov v DP a realizačného             

tímu na podujatie EP Eilat IZRAEL dňa 5. - 9.3.2020.  

 

SPF/2020/R/Z3/U4 

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov v DP a realizačného tímu na            

podujatie EP Eilat IZRAEL dňa 5. - 9.3.2020.  

Reprezentanti: 

 Kristián Obert  

 Filip Polák 

 Jakub Poliačik 

David Rosa 

 

Realizačný tím: 

Vedúci výpravy: Peter Gutyan  

Tréner: Rostislav Vítek 

Zraz reprezentantov a realizačného tímu je podľa Nominačného listu. Náklady 

reprezentačnej akcie sú hradené z Rozpočtu SPF pre rok 2020, z kapitoly Sekcie 

diaľkového plávania. Reprezentant Dávid Rosa hradí spoluúčasť vo výške 80% 

nákladov. 

 

 Hlasovanie: 

 Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 32/2020 

Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť reprezentačnú akciu v diaľkovom plávaní EP Eilat IZRAEL. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Gutyan, p. Nowak  

 

 

 

 

 

SEKCIA PLÁVANIA 
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Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie doplnenia pretekov XI. Majstrovstvá           

Slovenskej republiky v para plávaní 2020 organizovaných Centrom hendikepovaných plavcov          

(CEHAP) do Termínovej listiny SPF na rok 2020 podľa čl. 10 ods. 1 a 3 Súťažného poriadku plávania. 

Žiadosť o zaradenie týchto pretekov do TL2020 SPF bola CEHAP zaslaná v súlade s čl. 10 ods. 5                  

Súťažného poriadku plávania na sekretariát SPF v zmysle termínu stanovenom Súťažným poriadkom            

plávania a zaevidovaná už 25.10.2019. Avšak CEHAP nezaslal svoju žiadosť aj v elektronickej podobe              

v zmysle pokynov na formulári žiadosti na uvedené mailové adresy. Nedopatrením sa nimi zaslaná              

žiadosť nedostala na VSPL na ďalšie spracovanie. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis zo zasadnutia Výboru sekcie plávania SPF č SPF/2020/VSPL/Z2 a uznesenie č.            

SPF/2020/VSPL/Z2/U2 

- Žiadosť o zaradenie pretekov XI. Majstrovstvá Slovenskej republiky v para plávaní 2020            

Centra hendikepovaných plavcov 

 

SPF/2020/R/Z3/U5 

Rada SPF schvaľuje v zmysle Súťažného poriadku plávania čl. 10 ods.1 a ods. 3              

doplnenie Termínovej listiny SPF na rok 2020 o preteky, ktoré bude organizovať            

CEHAP: 

17.10.2020 XI. Majstrovstvá SR v para plávaní 2020 50m Bratislava 

CEHAP 

 

Hlasovanie: 

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

 

Úloha č. 33/2020 

Rada SPF ukladá doplniť do Termínovej listine SPF na rok 2020 na webovom sídle SPF preteky XI.                 

Majstrovstvá SR v para plávaní 2020.  

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Grznárová 

 

 

Úloha č. 34/2020 

Rada SPF ukladá aktualizovať Termínovú listinu plávania v ŠTD plávania 2020 doplnením pretekov             

XI. Majstrovstvá SR v para plávaní 2020 a zverejniť ŠTD na webovom sídle SPF.  

Termín: Bez zbytočného odkladu 
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Z: p. Šimun, p. Košťálová  

 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie doplnenia pretekov Plavecké nádeje 2020            

organizovaných Piešťanským plaveckým klubom Piešťany (PPK) do Termínovej listiny SPF na rok            

2020, na ktoré zaradenie žiadosť bola zaslaná až po termíne stanovenom v čl. 10 ods. 5 Súťažného                 

poriadku plávania. 

Žiadosť o zaradenie týchto pretekov do TL2020 SPF bola klubom PPK zaslaná až po termíne               

stanovenom v čl. 10 ods. 5 Súťažného poriadku plávania. Ako dôvod zaslania žiadosti po termíne bol                

klubom uvedený zámer počkať na zverejnenie kompletnej TL2020 a tak mať možnosť zvoliť voľný              

termín pre organizovanie svojich pretekov a vyhnúť sa kolízii s inými pretekmi. Zástupcovi klubu              

bolo však vysvetlené, že takýto postup nezodpovedá pravidlám zaraďovania pretekov do TL2020. Je             

možné v žiadosti uvádzať aj náhradný termín, prípadne požiadať VSPL o zmenu termínu, avšak vždy               

s dodržaním ustanovení čl.10 a čl.11 Súťažného poriadku plávania. 

Po konzultáciách so zástupcom klubu PPK, ktorému bol podaný výklad čl. 10 a jeho ustanovení               

najmä ods. 5 a 8 , ktorých význam nebol zástupcom PPK správne pochopený, dospel VSPL k dohode                 

s PPK, že je možné ich žiadosť akceptovať a nimi organizované preteky do TL2020 ešte zaradiť, avšak                 

len v prípade, že výnimku schváli aj VSPL ale najmä Rada SPF. A to za podmienky, že v budúcnosti                   

nebude vyššie uvedený dôvod zaslania žiadosti po termíne, už akceptovaný. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis zo zasadnutia Výboru sekcie plávania SPF č SPF/2020/VSPL/Z2 a uznesenie č.            

SPF/2020/VSPL/Z2/U3 

- Žiadosť o zaradenie pretekov Plavecké nádeje 2020 organizované klubom PPK Piešťany           

spolu so žiadosťou o udelenie výnimky. 

 

SPF/2020/R/Z3/U6 

Rada SPF schvaľuje výnimku z č. 10 ods. 5 Súťažného poriadku plávania a v              

zmysle Súťažného poriadku plávania čl. 10 ods. 1 a ods. 3 schvaľuje doplnenie             

Termínovej listiny SPF na rok 2020 o preteky, ktoré bude organizovať riadny            

člen SPF: 

14.11.2020 Plavecké nádeje 2020 25m Piešťany PPK 

Hlasovanie: 

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

 

 

 

Úloha č. 35/2020 
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Rada SPF ukladá doplniť do Termínovej listine SPF na rok 2020 na webovom sídle SPF preteky                

Plavecké nádeje 2020.  

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Grznárová 

 

Úloha č. 36/2020 

Rada SPF ukladá aktualizovať Termínovú listinu plávania v ŠTD plávania 2020 doplnením pretekov             

Plavecké nádeje 2020 a zverejniť ŠTD na webovom sídle SPF.  

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Šimun, p. Košťálová  

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie zmeny termínu konania pretekov Jarné            

Majstrovstvá VSO “B”, “A”, “J”, “S” - 2.kolo, Košice. V zmysle schválenej TL 2020 sa tieto preteky                 

mali konať dňa 9.5.2020 na mestskej plavárni v Košiciach. Predsedovi VSPL bola doručená žiadosť              

klubov Východoslovenskej oblasti (VSO) o jednodňový posun termínu konania týchto pretekov na            

termín 8.5.2020, ktorý pripadá na piatok pred pôvodným termínom konania a je to tiež voľný deň,                

štátny sviatok. Kluby VSO sa dohodli, že im zmena termínu vyhovuje. Predseda VSPL overoval              

možnosť zmeny termínu u predsedu klubu ŠKP Košice, ktorý je schváleným technickým            

usporiadateľom týchto pretekov. Tento mu potvrdil, že po preverení možnosti posunu termínu            

konania u prevádzkovateľa mestskej plavárne, je zmena termínu možná a bazén bude v termíne              

8.5.2020 možné prenajať. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Uznesenie Výboru sekcie plávania SPF a zápis o hlasovaní pri rozhodovaní VSPL formou             

písomného hlasovania k uzneseniu  č. SPF/2020/VSPL/U8/P 

- Žiadosť klubov VSO o zmenu termínu konania pretekov Jarné Majstrovstvá VSO “B”, “A”,             

“J”, “S” - 2.kolo 

 

SPF/2020/R/Z3/U7 

Rada SPF schvaľuje v zmysle Súťažného poriadku plávania čl. 10 ods. 6 zmenu             

termínu konania pretekov Jarné Majstrovstvá VSO ,,B", ,,A", ,,J", ,,S" - 2. kolo             

na základe žiadosti klubov VSO na termín počas štátneho sviatku v piatok deň             

pred pôvodným termínom konania počas soboty:  

 

Jarné M-VSO ,,B", ,,A", ,,J", ,,S" - 2. kolo                  na         08.05.2020 

  

Hlasovanie: 

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 37/2020 
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Rada SPF ukladá aktualizovať Termínovú listinu SPF na rok 2020 a zverejniť na webovom sídle SPF.  

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Grznárová 

 

Úloha č. 38/2020 

Rada SPF ukladá aktualizovať termín konania pretekov Jarné M-VSO “B”, “A”, “J”, “S” - 2.kolo v ŠTD                 

2020 plávania, aktualizované ŠTD zverejniť na webovom sídle SPF, aktualizovať propozície k            

uvedeným pretekom a informovať športového administrátora pretekov.  

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Šimun, p. Košťálová 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie zmeny termínu konania pretekov           

Severoslovenská liga v plávaní - 2. kolo, Žilina. V zmysle schválenej TL 2020 sa tieto preteky mali                 

konať dňa 16.05.2020 v Žiline. Dňa 19.2.2020 bola na SPF doručená žiadosť klubu NEREUS Žilina o                

zmene termínu konania pretekov z dôvodu kolízie konania pretekov s iným podujatím na bazéne              

Mestskej plavárne v Žiline, o konaní ktorom nebol usporiadajúci klub pri podávaní žiadosti o              

prenájom bazéna informovaný. Klub žiada presunúť konanie uvedených pretekov na termín           

23.05.2020. V tomto termíne sú v termínovej listine SPF schválené len plavecké preteky Michalovský              

orkáčik, ktoré sa konajú v Michalovciach a podujatia ostatných sekcií športov, ktoré sa ale budú               

konať buď na iných bazénoch alebo mimo SR, takže zmenou termínu na uvedený termín nedôjde ku                

kolízii s iným podujatím zaradeným do termínovej listiny. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Uznesenie Výboru sekcie plávania SPF a zápis o hlasovaní pri rozhodovaní VSPL formou             

písomného hlasovania k uzneseniu  č. SPF/2020/VSPL/U10/P 

- Žiadosť Klubu plaveckých športov Nereus Žilina o zmenu termínu konania pretekov           

Severoslovenská liga v plávaní - 2. kolo 

 

SPF/2020/R/Z3/U8 

Rada SPF schvaľuje podľa čl. 10 ods. 6 Súťažného poriadku plávania na základe             

odôvodnenej žiadosti Klubu plaveckých športov Nereus Žilina zmenu termínu         

konania plaveckých pretekov: 

Severoslovenská liga v plávaní - 2.kolo, Žilina 50m   -   na termín 23.05.2020. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
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Úloha č. 39/2020 

Rada SPF ukladá aktualizovať termín konania pretekov Severoslovenská liga v plávaní - 2. kolo v               

Termínovej listine SPF na rok 2020.  

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Grznárová 

 

Úloha č. 40/2020 

Rada SPF ukladá aktualizovať termín konania pretekov Severoslovenská liga v plávaní - 2. kolo v ŠTD                

2020 plávania, aktualizované ŠTD zverejniť na webovom sídle SPF.  

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Šimun, p. Košťálová 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie zmeny miesta konania pretekov           

Banskobystrický plavecký pohár - 3. kolo, Veľký Krtíš konané dňa 04.04.2020 zaradených do             

Termínovej listiny SPF na rok 2020 podľa čl. 10 ods. 3 Súťažného poriadku plávania. Pôvodná               

žiadosť zaslaná členom SPF Krajským plaveckým združením Banská Bystrica (KPZBB) definovala           

miesto konania pretekov Banskobystrický plavecký pohár - 3. kolo 04.04.2020 vo Veľkom Krtíši.             

Dňa 13.2.2020 bolo na SPF doručené oznámenie KPZBB o zmene miesta konania pretekov, z dôvodu               

technických problémov na plavárni vo Veľkom Krtíši, kde prebieha rekonštrukcia strechy plavárne,            

na plaváreň v Banskej Štiavnici s nezmeneným dátumom. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Uznesenie Výboru sekcie plávania SPF a zápis o hlasovaní pri rozhodovaní VSPL formou             

písomného hlasovania k uzneseniu  č. SPF/2020/VSPL/U9/P 

- Oznámenie Krajského plaveckého združenia Banská Bystrica o zmene miesta konania          

pretekov Banskobystrický plavecký pohár - 3. kolo, 04.04.2020 

 

SPF/2020/R/Z3/U9 

Rada SPF schvaľuje podľa čl. 10 ods. 6 Súťažného poriadku plávania na základe             

odôvodnenej žiadosti Krajského plaveckého združenia Banská Bystrica zmenu        

miesta konania plaveckých pretekov: 

Banskobystrický plavecký pohár - 3. kolo   -   na Banská Štiavnica. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
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Úloha č. 41/2020 

Rada SPF ukladá aktualizovať miesto konania pretekov Banskobystrický plavecký pohár - 3. kolo v              

Termínovej listine SPF na rok 2020.  

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Grznárová 

 

Úloha č. 42/2020 

Rada SPF ukladá aktualizovať miesto konania pretekov Banskobystrický plavecký pohár - 3. kolo v              

ŠTD 2020 plávania, aktualizované ŠTD zverejniť na webovom sídle SPF.  

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Šimun, p. Košťálová 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie nominácie FINA rozhodcu na podujatie LEN             

European Championships Aquatics, Budapest (HUN), 11.-17.05.2020. Slovenská plavecká federácia         

môže na toto podujatie nominovať maximálne dvoch rozhodcov, ktorí sú zapísaní na FINA liste              

rozhodcov plávania číslo 19 alebo číslo 20. Výbor sekcie plávania navrhuje nominovať za SPF Editu               

Kucejovú, ktorá na výzvu manažéra rozhodcovských zborov plávania o účasť na tomto podujatí             

prejavila záujem a spĺňa podmienky účasti a výkonu funkcie rozhodcu na podujatí LEN a FINA. 

Nomináciu rozhodcov FINA Slovenskej plaveckej federácie je podľa nominačného listu potrebné           

zaslať najneskôr do 28.februára 2020. O účasti nominovaných rozhodcov SPF na týchto podujatiach             

rozhoduje LEN. Predpokladaná výška nákladov Sekcie plávania spojených s účasťou nominovaných           

rozhodcov na tomto podujatí LEN je 2.000,- € a bude hradená zo zdrojov Sekcie plávania z rozpočtu                 

na rok 2020. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Uznesenie Výboru sekcie plávania SPF a zápis o hlasovaní pri rozhodovaní VSPL formou             

písomného hlasovania k uzneseniu  č. SPF/2020/VSPL/U11/P 

- LEN Championships Nomination Officials_EC Aquatics (swimming) 2020 

 

SPF/2020/R/Z3/U10 

Rada SPF schvaľuje podľa čl. 41 písm. aa) Stanov SPF nomináciu FINA rozhodcu             

plávania na podujatie LEN European Championships Aquatics, Budapest        

(HUN), 11.-17.05.2020 pani Editu Kucejovú.  

 

Hlasovanie: 

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

Úloha č. 43/2020 
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Rada SPF ukladá zaslať nomináciu FINA rozhodcu SPF na podujatie LEN European Championships             

Aquatics, Budapest (HUN), 11.-17.05.2020 na LEN.  

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Nowak 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie aktualizácie kritérií pre zaradenie do Menného             

zoznamu ÚTM plávania s platnosťou od 1.1.2021. Zmena kritérií, ktoré sú súčasťou smernice SPF o               

kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených           

do Zoznamu talentovaných športovcov SPF, bola avizovaná v Pláne práce pre RTC 2020             

reprezentačných družstiev plávania a vychádza z úpravy výšky limitu pre zaradenie do            

reprezentačných družstiev od 1.1.2021. Zásadnou zmenou v kritériách je stanovenie výšky bodových            

výkonov pre jednotlivé ročníky. Tiež zmena odstraňuje stav, keď plavec bol zaradený do             

reprezentačného družstva ale nebol zaradený do ÚTM, pretože limitná hodnota pre zaradenie do             

ÚTM bola vyššia ako hodnota pre zaradenie do reprezentačného družstva, čo sa týkalo 22 a 23                

ročných plavcov. Taktiež z ročníkového modelu zaradenie do reprezentácie boli vypustené vekové            

kategórie plavcov, ktoré do reprezentácie v zmysle plánov práce byť zaradené nemohli, čo pôsobilo              

zmätočne a vyvolávalo nedorozumenia. Výška bodových hodnôt pre zaradenie do ÚTM pre tieto             

vekové kategórie bola stanovené ako bodový pokles oproti vekovým kategóriám, ktoré do            

reprezentačných družstiev zaradené byť môžu. Ďalšou zmenou je zmena hodnotiacich disciplín pre            

mladšie vekové kategórie 12 až 14 ročných. Zámerom zvýšenia bodových hodnôt pre zaradenie do              

ÚTM, ktoré vychádzajú z bodových hodnôt pre zaradenie do reprezentačného družstva, je zvýšiť             

výkonnostnú úroveň reprezentácie a tiež účelnejšie vynakladanie zdrojov SPF pre zvyšovanie           

výkonnostnej úrovne reprezentácie. Zmena hodnotiacich disciplín pre mladšie vekové kategórie by           

mala zabrániť urýchlovaniu a pretrénovaniu plavcov v žiackých kategóriách. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis zo zasadnutia Výboru sekcie plávania SPF č SPF/2020/VSPL/Z2 a uznesenie č.            

SPF/2020/VSPL/Z2/U6 

- Návrh Kritérií pre zaradenie do menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže plávania           

platné od 1.1.2021 

 

SPF/2020/R/Z3/U11 

Rada SPF schvaľuje v súlade s čl. 41 písm. s) Stanov SPF Kritéria Slovenskej              

plaveckej federácie pre zaradenie do menného zoznamu Útvaru talentovanej         

mládeže SPF plávania s platnosťou od 1.1.2021, ktoré sú prílohou tohto zápisu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

Úloha č. 44/2020 
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Rada SPF ukladá zverejniť Kritérií pre zaradenie do menného zoznamu ÚTM plávania platné od              

1.1.2021 na webovom sídle SPF a tiež zverejniť informáciu o prijatí aktualizovaných kritérii pre              

zaradenie do menného zoznamu ÚTM na webovom sídla SPF.  

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Grznárová 

 

Úloha č. 45/2020 

Rada SPF ukladá zaslať všetkým klubom SPF odvetvia športu plávania infromačný mail obsahujúci             

informáciu o aktualizácii kritérii pre zaradenie do menného zoznamu ÚTM plávania platných od             

1.1.2021.  

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Grznárová 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie širšej nominácie reprezentantov na podujatie            

Test Event EYOF 2021, ktoré sa bude konať v Banskej Bystrici v dňoch 28.3. a 29.3.2020 a je                  

súčasťou pretekov Banská Bystrica Cup 2020. Je zostavené na základe výsledkov za obdobie 1.1.2019              

až 30.12.2019. Konečná nominácia bude zostavená zo širšej nominácie podľa aktuálnej výkonnosti            

plavcov, ktorú bude možné vyhodnotiť z prvých pretekov, ktoré sa budú konať v mesiaci február a                

prvej polovice mesiaca marec 2020. Trénermi reprezentačného družstva juniorov bol stanovený           

počet plavcov, ktorí budú nominovaný na toto podujatie na 10 chlapcov a 10 dievčat. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis zo zasadnutia Výboru sekcie plávania SPF č SPF/2020/VSPL/Z2 a uznesenie č.            

SPF/2020/VSPL/Z2/U8 

 

SPF/2020/R/Z3/U12 

Rada SPF schvaľuje širšiu nomináciu plavcov kategórie dievčatá ročníky         

narodenia 2006 a 2007 a chlapci ročníky narodenia 2005 a 2006 a realizačný             

tím na preteky Test Event EYOF 2021 Banská Bystrica Cup 2020 v dňoch 28.03. -               

29.03.2020 v Banskej Bystrici nasledovne: 

  

Širšia nominácia dievčatá : 

1. Ožvaldová Tereza 2006  

2. Mišúthová Daniela 2006 

3. Hrnčárová Alexandra 2006 

4. Szászová Miriama 2007 

5. Tománková Nataša 2006 

6. Gruchaľáková Laura 2006 

7. Krajňáková Kristína 2006 

8. Chromiaková Lea 2006 

9. Kasanová Alexandra 2006 

10. Červenková Emma 2006 

11. Charvátová Magdaléna 2006 
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12. Jamborková Nikol 2007 

13. Palovičová Alica 2006 

14. Jablčníková Júlia 2006 

15. Urbánková Sophia 2006 

16. Studená Daniela 2007 

17. Ahmed Ema 2006 

18. Čupcová Petra 2006 

19. Mikulášová Eva 2007 

20. Ďurkechová Martina 2006 

  

Širšia nominácia chlapci: 

1. Obert Kristián 2005 

2. Polčič Radoslav 2005 

3. Suchánsky Šimon Peter 2005 

4. Coddington Mark 2006 

5. Košťál Samuel 2006 

6. Gálik Krisztián 2005 

7. Böhman Patrik 2005 

8. Púček Richard 2006 

9. Vonyik Andrej 2005 

10. Košec Samuel 2005 

11. Van Wyk Daniel 2006 

12. Martinovič Matej 2006 

13. Jánsky Jakub 2005 

14. Menczer Matúš 2005 

15. Luksaj Dominik 2006 

16. Schwartz Richard 2005 

17. Meliš Matej 2005 

18. Mikoláš Damian 2005 

19. Szendrey Teo 2005 

20. Miškuf Martin Eduard 2005 

  

Realizačný tím: 

Miloš Božík /reprezentačný tréner/, Peter Macho /asistent trénera/ 

  

Rada SPF poveruje reprezentačného trénera p. Božíka stanoviť konečnú         

nomináciu plavcov v počte 10 chlapcov a 10 dievčat výberom zo širšej nominácie             

podľa najlepších dosiahnutých výkonov. 

  

Zraz plavcov a realizačného tímu podľa Nominačného listu. 

  

Cestovné náklady realizačného tímu do a z miesta zrazu znáša SPF vo výške             

cestovného lístka II.triedy vlaku. 

  

Náklady na akciu sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2020, z kapitoly Sekcie              

plávania a to bez finančnej spoluúčasti nominovaných pretekárov. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

 

Úloha č. 46/2020 

Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť účasť reprezentačného družstva juniorov v plávaní na            

pretekoch Banská Bystrica Cup 2020, ktoré sú určené ako Test Event EYOF 2021. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Nowak, p. Božík 

 

Členovia za Sekciu plávania predložili na Radu SPF na prerokovanie popisy pracovných náplní             

pozícií organizácie reprezentácie plávania, ktoré boli aktualizované z dôvodu potreby zosúladenia           

činnosti s aktuálnou situáciou v odvetví reprezentácie. Súčasťou návrhu materiálu je i návrh na              

úpravu platových podmienok týchto pozícií. Z diskusie o predloženom materiáli vzišlo, že náplne             

jednotlivých pozícii sa činnosťami veľmi prekrývajú, nevyplýva presne, ktorá osoba je za čo             

zodpovedná, viaceré osoby vykonávajú identické činnosti, ako aj to, že sa nezohľadnilo plánované a              

avizované prepojenie s pozíciou športového riaditeľa. Na základe uvedeného p. Králik materiál            

stiahol z rokovania Rady SPF s tým, že sa materiál prepracuje. Z uvedeného dôvodu sa ani súvisiaca                 

problematika úpravy platových pomerov  na rokovaní neotvorila.  

 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis zo zasadnutia Výboru sekcie plávania SPF č SPF/2020/VSPL/Z2 a uznesenie č.            

SPF/2020/VSPL/Z2/U8 

- Návrh popisu pracovných náplní pozícii organizácie reprezentácie odvetvia plávania 

 

Rada SPF sa rovnako zaoberala nasledovnými témami: 

 

1. Po prechode systému registrácie riadnych a fyzických členov SPF došlo k znefunkčneniu            

portálu pre overovanie platnosti registrácie a platných pridelených licencii športových          

odborníkov. 

2. Potreba preveriť povinnosť mať na pretekoch plávania lekára a možné zastúpenie           
zdravotníkom a tiež povinnosť evidencie lekára prípadne zdravotníka v systéme ISŠ ako            
športového odborníka. Prípadne možnosť využívať lekársku zdravotnú službu poskytovanú         
treťou stranou a teda opäť špecialistami, ktorí nie sú evidovaní v ISŠ ako športoví doborníci. 

3. Informáciou o stretnutí so zástupcami SADA (riaditeľkou p. Csáderovou a p. Pagáčom),            
ktorého obsahom bola predbežná dohoda o spolupráci najmä v oblastí prevencie a školení. 

 

➔ odchod p. Králik o 13:40 hod. 

 

 

 

SEKCIA VODNÉHO PÓLA 
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Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie realizačného tímu a nominácie hráčov vo             

vodnom póle SR pre kategóriu U19 muži na výcvikový tábor v Novákoch v termíne 20. - 24.03.2020 v                  

súlade s Plánom práce na rok 2020. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis o hlasovaní Výboru sekcie vodného póla a uznesenie VSVP č. SPF/2018/VSVP/U10/P 

 

SPF/2020/R/Z3/U13 

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov kategórie U19 muži            

SR vo vodnom póle na výcvikový tábor v termíne 20.- 24.03.2020 v Novákoch,             

nasledovne: 

 

Nominácia hráčov:  

1. Adamec Patrik - HOMKE 

2. Berlanský Adam - KVPPN 

3. Csémy Kristán – Budapešť(HUN) 

4. Holič Jakub - KVPPN 

5. Horváth Martin – SKMD 

6. Kavečanky Samuel - SKMD 

7. Kleščinský Matej – HOMKE 

8. Ivan Jakub - VPMBA 

9. Jakubis Peter - KVPNO 

10. Juhász Boris - SKMD 

11. Mihál Marco Peter - KVPNO 

12. Polek Richard - VPMBA 

13. Prišti Matej - KVPPN 

14. Ravinger Alexander - KVPNO 

15. Schavel Jakub - HOMKE 

16. Šimkovič Adam - KVPNO 

17. Tisaj Patrik – KVPNO 

18. Vaco Maximilán - SKMD 

19. Varga Michal – Hannover(GER) 

 

Realizačný tím: 

Dušan Holas /hlavný tréner/, Michal Hudec /asistent trénera/, Gejza Gyurcsi          

/vedúci družstva / 

 

Zraz nominovaných hráčov a realizačného tímu podľa Nominačného listu. 

 

Zároveň Rada SPF v prípade nepredvídateľných okolností (zdravotné dôvody,         

školské povinnosti hráča) poveruje hlavného trénera dodatočne nominovať na         

akciu hráča zo Zoznamu širšieho reprezentačného družstva SR mužov pre RTC           

2020. 
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Dopravu (letenky a cestovné náhrady) do miesta zrazu a naspäť pre hráčov            

hrajúcich v zahraničných súťažiach a realizačný tím zabezpečuje Sekretariát         

SPF. Cestovné náklady ostatných nominovaných hráčov do a z miesta zrazu           

znášajú nominovaní hráči resp. ich materské kluby. 

 

Náklady súvisiace s danou akciou sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2020 z              

kapitoly sekcie vodného póla. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 47/2020 

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť výcvikový tábor kategórie U19 muži vo             

vodnom póle v Novákoch v termíne 20.-24.03.2020. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p.  Gyurcsi  

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie realizačného tímu a širšej nominácie hráčov             

kategórie U19 muži SR vo vodnom póle na medzinárodný turnaj Nováky cup 2020 v Novákoch v                

termíne 25. - 29.03.2020 v súlade s Plánom práce na rok 2020. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis o hlasovaní Výboru sekcie vodného póla a uznesenie VSVP č. SPF/2018/VSVP/U10/P 

 

SPF/2020/R/Z3/U14 

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov kategórie U19 muži            

SR vo vodnom póle na medzinárodný turnaj Nováky cup v termíne 25. -             

29.03.2020 v Novákoch, nasledovne: 

 

Širšia nominácia hráčov:  

1. Adamec Patrik - HOMKE 

2. Berlanský Adam - KVPPN 

3. Csémy Kristán – Budapešť(HUN) 

4. Holič Jakub - KVPPN 

5. Horváth Martin – SKMD 

6. Kavečanky Samuel - SKMD 

7. Kleščinský Matej – HOMKE 

8. Ivan Jakub - VPMBA 

9. Jakubis Peter - KVPNO 
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10. Juhász Boris - SKMD 

11. Mihál Marco Peter - KVPNO 

12. Polek Richard - VPMBA 

13. Prišti Matej - KVPPN 

14. Ravinger Alexander - KVPNO 

15. Schavel Jakub - HOMKE 

16. Šimkovič Adam - KVPNO 

17. Tisaj Patrik – KVPNO 

18. Vaco Maximilán - SKMD 

19. Varga Michal – Hannover(GER) 

 

Realizačný tím: 

Dušan Holas /hlavný tréner/, Michal Hudec /asistent trénera/, Gejza Gyurcsi          

/vedúci družstva / 

 

Zraz nominovaných hráčov a realizačného tímu podľa Nominačného listu. 

 

Rada SPF poveruje hlavného trénera p. Dušana Holasa stanoviť finálnu          

nomináciu maximálne 15 (pätnásť) hráčov výberom zo širšej nominácie. 

 

Zároveň Rada SPF v prípade nepredvídateľných okolností (zdravotné dôvody,         

školské povinnosti hráča) poveruje hlavného trénera dodatočne nominovať na         

akciu hráča zo Zoznamu širšieho reprezentačného družstva SR mužov pre RTC           

2020. 

Dopravu (letenky a cestovné náhrady) do miesta zrazu a naspäť pre hráčov            

hrajúcich v zahraničných súťažiach a realizačný tím zabezpečuje Sekretariát         

SPF. Cestovné náklady ostatných nominovaných hráčov do a z miesta zrazu           

znášajú nominovaní hráči resp. ich materské kluby. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené 

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 48/2020 

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť medzinárodný turnaj Nováky cup v            

termíne 25. - 29.03.2020 v Novákoch pre kategóriu U19 muži vo vodnom póle. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Gyurcsi  
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Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie realizačného tímu a širšej nominácie hráčov             

kategórie U19 muži SR vo vodnom póle na Kvalifikačný turnaj na ME v termíne 31.03.-05.04.2020 v                

Netanyi/ISR v súlade s Plánom práce na rok 2020. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis o hlasovaní Výboru sekcie vodného póla a uznesenie VSVP č. SPF/2018/VSVP/U10/P 

 

SPF/2020/R/Z3/U15 

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov kategórie U19 muži            

SR vo vodnom póle na Kvalifikačný turnaj na ME v termíne 31.03.-05.04.2020 v             

Netanyi/ISR, nasledovne: 

 

Širšia nominácia hráčov:  

1. Adamec Patrik - HOMKE 

2. Berlanský Adam - KVPPN 

3. Csémy Kristán – Budapešť(HUN) 

4. Holič Jakub - KVPPN 

5. Horváth Martin – SKMD 

6. Kavečanky Samuel - SKMD 

7. Kleščinský Matej – HOMKE 

8. Ivan Jakub - VPMBA 

9. Jakubis Peter - KVPNO 

10. Juhász Boris - SKMD 

11. Mihál Marco Peter - KVPNO 

12. Polek Richard - VPMBA 

13. Prišti Matej - KVPPN 

14. Ravinger Alexander - KVPNO 

15. Schavel Jakub - HOMKE 

16. Šimkovič Adam - KVPNO 

17. Tisaj Patrik – KVPNO 

18. Vaco Maximilán - SKMD 

19. Varga Michal – Hannover(GER) 

 

Realizačný tím: 

Dušan Holas /hlavný tréner/, Michal Hudec /asistent trénera/, Matej Majerčík          

/lekár/, Gejza Gyurcsi /vedúci družstva / 

 

Zraz nominovaných hráčov a realizačného tímu podľa Nominačného listu. 

 

Rada SPF poveruje hlavného trénera p. Dušana Holasa stanoviť finálnu          

nomináciu maximálne 13 (trinásť) hráčov výberom zo širšej nominácie. 
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Zároveň Rada SPF v prípade nepredvídateľných okolností (zdravotné dôvody,         

školské povinnosti hráča) poveruje hlavného trénera dodatočne nominovať na         

akciu hráča zo Zoznamu širšieho reprezentačného družstva SR mužov pre RTC           

2020. 

 

Cestovné náklady nominovaných hráčov do a z miesta zrazu znášajú nominovaní           

hráči resp. ich materské kluby. 

 

Náklady súvisiace s danou akciou sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2020 z              

kapitoly sekcie vodného póla. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 49/2020 

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť Kvalifikačný turnaj na ME kategórie U19             

muži vo vodnom póle v termíne 31.03. - 05.04.2020 v Netanyi/ISR. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p. G. Gyurcsi 

 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Oznámenie R. Horvátha o  vzdaní sa členstva vo VSVP zo dňa 30.1.2020 

 

Rada SPF berie na vedomie oznámenie p. Horvátha R. o vzdaní sa členstva vo              

VSVP zo dňa 30.1.2020. 

 

 

Úloha č. 50/2020 

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF aktualizovať menný zoznam členov VSVP na webovom sídle SPF              

a taktiež aj distribučný zoznam Sekcie vodného póla pre e-mailovú komunikáciu. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Nowak 
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Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie Kritérií Slovenskej plaveckej federácie pre            

zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SPF vodného póla na rok 2020. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Kritériá Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej           

mládeže SPF vodného póla na rok 2020 

 

SPF/2020/R/Z3/U16 

Rada SPF schvaľuje Kritériá Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do          

Menného zoznamu ÚTM SPF vodného póla na rok 2020, ktoré sú prílohou tohto             

zápisu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 51/2020 

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zabezpečiť zverejnenie Kritérií Slovenskej plaveckej federácie pre            

zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SPF vodného póla na rok 2020 na webovom sídle SPF. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p.  Kuníková,  p. Gyurcsi 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie Menného zoznamu ÚTM SPF vodného póla             

žien na rok 2020. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Menný zoznam ÚTM SPF VP 2020 ženy 

 

SPF/2020/R/Z3/U17 

Rada SPF schvaľuje Menný zoznam ÚTM SPF vodného póla žien na rok 2020,             

ktorý je prílohou tohto zápisu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
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Úloha č. 52/2020 

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zabezpečiť zverejnenie Menného zoznamu ÚTM SPF VP 2020             

ženy na webovom sídle SPF. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p.  Kuníková 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie Menného zoznamu ÚTM SPF vodného póla             

mužov na rok 2020. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Menný zoznam ÚTM SPF VP 2020 muži 

 

SPF/2020/R/Z3/U18 

Rada SPF schvaľuje Menný zoznam ÚTM SPF vodného póla mužov na rok 2020,             

ktorý je prílohou tohto zápisu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 53/2020 

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zabezpečiť zverejnenie Menného zoznamu ÚTM SPF VP 2020             

muži na webovom sídle SPF. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Gyurcsi 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť udelenie odmien hráčkam reprezentačného družstva           

žien Senioriek za dosiahnuté umiestnenie (8. miesto) na finálovom turnaji ME 2020 v             

Budapešti/HUN. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis z rokovania Výboru sekcie vodného póla (7.12.2019, Nováky), uznesenie č.           

SPF/2019/VSVP/Z2/U5 

- odmeny_zeny_umiestnenie na ME-1.pdf 
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SPF/2020/R/Z3/U19 

Rada SPF schvaľuje odmeny pre hráčky družstva žien Senioriek vo vodnom póle            

za dosiahnutie 8. miesta na Majstrovstvá Európy 2020 Budapešť/HUN v celkovej           

výške 3 500,- € brutto prerozdelených podľa priloženej tabuľky, ktorá je prílohou            

tohto zápisu. 

 

Náklady na vyplatenie odmien budú hradené z vlastných zdrojov Sekcie vodného           

póla SPF. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 54/2020 

Rada SPF ukladá zabezpečiť vyplatenie odmien hráčkam vodného póla družstva žien Senioriek za             

dosiahnuté umiestnenie na ME 2020. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Kuníková, p. Hudecová 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie odmien pre hlavných trénerov a asistentov             

seniorských družstiev mužov a žien za účasť na ME 2020 nad rámec už schválených denných               

odmien. Odmena sa navrhuje za vynaložené úsilie a časovú náročnosť výkonu funkcie trénera počas              

kvalifikácie a samotného turnaja ME 2020. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis z rokovania Výboru sekcie vodného póla (7.12.2019, Nováky), uznesenie č.           

SPF/2019/VSVP/Z2/U6 

 

SPF/2020/R/Z3/U20 

Rada SPF schvaľuje vyplatenie odmien pre hlavných trénerov (P. Nižný, M.           

Henkrich) a asistentov trénerov (K. Bačo, S. Eschwig-Hajts) seniorských         

družstiev mužov a žien za účasť na kvalifikácii a Majstrovstvách Európy 2020 v             

celkovej výške 800,- € brutto / osoba. 

Náklady na vyplatenie odmien budú hradené z vlastných zdrojov Sekcie vodného           

póla SPF. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 55/2020 

Rada SPF ukladá zabezpečiť vyplatenie odmien hlavným trénerom a asistentom reprezentačných           

trénerov seniorských reprezentačných družstiev mužov a žien za účasť na ME 2020. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Kuníková, p. Gyurcsi, p. Hudecová 

 

 

SEKCIA SYNCHRONIZOVANÉHO PLÁVANIA 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť na návrh VSSP schválenie nominácie rozhodkyne            

Zuzany Žákovej na ME 2020 v Budapešti/HUN v termíne 20.-24.5.2020. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Návrh uznesenia a zápis o hlasovaní SPF/2020/VSSP/U4/P  

 

SPF/2020/R/Z3/U21 

Rada SPF schvaľuje nomináciu rozhodkyne Zuzany Žákovej (kategória FINA A          

rozhodca) na Majstrovstvá Európy 2020, konané v termíne 20.-24.5.2020 v          

Budapešti/HUN. 

 

Náklady rozhodcu spojené s účasťou na podujatí budú hradené z rozpočtu SPF            

pre rok 2020, sekcie synchronizovaného  plávania. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 56/2020 

Rada SPF ukladá zabezpečiť účasť rozhodkyne na ME 2020, nahlásiť nomináciu do 28.2.2020             

usporiadatelovi ME 2020. 

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p. McDonnell, p. Nowak 
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Prezident SPF upozornil na termín, schválený v Pláne práce synchronizovaného plávania,           

reprezentačného družstva Seniorov pre rok 2020 Radou SPF (15.3.2020), návratu V.R a N.P. do              

tréningového procesu spolu s ostatnými reprezentantmi v rámci centralizovanej prípravy. Uviedol, že            

táto podmienka je zaväzujúca, ale vzhľadom na súčasný stav ťažko realizovateľná, preto navrhol, aby              

zaradenie nebolo vynútené, ale pozvoľné, príp. skúšobne len na niekoľko tréningov v týždni. Navrhol              

dať čas na nenásilné zaradenie vyššie menovaných pretekárok do spoločnej prípravy reprezentačného            

družstva. 

Členovia Rady SPF za synchronizované plávanie upresnili termín zaradenia do centralizovanej           

prípravy, a to k 9.3.2020 a uistili prezidenta SPF, že po vyhodnotení nominačných kritérií pre účasť                

na olympijskej kvalifikácii 2020, reprezentačná trénerka SP navrhne stretnutie s týmito           

pretekárkami a ich osobnou trénerkou, a to aj za účasti prezidenta SPF, viceprezidentky pre SP a                

manažérky reprezentácie SP, na ktorom sa dohodne akou formou a v akých disciplínach budú              

participovať na spoločnej príprave a činnosti reprezentácie. Túto snahu prezident SPF ocenil a             

zároveň potvrdil účasť na tomto stretnutí. 

 

Rovnako prezident SPF požiadal o prehodnotenie kvalifikačných podujatí v kategórii Juniori na            

vrcholné podujatia v roku 2020, a to konkrétne v disciplíne sólo. Na základe skúseností z               

predchádzajúcich pretekov, na ktorých bol účastný, navrhol spravodlivé a neovplyvniteľné          

kvalifikačné podujatia na vrcholné podujatia v tomto roku, MEJ 2020 (24. – 28.6.2020) a MSJ 2020                

(24. -30.8.2020). Konkrétne navrhol iné podujatia ako M.E.C. Cup a MSR J & MŽ Bratislava/SVK a                

U12 and Junior National Open Erd/HUN a to: 

- Luxembursko 24. – 26.4.2020, 

- Švajčiarsko 1. – 3.5.2020, 

- Švédsko 21. – 24.5.2020. 

Taktiež dodal, že v kategórii Juniori má SPF len jeden tím, jeden pár a zrejme dve sóla. To                  

znamená, že kvalifikácia je iba pre sólo, lebo pár a tím sa nemá s kým porovnávať. V prípade, že by                    

museli ísť prihlášky na vrcholné podujatia skôr, ako sú termíny kvalifikačných podujatí, tak by s               

tým nemal byť problém, nakoľko prihláška pôjde na disciplínu voľné sólo, ako aj technické s               

náhradníčkou, ktorá sa dá kedykoľvek zmeniť do začiatku vrcholného podujatia.  

Opäť členovia Rady SPF za synchronizované plávanie zareagovali a vysvetili, že nominačné kritériá             

nie sú len o porovnávaní a teda aj pri zastúpení len jednej zostavy v danej disciplíne, táto musí                  

splniť požadovaný bodový limit. K navrhovaným termínom iných podujatí ako boli navrhnuté            

reprezentačnou trénerkou a schválené VSSP a Radou SPF uviedli, že sa prekrývajú s ME 2020 ako                

aj samotnou olympijskou kvalifikáciou, ktorej sa minimálne jedna zo sólistiek (V.R. a Ch. D.)              

zúčastní ako aj plánovaného sústredenia pred ňou, ktoré je v čase termínu navrhovaného podujatia              

v Luxembursku. Taktiež uviedli, že výber kvalifikačných podujatí pre MEJ a MSJ nebol             

jednoduchý, pretože sa v prvom rade nastavujú podľa seniorských podujatí, ktoré sú prioritné ako              

aj finančných možností. Nerozumeli a ohradili sa voči spochybneniu priebehu domáceho podujatia            

M.E.C. Cup a MSR S & SŽ, ktoré boli pod dohľadom medzinárodného FINA observera ako aj                

medzinárodného FINA hlavného rozhodcu. Tiež sa pozastavili nad výberom týchto navrhovaných           

podujatí, ktoré by V.R. ani nemohla absolvovať, ak by spolu s N.P. vyhrala nominačné kritéria pre                

účasť na olympijskej kvalifikácii 2020. 

 

➔ príchod p. Králik o 15:15 hod. 

➔ odchod p. Peciar o 15:15 hod. 
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Bod č. 4.: Čerpanie rozpočtu a stav účtov SPF k 20.02.2020 

 

Pani Szauder a pán Šulek informovali o dočerpaní štátnych finančných prostriedkov za rok 2019. 

 

Bod č. 5.: Konferencia 31. marec– rozpočet a úprava Stanov SPF 

 

Členovia Rady SPF sa zaoberali stanovením nového termínu Konferencie SPF, vzhľadom na            

dokončenie registrácie členov do SPF ako aj zostavením rozpočtu pre rok 2020. Nový termín              

Konferencie SPF stanovili na 22.4.2020. 

 

➔ odchod p. Bielik o 16:00 hod. 

 

Bod č. 6: Pohľadávky a záväzky k 31.1.2020 

 

Členovia Rady SPF sa zaoberali pohľadávkami ku dňu 25.2.2020. Naďalej trvá úloha č. 78/2019.              

Viceprezidenti jednotlivých sekcií plaveckých športov oslovia kluby príp. osoby z ich športov na             

vyrovnanie pohľadávok, v prípade neúspechu platí postup podľa úlohy. 

 

 

Bod č. 7: Záležitosti sekretariátu SPF 

 

Pre zdravotné problémy ukončil pracovný pomer na pozícii skladníka Adrián Gajdoš, na jeho             

miesto nastúpi p. Balacenko za rovnakých podmienok. 

 

SPF/2020/R/Z3/U22 

Rada SPF schvaľuje obsadenie pracovnej pozície vedúceho skladu SPF pánom          

Michalom Balacenkom v rozsahu polovičného pracovného úväzku (4 hod) so          

schválenou mzdou s účinnosťou od 2.3.2020. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 57/2020 

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF vypracovať zmluvné dokumenty smerom k uzavretiu pracovného            

pomeru vedúceho skladu.  

 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Šulek, p. Blažová 
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Prezident SPF v nadväznosti na informáciu, ktorú podal na predchádzajúcom zasadnutí Rady SPF o              

potrebe zakúpenia nových notebookov pre zamestnancov Sekretariátu SPF, a to v počte 13 kusov,              

informoval o získaných cenových ponukách, ktoré zabezpečili p. Bielik a p. Blažo. Na to požiadal,               

aby z ponuky bol vybraný jeden rovnaký typ notebooku pre všetkých zamestnancov, na čo sa               

podujali spoločne p. Šmihuľa, p. Králik a p. Blažo.  

 

Rovnako prezident SPF navrhol zvýšenie platov reprezentačných trénerov a ich asistentov o určené             

sumy a v prípade zamestnancov Sekretariátu SPF o rovnakú sumu u každého zo zamestnancov.  

P. Szauder predložila model zvyšovania platov odvíjajúci sa od ich percentuálneho navyšovania.            

Preto spracovala rôzne varianty prípadného zvyšovania platov zamestnancov oproti návrhu          

prezidenta SPF s napočítaním možného navýšenia platov o 5%, 7%, 10% vrátane 13. platu, tak aby                

členovia Rady SPF mali jasnú predstavu o aké mzdové náklady pôjde, v prípade toho ktorého               

variantu a  čo by to znamenalo v rozpočte pre rok 2020.  

p. Blažo poukázal na ním spracovaný podklad, kde je možné vidieť výšku hodinovej mzdy              

jednotlivých zamestnancov a skonštatoval, že z pohľadu vzdelania, praxe a samotnej pracovnej            

pozície, ale aj z pohľadu zazmluvnených pracovných časov a reálneho dlhšieho výkonu, ide o              

disbalanciu, ktorú by bolo potrebné odstrániť. Taktiež dal do pozornosti výšku priemernej mzdy             

zamestnancov SPF v spracovanom podklade, v ktorom ešte nie sú zohľadnené odmeny, ktorá             

prevyšuje priemernú mzdu v Bratislave a to predovšetkým v kontexte, že SPF je občianskym              

združením a financovaným z verejných prostriedkov.  

Kontrolór SPF p. Križan súhlasil s uvedeným. Podotkol, že SPF je tu primárne pre športovcov.               

Zdôraznil myšlienku, že pridaná hodnota kohokoľvek zo Sekretariátu SPF vrátane jeho ako            

kontrolóra SPF, je nižšia ako napr. top športovcov, ktorí sa zúčastnili LOH, pričom Nada              

Daabousová na rozdiel od neho i iných zamestnancov SPF nepoberá od štátu (Dukla atď.) ani SPF                

žiadnu mzdu či plat, s čím sa nevie pri rastúcom rozpočte SPF a návrhu zvyšovať odmeňovanie                

zamestnancov SPF stotožniť. Ak SPF nebude hľadať riešenia, je kontrolór SPF ochotný akceptovať             

zníženie konferenciou SPF mu schválenej odmeny v jej prospech. 

Členovia Rady SPF v diskusii preberali všetky možné hľadiská a aspekty záležitosti. Následne sa              

členovia Rady SPF dohodli, že p. Szauder vypracuje ešte aj dva varianty návrhov pre účely rozpočtu                

pre rok 2020, kde sa bude vychádzať z výšky súčasnej mzdy a vyplatenia a rozdeľovania 13. a 14.                  

platu na porovnanie s prípadným navýšením o 5% a rozdeľovaním 13. platu. Dané varianty sa               

dotýkali len zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť pre všetky plavecké odvetvia a teda nie             

samotní manažéri, asistenti, reprezentační tréneri a ich asistenti, toho ktorého plaveckého           

odvetvia. Zároveň sa členovia Rady SPF dohodli, že v rozpočte pre rok 2020 budú platy manažérov                

a asistentov daného plaveckého odvetvia účtované v položkách príslušného športu, keďže ich výška             

ako aj hodinový úväzok nie je rovnaký. 

  

 

Bod č. 8: Slovenská plavecká marketingová 

 

p. Šulek informoval o uzatvorení Komisionárskej zmluvy s Iveta Vachanová - ambulantný predaj             

Speedo.  
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Bod č. 9: Kontrola úloh zo zápisu Rady SPF/2020/R/Z1 

 

Sa presúva na ďalšie zasadnutie Rady SPF. 

 

 

Bod č. 9: Rôzne 

 

Sa presúva na ďalšie zasadnutie Rady SPF. 

 

 

Rokovanie ukončené o 18:45 hod. 

 

 

Prílohy:  

- Kritériá pre zaradenie do menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže plávania platné od            

1.1.2021 

- Kritériá Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru          

talentovanej mládeže SPF vodného póla na rok 2020 

- Menný zoznam ÚTM SPF VP 2020 ženy 

- Menný zoznam ÚTM SPF VP 2020 muži 

- Odmeny_zeny_umiestnenie na ME 

 

 

V Bratislave, dňa 22.04.2020 

 

Ivan Šulek v.r. - predsedajúci Rady SPF  

 

Nora Szauder  v.r. – zapisovateľ 

 

Rastislav Bielik  v.r. - overovateľ 

 

Ladislav Križan v.r - overovateľ 
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