
 

Zápis zo zasadnutia č.3/2020 

Výboru sekcie diaľkového plávania SPF 
konaného dňa 2.7.2020 on-line formou cez platformu Zoom 

 začiatok o 19:00 hod. 
  

 
Prítomní členovia VSDP: p. Peciar, , p. Gutyan, p. Košťálová, p. Nowak, p. 

Suchánek, p. Dubčáková 
Prítomní pozvaní: p. Grznárová, p. Šulek, 
Ospravedlnení: 
 

1. Otvorenie 
 

P. Peciar privítal pozvaných prítomných členov Výboru sekcie diaľkového plávania a           
pozvaných hostí. 
Konštatoval, že na začiatku zasadnutia VSDP je prítomných 6 členov a VSDP je            
uznášaniaschopný. 
Počas rokovania k bodu č. 1 neprítomní : všetci členovia VSDP prítomní 

 
 

2. Schválenie návrhu programu VSDP SPF 
 
Návrh programu zasadnutia VSPL: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie návrhu programu VSDP SPF  
3. Kontrola úloh VSDP SPF 
4. Súťaže 2020 
5. Termínová listina 
6. Reprezentácia 
7. Rozpočet VSDP 
8. Záležitosti VSDP 

 
 

 
 
Uznesenie SPF/2020/VSDP/Z3/U1 
Výbor sekcie plávania schvaľuje program zasadnutia VSDP v znení: 
 

Otvorenie 
Schválenie návrhu programu VSDP SPF  
Kontrola úloh VSDP SPF 
Súťaže 2020 
Termínová listina 
Reprezentácia 
Rozpočet VSDP 
Záležitosti VSDP 

 



 

Hlasovanie: Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

3. Kontrola úloh VSDP SPF:  

Úloha č. 1 /2020: Výbor sekcie diaľkového plávania ukladá úlohu vypracovať 
propozície na podujatie Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní a Ružinovský maratón. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba: p. Nowak 

úloha trvá 

  

Úloha č. 2 /2020: Výbor sekcie diaľkového plávania ukladá úlohu doplniť technického 
usporiadateľa UNISPORT CLUB SLOVAKIA pod podujatie Majstrovstvá SR v diaľkovom 
plávaní a Ružinovský maratón do Športovo-technických dokumentov diaľkového plávania na 
rok 2020 

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba: p. Nowak 

úloha trvá 

Úloha č. 3 /2020: Výbor sekcie diaľkového plávania ukladá úlohu narátať a zabezpečiť 
potrebný počet medailí a diplomov na súťaže Slovenského pohára v diaľkovom plávaní na 
rok 2020. 

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba: p. Grznárová, p. Košťál 

úloha splnená 

 

Úloha č. 5 /2020: Výbor sekcie diaľkového plávania ukladá úlohu osloviť riadneho člena 
SPF XBS swimming či by nemali záujem o technické usporiadanie podujatia Finále SP v DP 
v Šamoríne.  

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba: VSDP 

úloha splnená 

 

Úloha č. 6 /2020: Výbor sekcie diaľkového plávania ukladá úlohu nakúpiť lekárničky na 
podujatia reprezentácie s potrebným vybavením. 

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba: p. Nowak, p. Dubčáková 

úloha splnená ( p. Košťálová, p. Dubčáková ) 



 

 

Úloha č. 8 /2020: Výbor sekcie diaľkového plávania ukladá úlohu prezistiť či zo strany 
oddielov trvá záujem o usporiadanie podujatí a pripraviť propozície súťaží zaradených do 
Slovenského pohára v diaľkovom plávaní. 

Termín: do 20.06.2020 Zodpovedná osoba: p. Nowak 

úloha nesplnená. 

 

Úloha č. 9 /2020: Výbor sekcie diaľkového plávania ukladá úlohu prezistiť možnosti 
uskutočnenia kempu diaľkoplavcov v Šamoríne, v areáli X-Bionic Sphere a v Piešťanoch. 

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba: p. Nowak, p. Suchánek 

úloha splnená. 

 

Úloha č. 10 /2020: Výbor sekcie diaľkového plávania ukladá úlohu prezistiť koľko plavcov 
by malo záujem zúčastniť sa na tohtoročnom kempe. 

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba: p. Gutyan 

úloha splnená. 

 

Úloha č. 11 /2020: Výbor sekcie diaľkového plávania ukladá úlohu prepracovať a 
aktualizovať Plán práce reprezentačného družstva v diaľkovom plávaní na rok 2020. 

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba: p. Gutyan 

úloha splnená. 

 

Úloha č. 12 /2020: Výbor sekcie diaľkového plávania ukladá úlohu informovať sa o 
možnostiach diaľkoplaveckého kempu v Piešťanoch a informovať o približnej cene členov 
VSDP. 

Termín: do 7.6.2020 Zodpovedná osoba: p. Suchánek 

úloha splnená. 

 

4. Súťaže:  



 

- p. Nowak informoval že Šamorín nemôže organizovať jedno z kôl SPDP, 
namiesto XBS bude túto súťaž technicky zastrešovať Štúrovo ( 50m otvorený 
bazén ) 

- p. Nowak zároveň pripravil niektoré propozície na jednotlivé kolá SPDP, ktoré 
zaslal e-mailom členom sekcie diaľkového plávania. Uviedol, že zvyšné zašle 
e-mailom behom dnešného večera. 

- p. Košťálová: je nutné objednať plaváky ( plavecké bójky ), najmä pre tých, 
ktorí sa diaľkovému plávaniu venujú pomenej. Sú dôležité aj v rámci 
bezpečnosti plavcov. p. Nowak: môžu si to v prípade záujmu požičať aj 
reprezentanti. 

- p. Gutyan: pre reprezentantov by bolo vhodné objednať aspoň 15ks plavákov.  
- p. Peciar: podľa propozícií súťaže vo Viedni ( 11. Internationale 

Österreichische Open Water Staats, Junioren und Mastersmeisterschaften ) sú 
napríklad plaváky povinné.  

 

5. Termínová listina:  

- p. Košťálová uviedla, že propozície zaslané p. Nowakom je ešte potrebné opraviť, 
nakoľko v nich je množstvo chýb a následne môžu byť zverejnené.  

- p. Nowak sa opýtal aký limit sa uvedie na doplávanie 10km trate, napríklad 3,5 
hodiny? Po diskusii sa členovia VSDP zhodli na limite -  3 hodiny do posledného 
kola.  

- p. Peciar sa členov VSDP opýtal, koľko kôl sa zaradí do SPDP. p. Nowak odpovedal, 
že celkovo pohár vychádza na 8 kôl, pričom konečné výsledky sa budú rátať z 5 kôl. 

 

● jednotlivé kolá a termíny podujatí zaradených v SPDP:  

1. kolo 14.02.2020 Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní v bazéne Bratislava (50m)  

2. kolo 01.08.2020 Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní na 5km Piešťany  

3. kolo 08.08.2020 Attack triatlon Divín ( priehrada Ľuboreč ) 

4. kolo 15.08.2020 Zemplínska Šírava Zemplínska Šírava  

5. kolo 22.08.2020 Jazerná desiatka Košice  

6. kolo 30.08.2020 Ružinovský maratón, MSR v DP na 1 km, 3 km Zlaté Piesky, BA  

7. kolo 31.08.2020 Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní na 10 km Zlaté Piesky, BA  

8. kolo 19.09.2020 Superfinále SP v DP, Štúrovo (50m) 

- členovia VSDP schvaľujú variantu 8 podujatí zaradených do Slovenského pohára v 
diaľkovom plávaní, pričom do konečných výsledkov sa zaráta účasť z 5 kôl. 



 

 

Uznesenie SPF/2020/VSDP/Z3/U2 
 
Výbor sekcie plávania schvaľuje 8 podujatí zaradených do Slovenského pohára v 

diaľkovom plávaní, pričom do konečných výsledkov sa zaráta účasť z 5 kôl. 
 

 
Hlasovanie: Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

- p. Nowak uviedol, že koncept propozícií prepošle členom VSDP do dnešného večera ( 
2. 7. 2020 ). p. Grznárová uviedla, že ich následne po zaslaní p. Nowakom upraví do 
finálnej podoby. 

 

Uznesenie SPF/2020/VSDP/Z3/U2 

Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje technických usporiadateľov na podujatia 
organizované Slovenskou plaveckou federáciou nasledovne:  

Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní na 5 km, SP v DP 2. kolo / Lodenica, 
Piešťany v termíne 1.8.2020 : Športový klub Delfín Nitra, o.z. 

Attack Triathlon, SP v DP 3. kolo / VN Ľuboreč v termíne 7.8.2020 : 
Športový klub Delfín Nitra, o.z. 

Šíravský ORCAč, SP v DP 4. kolo / Zemplínska Šírava, v termíne 15.8.2020 : 
Plavecký klub Orca Michalovce, o.z. 

Jazerná desiatka, SP v DP 5. kolo / Košice, v termíne 22.8.2020 : Športový 
klub plávania Košice, o.z. 

Ružinovský maratón, SP v DP 6. kolo / Bratislava, v termíne 31.8.2020: 
Unisport Club Slovakia, o.z. 

Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní na 10 km, SP v DP 7. kolo / Bratislava, 
v termíne 1.9.2020 : Unisport Club Slovakia, o.z. 

Superfinále SP v DP, SP v DP 8. kolo / Štúrovo v termíne 19.9.2020 : 
Telovýchovná jednota Dunaj Štúrovo 

 
Hlasovanie: Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 



 

Uznesenie SPF/2020/VSDP/Z3/U3 

Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje zvýšenie finančného príspevku 
za technické usporiadanie podujatia na 250,- slovom dvestopäťdesiat eur za 
jeden poldeň.  

 

Hlasovanie: Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
 
 
Uznesenie SPF/2020/VSDP/Z3/U4 

Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje Zástupcov SPF na jednotlivé 
podujatia Slovenského pohára v diaľkovom plávaní 2020 nasledovne:  

Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní na 5 km, SP v DP 2. kolo / Lodenica, 
Piešťany v termíne 1.8.2020 : Ivan Šulek 

Attack Triathlon, SP v DP 3. kolo / VN Ľuboreč v termíne 7.8.2020 : Pavol 
Peciar 

Šíravský ORCAč, SP v DP 4. kolo / Zemplínska Šírava, v termíne 15.8.2020 : 
Zuzana Košťálová 

Jazerná desiatka, SP v DP 5. kolo / Košice, v termíne 22.8.2020 : Ivan Šulek 

Ružinovský maratón, SP v DP 6. kolo / Bratislava, v termíne 31.8.2020: 
Zuzana Košťálová 

Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní na 10 km, SP v DP 7. kolo / Bratislava, 
v termíne 1.9.2020 : Zuzana Košťálová 

 

 

6. Reprezentácia:  

- p. Suchánek: dôležitým faktorom zaradenia športovcov do reprezentácie je ich 
výkon v bazéne. Ak mali zaplávaný dobrý výkon v bazéne na dlhých tratiach, je 
veľký predpoklad že budú mať dobrý výkon aj na otvorenej vode. Ak by tento 
rok nemali odplávaný čas z bazéna, nemohli by byť v reprezentácii, čo by bola 
veľká škoda.  

- p. Peciar: môže nastať aj situácia, že športovec nezopakuje dobrý výkon z 
bazéna na otvorenej vode. Bolo by vhodné do súťaží zahrnúť bazén aj otvorenú 
vodu v pomere 1:1. 



 

- p. Suchánek sa členov VSDP pýtal, ako prebieha v termíne 8.-9.8.2020 
podujatie vo Viedni - 11. Internationale Österreichische Open Water Staats, 
Junioren- und Mastersmeisterschaften, načo p. Nowak odpovedal, že sa pláva 
sa na ramene Dunaja. Zároveň p. Peciar doplnil, že štartovné zahŕňa aj 
zapožičanie plaveckej bójky.  

- p. Košťálová: bolo by vhodné stanoviť maximálnu výšku ubytovania ktoré by 
sa uhradilo zo SPF. 

- členovia VSDP sa po krátkej diskusii zhodli na nasledujúcom: 

 

1. Štartovné v plnej výške uhradí SPF, prihláška musí byť odoslaná oficiálne za 
Slovenskú plaveckú federáciu ( p. Gutyan ), štartovné bude uhradené na 
základe faktúry vydanej a zaslanej od Rakúskej plaveckej federácie. 

2. Príspevok na ubytovanie ( p. Gutyan, ekonómky SPF ) 
- Maximálna výška 50 € / osoba / noc 
- Príspevok bude vyplatený na športovca a maximálne 1 osobu doprovodu 

(reprezentant nemôže štartovať bez doprovodu) 
- Maximálne 2 noci v prípade potvrdeného štartu v oboch disciplínach 
- Príspevok bude vyplatený po skončení súťaže na základe dodaného dokladu 

(na doklade musí byť meno športovca) 
3. Príspevok na dopravu 
- je potrebné prekonzultovať s ekonomickým oddelením SPF, či je možná 

finančná náhrada za cestovné náklady ( p. Nowak ), termín: do 3.7.2020 

Uznesenie SPF/2020/VSDP/Z3/U5 
Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje predloženú nomináciu na podujatie 46. 

Brněnský Geroma + maratón v termíne 12.7.2020, ktorý sa uskutoční v Brne / Česká 
republika.  

 
Hlasovanie: Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

- p. Nowak k danej akcii ešte doplnil, že behom budúceho týždňa sa uhradí 
štartovné, budú pripravené diéty na obedy. Reprezentačná akcia je nachystaná.  

 

- Na podujatie sú nominovaní:  

 

1. Karolína Balážiková ORCAB SVK12066  



 

2. Filip Polák ORCAB SVK17021  

3. Jakub Poliačik ORCAB SVK12505  

4. Kristián Obert XBSSM SVK17047  

5. Filip Lányi KUPI SVK15856  

6. Lukáš Kunic KUPI SVK16101  

7. Tomáš Peciar DELNI SVK12764 

 8. Samuel Košťál JTBA SVK15610 

 

nominačný list je zároveň prílohou č. 1 k tomuto Zápisu. 

- p. Dubčáková: je potrebné pre reprezentantov zabezpečiť stravu, prípadne ich 
informovať že stravu si môžu kúpiť až po súťažnom poldni. 

- p. Košťálová: športovci by mali mať nabalenú stravu tak, aby im vydržala prvý 
súťažný deň kým sa večer nepôjdu najesť.  

- p. Košťálová uviedla, že je potrebné auto po výstupe reprezentantov 
skontrolovať aby si pozbierali po sebe odpadky.  

- p. Dubčáková: je nutné čo najskôr zverejniť propozície na podujatia v 
diaľkovom plávaní. Súťaže sa blížia a oddiely zatiaľ nemajú žiadne informácie 
k daným akciám.  

 

Uznesenie SPF/2020/VSDP/Z3/U6 
 
Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje uhradenie štartovného v plnej výške na 

podujatie 11. Internationale Österreichische Open Water Staats, Junioren- und 
Mastersmeisterschaften / Viedeň, Rakúsko v termíne 8.-9. augusta 2020. 

 
 
Hlasovanie: Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
 
 
Uznesenie SPF/2020/VSDP/Z3/U7 
Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje uhradenie ubytovania v maximálnej 

výške 50 euro / noc / osoba  na podujatie 11. Internationale Österreichische Open 
Water Staats, Junioren- und Mastersmeisterschaften / Viedeň, Rakúsko v termíne 8.-9. 
augusta 2020. 
 

Hlasovanie: Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 



 

 

- p. Nowak: čo sa týka príspevku na cestovné, túto záležitosť prekonzultuje s 
ekonomickým oddelením SPF do 3.7.2020 a o závere informuje členov VSDP 
prostredníctvom e-mailovej komunikácie.  

Úloha č. 13/2020:  

Výbor sekcie diaľkového plávania ukladá úlohu prekonzultovať možnosti preplatenia 
cestovných výdavkov na súťaž.  

Termín: do 3.7.2020 Zodpovedná osoba: p. Nowak 

 

7. Rozpočet VSDP:  

- p. Peciar uviedol, že momentálna situácia je veľmi ťažká a je ťažké 
predpokladať ako sa vyvinie. Navrhol nákup neoprénov pre reprezentáciu. 

- p. Nowak: pravdepodobne z nich plavci, najmä mladšie vek. kategórie vyrastú 
behom budúceho roka. Financie sa môžu čerpať do konca februára v roku 2021. 
V tomto roku nemáme žiadnu vrcholovú súťaž. Súťaže ktoré sú momentálne 
zahrnuté v Pláne práce nebudú nákladné. Je nutné nájsť riešenie tejto situácie a 
efektívne využiť rozpočet Sekcie diaľkového plávania. 

- p. Peciar: tretia a štvrtá splátka príspevku od MŠVVaŠ sa môže skracovať, je 
potrebné rátať aj s menším rozpočtom.  

- p. Nowak: môžu sa kúpiť plaváky ( plavecké bójky ), alebo stand-up 
paddleboard kvôli bezpečnosti plavcov na otvorenej vode, prípadne naplánovať 
spoločnú prípravu pre reprezentantov.  

- p. Košťálová: z dôvodu COVID-19,  je možné priamo prispieť reprezentantom 
alebo klubom na sústredenie? Stanovil by sa strop príspevku. p. Suchánek 
súhlasí. p. Dubčáková: nemusí ísť o sústredenie, môže to byť príprava aj v 
domácich podmienkach. Členovia VSDP súhlasili aj s touto alternatívou. 

- p. Košťálová: príspevok by mal byť menovitý, adresný aby sa pomoc dostala 
priamo ku plavcovi, s čím súhlasí aj p. Suchánek a p. Peciar. Ďalej uviedla, že 
by bolo vhodné túto pomoc schváliť už behom júla. 

- p. Nowak: všetky športy budú mať problém vysporiadať sa so svojím 
rozpočtom, sezóna diaľkového plávania však končí ako prvá. 

- p. Suchánek doplnil, príprava však trvá celý rok. 
- p. Peciar: v prípade nákupu materiálneho zabezpečenia by nám dané pomôcky 

mohli poslúžiť aj v nasledujúcich rokoch v prípade, že rozpočet by bol nižší.  
- p. Nowak: požiadal členov VSDP aby si premysleli položky, ktoré by bolo 

vhodné stanoviť pre reprezentantov a preberú sa na najbližšom zasadnutí sekcie 
DP. 

- p. Dubčáková: bolo by vhodné podporiť plavecké oddiely ktoré vychovávajú aj 
diaľkoplavcov tak, aby financie boli efektívne využité. 



 

- p. Gutyan: reprezentanti trénujú v rámci svojich oddielov, nie je naplánované 
žiadne reprezentačné sústredenie. 

Úloha č. 14/2020 :  

Výbor sekcie diaľkového plávania ukladá úlohu predložiť návrh čerpania rozpočtu, 
ktorý jednotliví členovia VSDP zašlú e-mailom na spoločnú mailovú adresu VSDP. 

zodpovedná osoba: VSDP termín: do 7.7.2020 

 
- p. Šulek členov VSDP informoval, že sa momentálne financie môžu presúvať 

medzi položkami v rozpočte, rozpočet by mal byť najmä pre trénerov a 
zabezpečenie reprezentantov. Financie by sa mohli rozdeliť aj medzi oddiely, 
ktoré sa vo veľkej miere venujú okrem bazénového aj diaľkovému plávaniu. Je 
na úvahe VSDP, aby rozhodli ako sa financie využijú účelne a efektívne 

- p. Suchánek: informoval členov VSDP že prevádzkovateľ ubytovania na 
Zimnom štadióne odriekol možnosť ubytovania záujemcom počas plánovaného 
kempu. Zároveň informoval že dohodol iné ubytovanie blízko pôvodne 
zamýšľaného ubytovacieho zariadenia. Momentálne má o kemp záujem 18 osôb 
ale ešte to nie je konečné číslo. p. Suchánek ešte uviedol že pripraví podklady 
ku kempu v Piešťanoch a pošle ich na pripomienkovanie členom VSDP. 

- p. Dubčáková sa opýtala členov VSDP či je možné poskytnúť účastníkom 
kempu nejaké vreckové, ktoré by pokrylo požiadavky na stravu - desiaty a 
večere. p. Košťálová uviedla že by na dodatočnú stravu mohla prispieť SPF. p. 
Dubčáková zároveň uviedla že by pre účastníkov mohla urobiť nejakú 
prednášku napríklad o stravovaní sa a výžive. Prípadne by mohol prísť 
prednášať aj p. Peter Bielik ( športová psychológia ). Otázkou je koľko bude 
financií v rozpočte. 

 

 

 

- p. Nowak uviedol, že objedná 14ks plaveckých bójok, ktoré sú momentálne na 
sklade nemenovaného internetového obchodu so športovými potrebami.  

 

Úloha č. 15/2020 : VSDP ukladá úlohu objednať plavecké bójky v počte 14ks. 

termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba: p. Nowak 

Odchod p. Suchánka zo Zasadania VSDP o 20:43 hod. počet prítomných  členov 
VSDP: 5 

 

8. Záležitosti VSDP: 



 

- p. Peciar na záver podotkol, že je nutné sfinalizovať a schváliť aktualizovaný 
Plán práce reprezentácie na RTC 2020. Rozpracovaný zdieľaný dokument sa 
upraví a pripraví na hlasovanie per-rollam.  

 

Úloha č. 16/2020 : VSDP ukladá úlohu aktualizovať Plán práce reprezentácie na RTC 
2020. 

termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba: p. Gutyan 

 
 
Ukončenie zasadania Výboru sekcie diaľkového plávania o 20:50 hod.  

 


