
 

Uznesenie Rady SPF 
č. SPF/2021/R/U34/P 

 

Rada SPF schvaľuje ŠTD SP pre rok 2021. 

Úloha z rozhodnutia: 

Rada SPF ukladá zverejniť dokument na webovej stránke SPF. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný: p. Labáthová, p. 

Košťálová Z. 

Zápis o hlasovaní 

pri rozhodovaní Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
Hlasovanie: 
 

Pozícia v orgáne SPF Meno, Priezvisko 
Súhlas/Nesúhlas/Zdržal 

sa/Nehlasoval 

Prezident SPF Ivan Šulek Zdržal sa 

Člen pre legislatívu a právo Marcel Blažo Nehlasoval 

Člen pre ekonomiku Nora Szauder Súhlas/03.03.2021 

Viceprezident pre plávanie Rastislav Bielik Súhlas/03.03.2021 

Viceprezident pre diaľkové plávanie Pavol Peciar Nehlasoval 

Viceprezident pre synchr. plávanie Jana Labudová Súhlas/05.03.2021 

Viceprezident pre vodné pólo Štefan Šmihuľa Súhlas/03.03.2021 

Zástupca športovcov Tomáš Klobučník Súhlas/07.03.2021 

 

Odlišné stanovisko člena orgánu SPF, ktorý nesúhlasil s prijatým/schváleným  rozhodnutím 
alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiadal :   Ivan Šulek  
Som presvedčený, že v ŠTD nemožno retrospektívne meniť podmienky pre určovanie 

výkonnostných tried za výkony v minulom roku.  Ak sa sekcia synchronizovaného plávania 

rozhodla zaradiť aj novú disciplínu – ktorou sú technické elementy, táto  je iba pre potreby 

Slovenska, lebo disciplíny (technické elementy) v medzinárodných súťažiach  neexistujú 

a teda  uvedené zadelenie do VT v ŠTD môže byť zavedené až v roku 2022 za rok 2021.  Meniť 

disciplíny rok po zverejnení kritérií a uzavretí RTC považujem za  neférovú súťaž.  

Ak je tabuľka na rok 2021 iba informačná pre potreby reprezentačného trénera, potom 

navrhujem uvedené tabuľky prepracovať, alebo vôbec nezverejňovať v ŠTD ak nebol dostatok 

súťaží. Body získané na elementoch na Slovensku nekorešpondujú u žiadnej 

pretekárky  s bodmi v oficiálnych disciplínach v zahraničí a celá tabuľka je tým zavádzajúca. 

Ako príklad uvediem Ch. D. Podľa pravidiel pre  získanie VT v kategórii junior má MT za 

elementy a v kategórii senior 1.VT. Neviem nájsť výsledok, kde 1. VT v senioroch dosiahla, 

lebo ani raz neplávala na súťaži reprezentačné technické duo, ani sólo, v juniorskej kategórii 

nebola minulý rok rovnako na žiadnych pretekoch v uvedených disciplínach. Tiež je pre mňa 



 
nepochopiteľné, že všetky pretekárky majú doma  vyššie bodové hodnotenie ako 

v zahraničí, ale naopak  dvojica N.P. a V.R.  má výsledky v zahraničí lepšie ako doma.   

Termínová listina v ŠTD by mala byť ku dňu schválenia sekciou a Radou SPF rovnako 

aktualizovaná, lebo to nerobí dobrý dojem o našej práci. 

 

 
 
 

Uznesenie  č. SPF/2021/R/U34/P   bolo   s c h v á l e n é  
 
V Bratislave,  dňa 08.03.2021                           Mgr. Ivan Šulek  

                                       prezident SPF, v.r. 


