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Zápis zo zasadnutia č.1/2021 
Výboru sekcie plávania SPF 

konaného dňa 12.03.2021 ZOOM online forma 
 začiatok o 18:00hod. 

 

 
Prítomní členovia VSPL: p. Bielik, p. Železník, p. Procházka, p. Božik, p. Sabol 
Prítomní pozvaní: p. Šulek, p. Nowak 
Ospravedlnení:            p. Sabol 
 
Bod  č.1 - Otvorenie 

 
P. Bielik privítal pozvaných prítomných členov Výboru sekcie plávania a pozvaných hostí.            
Konštatoval, že na zasadnutí VSPL je prítomných 4 členov a VSPL je uznášaniaschopný. 
P. Bielik uviedol, že výbor sekcie plávania sa na dnešnom zasadnutí bude venovať uzneseniam, ktoré               
sú potrebné v krátkej dobe odsúhlasiť aby sme splnili lehoty, ktoré od nás jednotlivé inštitúcie               
vyžadujú. Na zasadnutí sa schváli jednoduchý program s bodom uznesenia, kde pri každom uznesení              
sa príjme krátka a vecná diskusia a následne sa prejde k hlasovaniu. Každý člen VSPL dostal                
podklady na hlasovanie v zdieľanom priečinku a do online stretnutia členov si ich prezrel. 
 
 
 

Návrh programu zasadnutia VSPL: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie uznesení VSPL 
3. Rôzne 

 
 

Uznesenie SPF/2021/VSPL/Z2/U1 
Výbor sekcie plávania schvaľuje program zasadnutia VSPL v znení: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie uznesení VSPL 
3. Rôzne 

 
 

Hlasovanie: Za: 4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
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Bod  č.2 – Schválenie uznesení VSPL  
 
Prvý uznesením, ktorému sa členovia sekcie plávania venovali bolo vytvorenie sústredenia v            
X Bionic Sphere pre limitárov na vrcholné podujatia, ktorými sú ME a MEJ. V súvislosti s                
týmito podujatiami boli vytvorené priebežné tabuľky plnenia od p. Procházku a p. Božika,             
ktoré slúžili ako podklad pre rozhodnutie sekcie plávania.  
p. Bielik uviedol, že na ME majú k dnešnému termínu stretnutia členov sekcie plávania              
zaplávané limity 2 muži a 7 žien. (príloha č. 1 tohto zápisu), ktorú vypracoval p. Procházka. V                 
rámci limitárov sa momentálne nenachádzajú plavci ako v. Štefánik, T. Klobučník, A. Halas,             
ktorí sa u nás dlhodobo považujú za najúspešnejších plavcov v rámci SR. Títo plavci ako aj                
ostatní plavci reprezentačného družstva seniorov výberu A budú mať zabezpečenú prípravu.           
Členovia sekcie plávania diskutovali o ich podpore v ďalšej príprave v čase pandémie a              
vyjadrili rovnaký postoj vo veci, že aj keď nemajú zaplávaný limit na ME do najbližších               
pretekov bude ich príprava hradená z rozpočtu sekcie plávania na rok 2021 do konca marca               
2021 (predbežne po sfinalizovaní rozpočtu SPF 2020). 
p. Bielik uviedol, že si veľmi cení toto rozhodnutie a diskusia ďalej prebiehala v podpore aj                
ďalších plavcov, ktorí svojimi výkonmi zaujali na pretekoch Veľká cena Slovenska poprípade            
mali pred nakazením Covid 19 reálnu šancu zaplávať limit na dané podujatie. Členovia             
sekcie plávania sa zhodli, že podpora by mala byť rozšírená ešte na L. Benkovú, ktorá sa po                 
návrate z USA vrátila k svojim kvalitným výkonom a VSPL verí, že do najbližších pretekov               
svoj potenciál naplní. Ďalším podporovaným plavcom je L. Kalník, ktorý sa po prekonaní             
Covid 19 vracia do tréningového procesu spolu s T. Klobučníkom a jeho potenciál na              
prsiarskych disciplínach je potrebné do najbližších pretekov podporiť. 
p. Bielik uviedol, že v tomto smere musí VSPL prihliadať na možnosť dosiahnutia výsledkov              
z vrcholných podujatí, ktoré budú zabezpečovať financie pre rok 2022. Pripomenul, že ide o              
akúsi investíciu do plavcov a dlhodobú dôveru v ich kvalitné výkony. VSPL v priebehu tohto               
týždňa na základe uznesenie č. SPF/2021/VSPLU15/P schválilo zmenu počtu plavcov na ME            
z 8+2 na 10+2, kde zohladnil účasť spomínaných reprezentantov, ktorí nemajú zaplávaný            
limit na dané podujatie. V prípade ak bude viac limitárov ako je maximálny počet miest na                
ME v Budapešti, VSPL bude prihliadať na percentuálne plnenie B limitov na dané podujatie.  
 
Príprava reprezentačného tímu seniorov bude prebiehať v termíne od 8.3. - 6.4.2021 pokým             
seniorské A družstvo neodletí na preteky do Stockholmu v termíne 8. - 11.4.2021. 
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Hlasovanie: Za: 4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
 
Úloha č. 07/2021 
Výbor sekcie plávania ukladá predložiť návrh uznesenia na Radu SPF. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba:, p. Bielik  
 

 

p. Bielik v ďalšom pokračovaní výboru plávania prešiel k účastníkom a súčasným limitárom v              

kategórii junior na podujatie MEJ. V súčasnosti po skončení VCS 2021 boli aktualizované             

tabuľky výkonov aj pri juniorskej reprezentácie, ktoré dodal VSPL na rokovanie p. Božik             

(príloha č. 2 zápisu).  
V aktuálne prebiehajúcej tréningovej príprave doposiaľ splnilo limit na účast na podujatí MEJ             
5 mužov a 2 ženy. Na základe týchto výsledkov VSPL pristúpilo k zabezpečeniu prípravy v               
stále prebiehajúcej pandemickej situácii v karanténnom stredisku v Šamoríne v termíne           
predbežne od 8.3. - 1.4.2021.  
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Výbor sekcie plávania schvaľuje účasť reprezentačného tímu seniorov v         

X-Bionic Sphere v Šamoríne v termíne od 8.3. - 6.4. 2021. 

 

Nominovaní reprezentanti: 

Nikoleta Trníková, Richard Nagy, Tomáš Klobučník, Vladimír Štefánik,        

Adam Halas, Martina Cibulková, Nina Vadovičová, Kupčová Sabína, Alex         

Kušík, Tamara Potocká, Ema Marušáková, Zora Ripková, Tomáš Peciar         

Lukáš Kalník, Laura Benková. 

 

Realizačný tím: 

Karel Procházka - vedúci akcie 

Matej Kuchár 

Karol Púszer - náhradník 

  

Jednotlivé nástupy reprezentantov a realizačného tímu sú podľa        

nominačného listu a nahlásenia pobytu. 

 

Akcia je hradená z rozpočtu SPF kapitoly plávanie 2020. 
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Na základe zaplávaných časov z VCS ako aj dlhodobo prebiehajúcej prípravy v karanténnom             
stredisku v Šamoríne VSPL diskutoval o možnej podpore ďalších potenciálnych plavcov z            
radov juniorov, ktorí môžu pomôcť vyplávať kvalitný výsledok aj v štafetových disciplínach.            
V diskusii sa členovia VSPL zhodli na podpore do ďalších reprezentačných pretekov na             
podpore plavcov L. Gruchaľáková, E. Guman, T. Ožvaldová.  
 
V téme podpory sa viedla diskusia v priebehu celého týždňa ako sa zabezpečí príprava na               
ďalšie obdobie pre väčšiu skupinu plavcov z radov reprezentantov. p. Bielik uviedol, že do              
konca marca je potrebné na SPF uzavrieť rok 2020, dočerpať všetky finančné prostriedky,             
zaúčtovať ich na jednotlivé účty, ktoré im prináležia a z tohto titulu nie je možné dávať                
čiastočné príspevky. Tieto príspevky sú veľmi ťažko účtovateľné a systém ich rozúčtovania je             
náročný pre veľký rad ľudí. Ďalej uviedol členom VSPL, že bude záujem zo strany sekcie               
plávania určite podporiť aj širšiu nomináciu plavcov avšak na pár týždňov je potrebné si              
“vyfúknuť” a nadýchnuť sa do ďalšej vlny podpôr a práce pre členov SPF.  
p. Bielik uviedol, že v súčasnosti, kde je možné už čerpať prostriedky z roku 2021, môžu                
finančne dopomáhať SPF aj kluby, ktoré vedia odľahčiť rozpočet jednotlivých rodičov. p.            
Bielik uviedol, že od novembra roku 2020 sa na celú plaveckú reprezentáciu ako aj              
jednotlivých členov pri plávaní minuli veľké finančné prostriedky z rozpočtu SPF z kapitoly             
plávania aby sa zabezpečilo aspoň čiastočné financovanie, ktoré mal v čase pandémie            
suplovať štát. Avšak peniaze v kapitole plávanie nie sú bezodné a taktiež VSPL musí              
prihliadať na celú plaveckú sezónu, keďže v súčasnosti sa nachádzame len v marci roku 2021               
a nemôžeme si dovoliť vyčerpať všetky prostriedky vyplývajúce zo zmluvy PUŠ na rok 2021.  
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Výbor sekcie plávania schvaľuje účasť reprezentačného tímu juniorov v         

X-Bionic Sphere v Šamoríne v termíne od 8.3. - 01.4. 2021 

 

Nominovaní reprezentanti: 

 

Juniori: 

 

Lillian Slušná, František Jablčník, Dikácz Bence, Filip Lányi, Olívia Ana          

Šprláková-Zmorová, Patrik Folťan, Jakub Poliačik, Laura Gruchaľáková,       

Eduard Guman, Tereza Ožvaldová.  

 

Realizačný tím: 

Pavol Sirotný 
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Hlasovanie: Za: 4 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 
Úloha č. 08/2021 
Výbor sekcie plávania ukladá predložiť návrh na Radu SPF. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba: p. Bielik 

 

 

Treťou kategóriou podpory a obstarania prípravy v čase pandémie, ktorá prebieha v SR je age               
group EYOF. p. Bielik uviedol, že tu ide o plavcov, z ktorých niektorí majú zaplávaný limit                
do reprezentácie k 1.1.2021 avšak niektorým sa to nepodarilo. Táto skupina z hľadiska VSPL              
je investíciou na blížiace sa plavecké podujatie v Banskej Bystrici v roku 2022, kde ako               
usporiadateľská krajina by sme radi dosiahli kvalitné umiestnania. Ďalej p. Bielik uviedol, že             
táto skupina plavcov má postupne narastajúce plavecké výkony avšak ešte nie sú schopní             
atakovať limity na vrcholné podujatia a preto nemajú možnosť prispieť výsledkami do            
rozpočtu SPF. VSPL vyčlenilo finančné prostriedky na podporu aj tejto skupiny plavcov od             
novembra roku 2020 až po pretek VCS 2021. Pri tejto skupine sa na obdobie do konania                
najbližších pretekov ako aj ukončenia rozpočtu 2020 zúži podpora plavcov. Prebiehala           
dlhodobá diskusia aj s osobnými trénermi či už na kontrolných pretekoch ako aj VCS 2021               
ako bude podpora ďalej vyzerať. V priebehu tohto týždňa sa uzavrela podpora plavcov             
nasledovne. 
Plne hradené náklady na sústredenie v termíne od 15.3. - 31.3.2021 budú mať plavci, ktorí               
splnili bodový výkon nad úroveň 590 bodov u dievčat a u chlapcov 580 bodov podľa FINA                
2019 bodov za obdobie pretekov konajúcich sa v roku 2021. Pôvodný návrh predstavoval             
hranicu 600 bodov avšak ako budúcnosť slovenského plávania sa bodový výkon znížil a tým              
sa výber rozšíril o 6 plavcov. VSPL pristúpila do konca marca k prepočtu bodov podľa               
svetových tabuliek z roku 2019 nakoľko preteky organizované SPF vo februári pod názvom             
Kontrolné preteky 2021 boli podľa swimrankingu prepočítané touto hodnotou. VCS 2021           
bola prepočítaná hodnotou FINA bodov z roku 2020. Je veľký predpoklad, že FINA nemala v               
čase konanie preteku vo februári skompletizované tabuľky a tým pádom športový           
administrátor prepočítaval body podľa aktuálnych (v tom čase jediných) tabuliek FINA           
bodov. 
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Radoslav Suchánek 

Jiří Adámek 

 

Zraz jednotlivých reprezentantov a realizačného tímu bude na základe         

nominačného listu. 

 

Akcia je hradená z rozpočtu SPF z kapitoly plávania bez finančnej           

spoluúčasti plavcov a realizačného tímu. 
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Podpora age group EYOF sa bude aktualizovať pravidelne po najbližších plaveckých           
pretekoch. 
Príprava väčšiny plavcov age group EYOF bude zabezpečená v Aquacity Poprad v termíne od              
15.3. - 31.3.2021. Pár plavcov sa bude v rovnakom termíne pripravovať v X-Bionic Sphere v               
Šamoríne. Plavci, ktorí navštívia bublinu v Šamoríne budú mať svoju plaveckú prípravu            
zabezpečenú realizačným tímom v Šamoríne.  
p. Bielik uviedol, že v rámci všetkých reprezentačných družstiev ako aj výberu EYOF sa bude               
snažiť sekcia plávania vytvoriť do budúcna opäť príspevky alebo čiastočnú formu podpory v             
prípade pretrvávajúcej pandémie Covid 19 na Slovensku. VSPL sa snaží zabezpečiť podujatie            
pre reprezentantov, ktorým bude predchádzať spoločná príprava v jednej z plaveckých bublín            
na SR. Všetky tieto sústredenia, ich dĺžka bude závisieť od finančných možností v rozpočte              
SPF v kapitole plávanie.  
 

Hlasovanie: Za:  4, Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
 

Úloha č. 09/2021 
VSPL ukladá úlohu predložiť daný návrh na schválenie na Radu SPF. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba:, p. Bielik 
 
 
p. Procházka uviedol nutnosť schváliť nomináciu vybraných plavcov na preteky v apríli.            
(jednak kvôli zaslaniu mien organizátorom, a zároveň aby tréneri a pretekári mali prehľad)             
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Výbor sekcie plávania schvaľuje účasť reprezentačného tímu EYOF v         

X-Bionic Sphere v Šamoríne a v AQUACITY Poprad v termíne od 15.3. -             

31.3. 2021. 

 

Nominovaní reprezentanti: 

Samuel Košťál, Matej Martinovič, Nikolas Janovjak, Martin Kubica, Daniel         

Van Wyk, Nadine Horňáková, Terézia Horváthová, Karolína Vetráková,        

Eva Mikulášová, Lea Grožajová, Miriama Szászová. 

 

Realizačný tím pre AQUACITY Poprad: 

Tomáš Trešl - vedúci akcie/tréner 

 

Akcia je hradená z rozpočtu SPF z kapitoly sekcie  plávania. 
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Navrhol dva preteky, ktoré predtým s organizátormi odkomunikoval aj v spolupráci s p.             
Nowakom. 
Prvé preteky sú pre Gyori, kde navrhol seniorov, ktorí nejdú do Štokholmu plus výber              
juniorov a EYOF ročníku. 
Druhé preteky sú kvalifikačné na OH - v Grazi, kde navrhol komplet seniorskú reprezentáciu              
doplnenú o výber juniorov. Počet, ktorý prisľúbil prijať Walter Bear je 30.  
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Výbor sekcie plávania schvaľuje účasť reprezentačného tímu seniorov a         

vybraných juniorov na pretekoch v Gyori v termíne od 2.4. - 3.4. 2021. 

 

Nominovaní reprezentanti: 

Seniori: 

 

Kalník Lukáš, Kušík Alex, Potocká Tamara, Koka Ľubor, Michaličková,         

Mikušková Barbora, Reindl Robin, Benková Laura 

 

Juniori: 

Guman Eduard, Jablčník František, Lányi Filip, Daniš Matej, Kudla         

Patrik, Siklenka Andrej, Antalík Matej, Dikácz Bence, Folťan Patrik,         

Kreta Jakub, Kunic Lukáš, Poliačik Jakub, Tomko Marek, Sabo Juraj,          

Bohman Patrik, Obert Kristián, Polčič Radoslav, Suchánsky Šimon Peter,         

Vonyik Andrej, Košec Samuel, Gálik Krisztián, Coddington Mark, Košťál         

Samuel, Kubica Martin, Luksaj Dominik, Martinovič Matej, Púček        

Richard, Van Wyk Daniel 

 

Juniorky: 

Hodoňová Nina, Kmošenová Lea, Kováczová Timea, Mižúrová Jana,        

Janáčová Bronislava, Majdová Šárka, Fiedorová Markéta, Galbavá       

Aneta, Slušná Lillian, Šprláková-Zmorová Olívia Ana, Langeová Lenka,        

Behálová Veronika, Rosípalová Tamara, Gruchaľáková Laura,      

Hrnčárová Alexandra, Chromiaková Lea, Mišúthová Daniela, Ožvaldová       
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Hlasovanie: Za: 5 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
 
Úloha č. 10/2021 
VSPL ukladá úlohu predložiť daný návrh na schválenie na Radu SPF. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba:, p. Bielik  
 
 
Pri pretekoch v Grazi prebehla diskusia ohľadne zloženia realizačného tímu, nakoľko sa jedná             

o medzinárodný plavecký meeting. Momentálne zloženie realizačného tímu je vytvorené tak,           

aby sa 2 tréneri postarali o reprezentantov seniorského výberu, 2 tréneri budú mať na starosť               

juniorský výber reprezentantov. VSPL uvažovalo či na pretek zobrať fyzioterapeuta alebo           

ďalšieho trénera z radov plavcov nominovaných na podujatie. Voľba padla na rozšírenie            

realizačného tímu o trénera v rámci realizačného tímu. Meno danej osoby bude aktualizované             

po plaveckých pretekoch v maďarskom Gyori. 
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Tereza, Tománková Nataša, Krajňáková Kristína, Grožajová Lea,       

Horváthová Terézia, Lopatková Katarína, Studená Daniela, Szászová       

Miriama.  

 

EYOF výber: 

 

Horňáková Nadine, Janovjak Nicolas. 

 

 

Realizačný tím: 

Vladimír Železník - vedúci akcie 

Pavol Sirotný 

Radoslav Suchánek 

Tomáš Trešl 

 

 

Akcia je hradená z rozpočtu SPF z kapitoly sekcie  plávania. 

Zraz účastníkov a realizačného tímu podľa nominačného listu. 
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Hlasovanie: Za: 4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
 
Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba:, p. Bielik  
 
Úloha č. 11/2021 
VSPL ukladá úlohu predložiť daný návrh na schválenie na Radu SPF 
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Výbor sekcie plávania schvaľuje účasť reprezentačného tímu seniorov a         

vybraných juniorov na pretekoch v Grazi (FINA, OH kvalifikácia) v          

termíne od 23.4. - 25.4. 2021. 

 

Nominovaní reprezentanti: 

Seniori(19): 

Nikoleta Trníková, Richard Nagy, Tomáš Klobučník, Vladimír Štefánik,        

Adam Halas, Martina Cibulková, Nina Vadovičová, Kupčová Sabína, Alex         

Kušík, Tamara Potocká, Ema Marušáková, Zora Ripková, Tomáš Peciar         

Lukáš Kalník, Laura Benková, Koka Ľubor, Reindl Robin, Mikušková         

Barbora, Michaličková Zuzana 

 

Juniori (10): 

Lillian Slušná, František Jablčník, Dikácz Bence, Filip Lányi, Olívia Ana          

Šprláková-Zmorová, Patrik Folťan, Jakub Poliačik, Laura Gruchaľáková,       

Eduard Guman, Tereza Ožvaldová. 

 

Realizačný tím: 

Karel Procházka - vedúci akcie 

Matej Kuchár 

Pavol Sirotný 

Rastislav Hlavatý 

tréner 

 

Akcia je hradená z rozpočtu SPF z kapitoly sekcie  plávania. 

 

Zraz reprezentantov a realizačného tímu podľa nominačného listu. 
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p. Božik v ďalšej časti VSPL pripravil zmeny v pláne práce reprezentačného družstva juniorov              

RTC 2021. V dokumente aktualizoval informácie, ktoré pri začiatku roka 2021 neboli jasné. V              

časti reprezentačných štartov družstva juniorov doplnil presné dátumy konania sa          

jednotlivých plaveckých pretekov akými sú Multistretnutie v Kyjeve(UKR) pre mladších a           

starších juniorov. 

VSPL v tejto veci viedol dlhú diskusiu aby dokázal zabezpečiť preteky pre všetkých plavcov z               

reprezentácie. Po náročnej a dlhej komunikácii VSPL dospel k záveru, že pretekov v Gyori              

(HUN) sa zúčastní celé reprezentačné družstvo juniorov a seniorov, Multistretnutia pre           

starších žiakov sa zúčastnia plavci, ktorí sa nedostanú na pretek v Grazi v termíne 24. -                

25.4.2021. Na základe komunikácie s p. Bearom z Rakúska sa pretekov v Grazi zúčastní 30               

plavcov zo SR v zložení reprezentácia seniorov A + B, top 10 juniorov. Súčasne s konaním                

pretekov v Grazi sa uskutoční Multistretnutie pre mladších žiakov v Kyjeve (UKR), kde sa              

predstavia naši top mladší juniori.  

Týmto prístupom sa VSPL snažila zabezpečiť preteky pre všetkých reprezentantov v čase            

pandémie Covid 19, tak aby len netrénovali v bublinách, ale aby svoje natrénované kilometre              

zúžitkovali na pretekoch. 

 

Hlasovanie: Za:  4, Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
 

Úloha č. 12/2021 
VSPL ukladá úlohu predložiť daný návrh na schválenie na Radu SPF. 
 
Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba:, p. Bielik  
 

Bod  č.3: Rôzne 

 

- Competition manager EYOF BB 2022 

Dňa 10.3.2021 bola členom VSPL doručená žiadosť o odstúpení p. Záborského z pozície             

competition managera pri organizovaní podujatia EYOF 2022 v Banskej Bystrici. Tejto téme            

predchádzalo spoločné online stretnutie členov VSPL ako aj p. Záborského. p. Nowaka, p.             

Košťála. Na stretnutí si jednotlivé osoby vydiskutovali potrebné záležitosti vo veci           

competition managera. VSPL rešpektuje rozhodnutie p. Záborského a diskutovalo o možnej           

náhrade na túto pozíciu.  

VSPL prijalo rozhodnutie ponechať si svoje vyjadrenie do termínu 22.3.2021, kde finálne určí             

nástupcu za p. Záborského. Tomuto rozhodnutiu bude predchádzať zistenie základných          
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VSPL/2021/R/Z2/U6 

Výbor sekcie plávania schvaľuje aktualizáciu plánu práce       

reprezentačného družstva juniorov RTC 2021 v kapitole. 



SPF/2021/VSPL/Z2 

 
údajom od p. Hamaja (výkonného riaditeľa EYOF 2022), dôkladné preštudovanie si náplní            

prác a pod.  

 

p. Bielik na záver všetkým členom poďakoval, že v čase keď SPF čelí najväčším existenčným               

problémom v rámci našej plaveckej infraštruktúry, urobili maximum práce či už v            

komunikácii alebo v riešení problémov spojených s organizáciou bublín. Ďalej vyslovil prosbu            

voči členskej základni SPF, ktorú členovia VSPL žiadajú zaznamenať v tomto zápise. Prosba             

smeruje k trénerom plavcov v rámci reprezentácie ako aj všetkým ostatným, kde p. Bielik              

uviedol, že VSPL sa snaží robiť maximum pre zabezpečenie podmienok na trénovanie. Avšak             

nie je možné aby SPF dokázala suplovať štát vo veciach financovania mládeže pri športe.              

Hlavným cieľom podpory SPF je reprezentácia a dosahovanie výsledkov na medzinárodných           

podujatiach. Od roku 2020 SPF a hlavne výbor sekcie plávania prevzal na svoje ramená              

funkcie štátu pri rozpočte, ktorý sa zásadným spôsobom nenafúkol. VSPL rozdelila množstvo            

financií medzi reprezentantov, ÚTM plavcov, ako aj klubových plavcov. Snažil sa zachovať            

rovnosť využitia financií pre všetkých, aby nikoho nediskriminoval ale naopak spájal a udržal             

deti pri športe. Sme si vedomí, že nevyjdeme v ústrety každému človeku, plavcovi, trénerovi a               

rodičovi, ale za mňa osobne som presvedčení, že sme dokázali prispieť plavcom v rámci              

celého Slovenska jednou z najväčších finančných čiastok v histórii SPF. 

P. Bielik ďalej uviedol, že je spustená možnosť čerpania finančných prostriedkov z kapitol             

rozpočtu z roku 2021 a je potrebné, aby túto možnosť kluby využívali na podporu svojich               

plavcov adresne, priamo, efektívne v bublinách, ktoré na Slovensku máme k dispozícii. VSPL             

ako aj SPF po skompletizovaní výdavkov z minulých období sa bude snažiť zabezpečiť             

sústredenia pre reprezentantov nominovaných na plavecké podujatia. p. Bielik verí, že bez            

súdržnosti a vzájomného prepojenia využívania financií či už klubových, osobných alebo           

štátnych nedosiahneme naše želané výsledky. Doba je ťažká, ale členovia VSPL ako aj p.              

Bielik osobne dennodenne analyzujú a hľadajú možnosti ako byť ešte lepšími. 

 

Prílohy k zápisu č. SPF/2021/VSPL/Z2: 

- priebežné plnenie seniorov na ME v Budapešti 

- priebežné plnenie juniorov na MEJ 

- tabuľka EYOF podľa zaplávaných časov z roku 2021  

 

 

 

 

Ukončenie zasadnutia VSPL o 20:45 hod. 
 
Zapísal: Rastislav Bielik 
Overil a doplnil: Karel Procházka, 15.3.2021 
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