
SPF/2021/VSPL/Z3

Zápis zo zasadnutia č.3/2021
Výboru sekcie plávania SPF

konaného dňa 25.03.2021 ZOOM online forma
začiatok o 19:30hod.

Prítomní členovia VSPL: p. Bielik, p. Železník, p. Procházka, p. Božik,
Prítomní pozvaní:
Ospravedlnení: p. Sabol

Bod  č.1 - Otvorenie

P. Bielik privítal pozvaných prítomných členov Výboru sekcie plávania a pozvaných hostí.
Konštatoval, že na zasadnutí VSPL sú prítomní 4 členovia 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/Z3/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 bola zmena v nominácii
plavcov na plavecké preteky v Stockholme v termíne 6.4. - 12.4. 2021. p Bielik informoval
členov sekcie plávania, že nakoľko športový riaditeľ bol pozitívne testovaný na Covid 19, tak
celú agendu vyriešil za p. Nowaka osobne. Organizátorovi vo Švédsku poslal podklady na
testovanie PCR, ubytovací zoznam, transfer z letiska na hotel a naspäť a pod.
V tejto veci bol závažný problém, o ktorom členovia sekcie plávania nevedeli a to ten, že
neboli zaslané vyššie spomenuté doklady a teda tím Slovenska mal byť zo zoznamu škrtnutý.
p. Knihár sa snažil z vlastnej iniciatívy prihlásiť svojich klubových plavcov a informoval p.
Bielika o vzniknutej situácii. Okamžite p. Bielik doriešil všetky veci spolu s p. Procházkom a
p. Božikom. Zaslali organizátorovi prerobenú prihlášku, úpravu plavcov podľa bodového
výkonu v rámci reprezentácie Slovenska seniorov. p. Bielik členom sekcie plávania povedal,
že ak by p. Knihár nevyvinul iniciatívu v tejto veci účasť našich plavcov na pretekoch by bola
zrušená. Chyba nastala u p. Nowaka nakoľko bol pracovne neschopný kvôli chorobe a
neodpovedal na maily zaslané organizátorom podujatia.
p. Bielik navrhol členom VSPL, aby p. Knihár bol členom realizačného tímu na týchto
pretekoch ako poďakovanie a spolu s ním M.  Dragúň ako samoplatca.

VSPL/2021/R/Z3/U2

Výbor sekcie plávania schvaľuje účasť reprezentačného družstva na Swim

open Stockholm v termíne 6.4. - 12.4.2021.

Nominovaní reprezentanti:

Tomáš Klobučník, Martina Cibulková, Nina Vadovičová, Alex Kušík, Ema

Marušáková, Zora Ripková, Tomáš Peciar, Lukáš Kalník, Laura Benková.

Samoplatca:

Marián Dragúň

Realizačný tím:

Karel Procházka - vedúci akcie

Matej Kuchár

Michal Knihár

Zraz reprezentantov a realizačného tímu podľa nominačného listu.
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Akcia je hradená z rozpočtu SPF kapitoly plávanie 2021.

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

Úloha č. 13/2021
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 plaveckého podujatia v

Gyuri.

VSPL/2021/R/Z3/U3

Výbor sekcie plávania schvaľuje účasť realizačného tímu na podujatí v

Gyuri/HUN v termíne 1.4. - 3.4.2021.

Realizačný tím:

Vladimír Železník - vedúci akcie

Milada Leščáková

Karol Púszer

Jiři Mikoláš/Tomáš Vachan/Tibor Viola

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.

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

Úloha č. 14/2021
Výbor sekcie plávania ukladá predložiť návrh na Radu SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba: p. Bielik

3



SPF/2021/VSPL/Z3

VSPL na základe informácii z Popradu musí aktualizovať uznesenie zo zápisu č. 2 pod
označením VSPL/2021/R/Z2/U4, kde sa termín konania sústredenia v AQUACITY Poprad
zmenil. Nový termín sústredenia je od 23.03. - 5.4.2021. Dôvodom posunu termínu je
prasknutie bubliny v Poprade, kde všetci plavci boli poslaný domov a možnosť vrátiť sa do
Popradu bola až po 8 dňoch, keď daný plavec mal všetky negatívne výsledky z testov.

VSPL/2021/R/Z3/U4

Výbor sekcie plávania schvaľuje zmenu termínu reprezentačného tímu

EYOF v AQUACITY Poprad  v termíne od 23.3. - 5.4. 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.

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

Úloha č. 15/2021
VSPL ukladá úlohu predložiť daný návrh na schválenie na Radu SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba:, p. Bielik
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Bod  č.3: Rôzne

- Competition manager EYOF BB 2022

VSPL v diskusiu na tému competition managera predostrela pár návrhov na danú pozíciu. p.

Bielik uviedol, že v pondelok 29.3.2021 sa pokúsi dať stretnutie s p. Hamajom šéfom

organizačného výberu pri EYOF aby sa členovia správne rozhodli na obdobie 1 a pol roka

dopredu. Po tomto stretnutí členovia VSPL príjmu záverečné stanovisko.

- Plavecké preteky v Poprade

p. Bielik informoval členov sekcie plávania, že mu bol v stredu 24.3.2021 doručený email od

manažéra Aquacity Poprad, kde prejavili záujem o usporiadanie plaveckých pretekov pre

kategórie senior, junior, st. žiaci a ml. žiaci. Predbežne prvotný návrh preteku pre ml. a

starších žiakov by bol pre oblasť SSO a VSO. Obmedzenie oblastí je z hľadiska ubytovacích

kapacít, ktorými disponuje daný hotel. Preteky senior a junior by boli zorganizované pre celé

Slovensko. Predbežný termín konania pretekov by mal byť jasný v priebehu budúceho

pracovného týždňa. Prvá plavecká súťaž by sa konala na konci apríla v termíne 30.3. - 2.5.

2021 a druhá plavecká súťaž by bola v termíne 7.5. - 9.5. 2021. VSPL ako aj realizačný tím v

Aquacity Poprad spolu na stretnutí v piatok 26.3.2021 sa pokúsia určiť termíny pre jednotlivé

plavecké podujatia, vypracujú propozície pre plaveckú súťaž a následne VSPL začne proces

schvaľovania pretekov.

Členovia sekcie plávania ešte pripomenuli, že v máji by mala Slovenská plavecká federácia

pripraviť podujatie V4 hopes, ktoré by sa z pandemických dôvodov mohlo uskutočniť v

Aquacity Poprad. Tohto preteku by sa malo zúčastniť cca 30 osôb za krajinu. Tento pretek

bude tak isto diskusiou medzi SPF a členmi výboru za Aquacity Poprad.

- Multistretnutie KYJEV/UKR

p. Bielik v tejto záležitosti uviedol, že písomne požiadal o stanovisko ľudí z Ministerstva

zahraničných vecí v možnosti vycestovať na Ukrajinu za plaveckým podujatím. Do dnešného

dňa sa mu ešte nedostavila odpoveď a v piatok 26.3.2021 sa pokúsi telefonicky spojiť s

kompetentnými. Sekcia plávania bude zasadať v pondelok 29.3.2021, kde sa bude finalizovať

zoznam plavcov, realizačný tím na jednotlivé podujatia ako aj organizácia tréningovej

prípravy pred danými pretekmi. Príprava jednotlivých plavcov bude realizovaná v Poprade

týždeň pred odletom na Ukrajinu. Odchod plavcov a realizačného tímu bude priamo z bubliny

v Poprade. Tréningový proces bude zabezpečený centralizovane a to realizačným tímom.

Prílohy k zápisu č. SPF/2021/VSPL/Z3:
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Ukončenie zasadnutia VSPL o 21:00 hod.

Zapísal: Rastislav Bielik
Overil a doplnil: Karel Procházka, 28.3.2021
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