
SPF/2021/VSPL/Z4

Zápis zo zasadnutia č.4/2021
Výboru sekcie plávania SPF

konaného dňa 29.03.2021 ZOOM online forma
začiatok o 19:00hod.

Prítomní členovia VSPL: p. Bielik, p. Železník, p. Procházka, p. Božik
Prítomní pozvaní: 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 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/Z4/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

p. Bielik na úvod stretnutia členov sekcie plávania podal návrh na preplatenie nákladov na
prenájom plaveckých dráh pre účastníkov sústredenia pred Kontrolnými pretekmi v termíne 1.
- 8.4. 2021.
p. Bielik odôvodnil podanie návrhu na preplatenie nákladov tým, že ide o finančnú pomoc pre
kluby, aby nemuseli znášať dodatočné náklady za plavecké dráhy, ďalej ide aj o celoslovenskú
podporu na udržanie plaveckého športu na Slovensku. Tak isto vysvetlil aj proces
preúčtovania, ktorý v momentálnej dobe prebieha na SPF. Poukázal na fakt, že jednoduchšie
bude aby tieto náklady znášala kapitola rozpočtu plávania ako by sa to preúčtovávalo na
jednotlivé plavecké kluby.
p. Procházka doplnil p. Bielika, že ide aj o ďalšiu výhodu, ktorou je zabezpečenie plaveckých
dráh v požadovaných časoch pre reprezentáciu Slovenska. Tým, že VSPL bude znášať
náklady za plavecké dráhy, je na jej ramenách zostaviť rozpis dráh, ktorý bude zohľadňovať
potreby reprezentácie na prvom mieste. Následne sa plavecké kluby prispôsobia tomuto
rozpisu nakoľko ide o starších, mladších žiakov a plavecké nádeje, kde je možnosť trénovať
aj v neskorších ranných hodinách.
p. Bielik dodal, že upovedomí technického usporiadateľa a p. Krausa o tomto kroku VSPL a
vytvoria rozvrh plaveckých klubov na vyčíslenie nákladov. S p. Hofericovou sa dohodne, že
sa v rozvrhu vyznačia farebne tieto plavecké dráhy, ktoré budú účtované pre SPF.

VSPL/2021/R/Z4/U2

Výbor sekcie plávania schvaľuje preplatenie nákladov na prenájom

plaveckých dráh pre účastníkov sústredenia v termíne 1. - 8.4.2021 pred

plaveckým podujatím Kontrolné preteky 2021 starších, mladších žiakov a

plaveckých nádejí.

Náklady na prenájom bazéna je hradená z rozpočtu SPF kapitoly 16

plávanie 2021.

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

Úloha č. 16/2021
Výbor sekcie plávania ukladá predložiť návrh uznesenia na Radu SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba:, p. Bielik

p. Božik informoval členov výboru oa skompletizovaní zoznamu plavcov na Multistretnutie

starších juniorov v Kyjeve v termíne 17. - 18.4.2021. Nominovaní plavci sú na základe
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systému súťaže v Kyjeve, kde sa berie výsledok celého reprezentačného družstva. S každým

plavcom ako aj zákonným zástupcom bolo prediskutované za akých podmienok sa na

Ukrajinu bude cestovať. P. Božik uviedol, že ide už o finálnu zostavu plavcov a realizačného

tímu.

p. Bielik v tejto záležitosti uviedol, že komunikoval s p. Kararbom z Ministerstva školstva,

vedy, výskumu a športu. Prediskutoval s ním podmienky návratu na Slovensku a vyhnutie sa

14 dňovej karantény. p. Bielik bude písať žiadosť na povolenie príletu na Slovensko, kde sa

uvedú náležitosti ako vynechanie tréningovej prípravy a pod. Ministerstvo žiadosť posúdi

kladne, nakoľko sa na Ukrajinu vycestuje za účelom medzinárodného plaveckého podujatia.

p. Bielik uviedol, že SPF ako aj výbor plávania bude zabezpečovať poistenie pre

reprezentantov a realizačný tím, ktoré v prípade pozitívneho výsledku bude znášať všetky

náklady spojené s ubytovaním, stravou až do negatívneho výsledku PCR. p. Bielik uviedol, že

plavci na letisko pôjdu priamo z plaveckých bublín, kde budú absolvovať prípravu pred

podujatím. Budú mať za sebou PCR test na vstupe, PCR test pred odchodom na letisko a tak

isto pri návrate im bude usporiadateľ zabezpečovať AGtest, ktorým sa vrátime na Slovensko.

VSPL bude žiadať podpísané čestné prehlásenie plavca a zákonného zástupcu o súhlase s

vycestovaním na dané podujatie. VSPL sa nechce v tomto smere zbavovať zodpovednosti v

prípade problémov, avšak je potrebný súhlas všetkých dotknutých osôb.

VSPL/2021/R/Z4/U3

Výbor sekcie plávania schvaľuje reprezentačný tím starších juniorov na

multistretnutie v Kyjeve, termín 17. - 18.4.2021.

Nominovaní plavci:

Kmošenová Lea, Galbavá Aneta, Mižúrová Jana, Sabo Juraj, Kovácsová

Timea, Hodoňová Nina, Kunic Lukáš, Kudla Patrik, Fiedorová Markéta,

Janáčová Bronislava, Mozola Peter, Majdová Šárka, Behálová Veronika,

Tomko Marek, Siklenka Andrej, Rosipalová Tamara.

Realizačný tím:

Strelčíková Dana - vedúci akcie

Železník Vladimír

Púszer Karol

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

Úloha č. 17/2021
Výbor sekcie plávania ukladá predložiť návrh na Radu SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba: p. Bielik

V nadväznosti na organizáciu plaveckého preteku v Kyjeve, výbor sekcie plávania bude pre
jednotlivé reprezentačné družstvá zabezpečovať plaveckú prípravu v bublinách. V prípade
starších juniorov bude príprava zabezpečená v 2 bublinách. Prvá skupina plavcov sa prípravy
zúčastní v termíne 8. - 15.4.2021 v Aquacity Poprad a to z toho dôvodu, že sa priamo v
bubline už nachádzajú. Druhá skupina plavcov sa bude pripravovať v Šamoríne v rovnakom
termíne. Prípravu v Poprade bude zabezpečovať p. Železník, prípravu v Šamoríne bude
zabezpečovať p. Strelčíková, p. Púszer a p. Suchánek.

VSPL/2021/R/Z4/U5

Výbor sekcie plávania schvaľuje reprezentačné sústredenie starších

juniorov zúčastnených na podujatí Multistretnutie starších juniorov v

Kyjeve. Termín sústredenia 08. - 15.4.2021.

Nominovaní plavci:

Kmošenová Lea, Galbavá Aneta, Mižúrová Jana, Sabo Juraj, Kovácsová

Timea, Hodoňová Nina, Kunic Lukáš, Kudla Patrik, Fiedorová Markéta,

Janáčová Bronislava, Mozola Peter, Majdová Šárka, Behálová Veronika,

Tomko Marek, Siklenka Andrej, Rosipalová Tamara.

Realizačný tím:

Železník Vladimír - Poprad

Strelčíková Dana - Šamorín

Púszer Karol - Šamorín

Suchánek Radoslav - Šamorín

Zraz jednotlivých reprezentantov a realizačného tímu bude na základe

nominačného listu.
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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. 18/2021
VSPL ukladá úlohu predložiť daný návrh na schválenie na Radu SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba:, p. Bielik

p. Božik informoval členov výboru a skompletizovaní zoznamu plavcov na Multistretnutie

mladších juniorov v Kyjeve v termíne 24. - 25.4.2021. Nominovaní plavci sú na základe

systému súťaže v Kyjeve, kde sa berie výsledok celého reprezentačného družstva. S každým

plavcom ako aj zákonným zástupcom bolo prediskutované za akých podmienok sa na

Ukrajinu bude cestovať. P. Božik uviedol, že ide už o finálnu zostavu plavcov a realizačného

tímu. Pri zostavovaní nominácie plavcov p. Božik uviedol, že nie všetci nominovaní plavci sú

aj reprezentantmi SR v kategórii juniori a na dané podujatie ich nominujeme ako

reprezentantov. Dôvodom nominácie nereprezentantov sú prijímacie skúšky juniorských

reprezentačných plavkýň, ktoré sa obávajú v prípade pozitívneho výsledku, že by nestihli

skúšky v rámci svojich školských povinnosti.

p. Bielik v tejto záležitosti uviedol, že komunikoval s p. Kararbom z Ministerstva školstva,

vedy, výskumu a športu. Prediskutoval s ním podmienky návratu na Slovensku a vyhnutie sa

14 dňovej karantény. p. Bielik bude písať žiadosť na povolenie príletu na Slovensko, kde sa

uvedú náležitosti ako vynechanie tréningovej prípravy a pod. Ministerstvo žiadosť posúdi

kladne, nakoľko sa na Ukrajinu vycestuje za účelom medzinárodného plaveckého podujatia.

p. Bielik uviedol, že SPF ako aj výbor plávania bude zabezpečovať poistenie pre

reprezentantov a realizačný tím, ktoré v prípade pozitívneho výsledku bude znášať všetky

náklady spojené s ubytovaním, stravou až do negatívneho výsledku PCR. p. Bielik uviedol, že

plavci na letisko pôjdu priamo z plaveckých bublín, kde budú absolvovať prípravu pred

podujatím. Budú mať za sebou PCR test na vstupe, PCR test pred odchodom na letisko a tak

isto pri návrate im bude usporiadateľ zabezpečovať AGtest, ktorým sa vrátime na Slovensko.

VSPL bude žiadať podpísané čestné prehlásenie plavca a zákonného zástupcu o súhlase s

vycestovaním na dané podujatie. VSPL sa nechce v tomto smere zbavovať zodpovednosti v

prípade problémov, avšak je potrebný súhlas všetkých dotknutých osôb.

VSPL/2021/R/Z4/U6
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Výbor sekcie plávania schvaľuje reprezentačný tím mladších juniorov na

multistretnutie v Kyjeve, termín 24. - 25.4.2021.

Nominovaní plavci:

Obert Kristián, Polčič Radoslav, Košťál Samuel, Martinovič Matej,

Grožajová Lea, Košec Samuel, Horváthová Terézia, Balogová Tamara,

Urbánková Sophia, Kudláčová Petra, Púček Richard.

Realizačný tím:

Božik Miloš - vedúci akcie

Trešl Tomáš

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. 19/2021
VSPL ukladá úlohu predložiť daný návrh na schválenie na Radu SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba:, p. Bielik

p. Božik uviedol, že reprezentačné družstvo mladších juniorov absolvuje prípravu v Aquacity
Poprav v termíne 15. - 22.4.2021. Reprezentačné sústredenie bude prebiehať formou
centralizovanej prípravy, bude sa komunikovať s osobnými trénermi plavcov a pod.
Odchod na plavecké preteky bude z letiska Viedeň, pre športovcov a realizačný tím bude
zabezpečená preprava z Popradu do Viedne, otestovanie plavcov. Plavecké sústredenie v
Aquacity Poprad je už predbežne rezervované, je potrebné aby p. Bielik vystavil objednávku
do rezortu.

VSPL/2021/R/Z4/U7
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Výbor sekcie plávania schvaľuje reprezentačné sústredenie mladších

juniorov zúčastnených na podujatí Multistretnutie mladších juniorov v

Kyjeve. Termín sústredenia 15. - 22.4.2021 v Aquacity Poprad.

Nominovaní plavci:

Obert Kristián, Polčič Radoslav, Košťál Samuel, Martinovič Matej,

Grožajová Lea, Košec Samuel, Horváthová Terézia, Balogová Tamara,

Urbánková Sophia, Kudláčová Petra, Púček Richard.

Realizačný tím:

Miloš Božik - vedúci akcie

Tomáš Trešl

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. 20/2021
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

VSPL na základe diskusie prijalo záver, že na pozíciu competition manager EYOF BB 2022

bol nominovaný p. Pavol Peciar. VSPL vychádzala z názoru p. Nowaka, ktorý potvrdil

schopnosť organizovať podujatia veľkého formátu, schopnosť komunikovať a zastrešovať

operatívne niektoré záležitosti v Banskej Bystrici. p. Bielik uviedol, že p. Peciarovi zaslal

všetky náplne práce, informoval ho minulý týždeň o jednotlivých úkonoch, financiách a pod.

p. Peciar potvrdil, že akceptuje všetky náležitosti a je pripravený danú úlohu vykonávať

zodpovedne a čestne.
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- Plavecké preteky v najbližšej dobe

p. Bielik informoval členov výboru, že v piatok dňa 26.3.2021 sa zúčastnil stretnutia s

predstaviteľmi Aquacity Poprad, kde si prediskutovali jednotlivé možnosti konania a

usporiadania pretekov v tomto komplexe. Na stretnutí p. Bielik ukázal aj pripravené

propozície na tieto podujatia, ktoré majú pripravené spolu s p. Králikom. Avšak počas

víkendu došlo k zásadním zmenám v organizácii súťaží ako pre reprezentáciu tak aj pre

členskú základňu SPF. Preteky, ktoré sa mali konať v Gyuri v termíne 2. - 3.4.2021 boli zo

strany maďarského organizátora zrušené kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii. VSPL v

tomto smere sa musí primárne zaoberať reprezentáciou, ktorá potrebuje pred blížiacimi sa

vrcholmi sezóny zúčastniť medzinárodných plaveckých meetingov. V krátkodobom časovom

horizonte sa majú uskutočniť preteky pre takmer celú reprezentáciu. Počas víkendu sa ozvala

aj p. Adámková, ktorá prejavila záujem v tejto pandemickej dobe zorganizovať podujatie Orca

cup v bubline v Šamoríne. VSPL prebral možnosti podujatí do budúcna a musel pristúpiť k

prehodnoteniu krátkodobého výhľadu na organizáciu a konanie pretekov. Orca cup sa má

uskutočniť v termíne 30.4. - 2.5.2021 a je zaradený do kategórie FINA ako kvalifikačný

meeting na podujatie OH 2021. Podujatie môže doplniť výjazd SR na ME 2021 v Budapešti a

môže priniesť splnenie limitov na vrcholné súťaže v priebehu roka, ktorými sú MEJ, MSJ a

pod.

p. Bielik informoval členov sekcie plávania, že by súťaže mohli vyzerať nasledovne:

17. - 18.4.2021 - multistretnutie Kyjev starší juniori

24. - 25.4.2021 - multistretnutie Kyjev mladší juniori

24. - 25.4.2021 - Graz trophy (výjazd pre seniorskú reprezentáciu a limitárov na MEJ)

30.4. - 2.5.2021 - Orca cup - FINA podujatie

7.5. - 9.5.2021 - Kontrolné preteky 2021 starších a mladších žiakov VSO a SSO v Poprade

17.5. - 23.5.2021 - Majstrovstvá Európy Budapešť

29.5. - 30.5.2021 - V4 Hopes Poprad

4.6. - 6.6.2021 - Majstrovstvá Slovenska seniorov a juniorov v Poprade

Vymenovaná preteky sú zatiaľ orientačné a budú podliehať príslušným schváleniam

jednotlivých orgánov v rámci SPF.

p. Bielik informoval, že vo štvrtok 1.4.2021 sa bude konať stretnutie v Aquacity Poprad, kde

by sa im ponúkla táto alternatíva pretekov.

p. Bielik v diskusii ohľadne Orca cupu uviedol, že bude s p. Adámkovou telefonovať ohľadne

jej požiadavky na zvýšenie príspevku v rámci usporiadania FINA preteku. p. Bielik uviedol, že

sa na daný pretek bude VSPL pozerať koncepčne a vytvorí rámec na podporu všetkých FINA

podujatí, ktoré sú v organizácii súkromných klubov.

- aktuálna situácia v Šamoríne v rámci reprezentačného sústredenia
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p. Procházka členov sekcie plávania informoval ohľadom situácie v Šamoríne v rámci

reprezentačného sústredenia. Uviedol, že došlo k viacerým porušeniam v rámci organizácie

reprezentačného sústredenia a niektorí plavecký tréneri nepochopili zmysel reprezentačného

sústredenia a viac sa venujú svojim klubovým záležitostiam, porušujú pravidlá a

nedodržiavajú pokyny, ktoré nastolil p. Procházka na základe poverenia p. Šulekom, aby v

bubline nastolil poriadok a bol styčný dôstojník v procese organizácie. p. Procházka ďalej

uviedol, že v najbližších dňoch bude dochádzať k príchodu plavcov, ktorí sa zúčastnia

pretekov na blížiacich sa detských pretekoch. Bude potrebné chrániť reprezentantov, aby sa

pred blížiacimi sa pretekmi nenakazili a neprišli do kontaktu so zvýšeným počtom detí. V

rámci ochrany plavcov p. Procházka nastavil aj rooming list, ktorý odzrkadloval jednotlivé

ochranné aspekty pre reprezentantov.

Prílohy k zápisu č. SPF/2021/VSPL/Z4:

- nominácie starších juniorov na multistretnutie v Kyjeve

- nominácia mladších juniorov na multistretnutie v Kyjeve

Ukončenie zasadnutia VSPL o 21:00 hod.

Zapísal: Rastislav Bielik
Overil a doplnil: Karel Procházka, 30.3.2021
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