
SPF/2021/VSPL/Z5

Zápis zo zasadnutia č.5/2021
Výboru sekcie plávania SPF

konaného dňa 12.04.2021 ZOOM online forma
začiatok o 18:00hod.

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

Bod  č.1 - Otvorenie

P. Bielik privítal pozvaných prítomných členov Výboru sekcie plávania a pozvaných hostí.
Konštatoval, že na zasadnutí VSPL sú prítomní 5 členovia a VSPL je uznášaniaschopný.
P. Bielik uviedol, že výbor sekcie plávania sa na dnešnom zasadnutí bude venovať organizácii
podujatí na najbližší mesiac, podpore reprezentantov na blížiace sa vrcholy sezóny ako aj podpore
plavcov v rámci preteku Orca cup 2021 a 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/Z5/U1
Výbor sekcie plávania schvaľuje program zasadnutia VSPL v znení:

1. Otvorenie
2. Schválenie uznesení VSPL
3. Rôzne

Hlasovanie: Za: 5 , 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 rozšírenie realizačného
tímu na pretekoch v Grazi v termíne 24. - 25.4.2021. Rozšírenie realizačného tímu sa týka
trénerov nominovaných plavcov na podujatie.
p. Procházka doplnil návrh p. Bielika o opatrenia týkajúce sa podujatia. Navrhol členom
VSPL aby jednotlivý nominovaní tréneri nastúpili do bubliny v Šamoríne v pondelok
19.4.2021 aby sa zachovalo homogénne prostredie a znížilo sa riziko nákazy Covid 19.
Nakoľko reprezentácia pôjde na podujatie spoločným autobusom je potrebné chrániť v prvom
rade plavcov a vyhnúť sa riziku karantény v prípade pozitívneho výsledku u plavca. Tým
pádom každí z trénerov, ktorí prejaví záujem o preteky bude povinne musieť absolvovať test
PCR 19.4.2021 pri nástupe do bubliny a pred odchodom do Grazu opäť bude pretestovaný.
p. Bielik pripomenul členom VSPL, že na toto podujatie sa bude žiadať od Ministerstva
školstva dekrét, ktorý zaručí plynulý tréningový proces a plavci sa nemusia vrátiť do štátom
povinnej 14 dňovej karantény. Nakoľko ide o významné podujatie pre ME v Budapešti
členovia VSPL zaujali pozitívne stanovisko v tejto záležitosti. Je potrebné aby osobný tréneri
videli svojich plavcov v poslednej prípravnej fáze pred ME v Budapešti.
p. Bielik dodal, že donominovaní tréneri budú mať preplatené náklady spojené s ubytovaním
v Šamoríne ako aj v Grazi, a sú bez nároku na mzdu súvisiaci s činnosťou športového
odborníka.

VSPL/2021/R/Z5/U2

Výbor sekcie plávania schvaľuje rozšírenie realizačného tímu na preteky v

Grazi/AUT v termíne 24. - 25.4.2021.

Nominovaní tréneri:

M. Knihár, K. Púszer, V. Železník, M. Leščáková, J. Adámek, M. Putala, P.

Peciar.

Náklady na prenájom bazéna je hradená z rozpočtu SPF kapitoly 15

plávanie 2021.

Zraz jednotlivých reprezentantov a realizačného tímu bude na základe

nominačného listu.

Hlasovanie: Za: 5 , Proti: 0, Zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne
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Úloha č. 21/2021
Výbor sekcie plávania ukladá predložiť návrh uznesenia na Radu SPF.

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

p. Božik informoval členov výboru, že z pracovných povinností vyplyvajúcich z jeho

klubových záležitosti s organizáciou Orca Cupu 2021 sa nebude môcť zúčastniť sústredenia

ako aj samotného preteku v Kyjeve v termíne od 15. - 26.4.2021. p. Božik sa pokúšal nájsť

spolu s p. Trešlom náhradu za seba, ktorá by zapadla do tímu a po rôznych úvahách bol na

reprezentačné akcie nominovaný p. Vachan.

VSPL/2021/R/Z5/U3

Výbor sekcie plávania schvaľuje zmenu realizačného tímu pred blížiacim

sa podujatím Multistretnutie mladších juniorov v Kyjeve. Zmena

realizačného tímu je v termíne 15. - 26.4.2021. V termíne je zahrnuté

prípravné stretnutie mladších juniorov v Poprade ako aj preteky na

Ukrajine.

Hlasovanie: Za: 5 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha č. 22/2021
Výbor sekcie plávania ukladá predložiť návrh na Radu SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba: p. Bielik

p. Bielik v ďalšej diskusii členov výboru informoval o návrhu na zmenu konceptu podpory
podujatí FINA pretekov 2021 v dôsledku pandémie Covid 19. Uviedol, že nakoľko sa
pravdepodobne budú organizovať všetky podujatia vo forme bublín, organizátorom vznikajú
dodatočné náklady na ubytovanie a stravovanie rozhodcov v karanténnych centrách. Z tohto
dôvodu je nemožné pre organizátora usporiadať podujatie, ktoré je zapísané do kalendára
FINA ako kvalifikačné podujatie na vrcholné súťaže v ďalších rokoch. Výber zo štartovného
v súčasnej dobe nie je ani z polovice porovnateľný ako po minulé roky a z tohto dôvodu bol
návrh pánom Bielikom podaný a predstavený členom VSPL. Tento koncept podpory podujatí
FINA 2021 by bol do konca roka 2021 a z pôvodného príspevku 2000 eur, ktoré si kluby
následne cez SPF preúčtovávali by sa išlo priamou podporou zaplatenia nákladov na
rozhodcov spojených s podujatím. V tejto čiastke by bolo zahrnuté poskytnutie podpory
súvisiacej s ubytovaním, stravovaní, preplatením materiálneho zabezpečenia rozhodcov a
spracovanie prihlášok športovým administrátorom.
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p. Bielik uviedol, že organizátor podujatia by finančné znášal náklady za prenájom bazéna,
online prenos, grafické práce, medaile a poháre, tričká a rúška, akreditácie, kancelárske a iné
výdaje, občerstvenie na podujatí pre rozhodcov a trénerov, finančné ceny. p. Bielik v tejto
veci uviedol, že vymenované náklady súvisiace s organizátorom predstavujú zhruba 50
percentný podiel na organizovaní podujatia. Organizátor vybavuje a zostavuje rooming listy
jednotlivých osôb, ktoré majú záujem o podujatie a pripravuje všetky podklady pre daný
rezort, kde sa preteky konajú. Výška tejto finančnej podpory sa bude líšiť v závislosti od cien
ubytovania a stravy jednotlivých rezortov v rámci Slovenskej republiky.
p. Bielik ďalej uviedol, že organizátor si na základe svojich kontaktov zostavuje
rozhodcovský zbor pre dané podujatie a následne ho posiela na SPF na odsúhlasenie.
p. Bielik uviedol, že nie je možné dopredu predikovať sumu za jednotlivé položky, ktoré bude
znášať SPF a hlavne rozpočet plávania na rok 2021 ale približným odhadom sme schopný
pokryť tieto výdaje za účelom organizovania podujatia. Navýšením príspevku na podporu
FINA podujatí na rok 2021 sa SPF automaticky stáva spoluorganizátorom podujatia a
zabezpečuje si priestor na marketing a pod.
p. Bielik uviedol, že s každým organizátorom bude podpísaná zmluva, v ktorej budú jasne
definované náklady, ktoré znáša SPF a ktoré znáša organizátor podujatia.

VSPL/2021/R/Z5/U4

Výbor sekcie plávania schvaľuje zmenu konceptu podpory pre FINA

podujatia organizované na území SR v roku 2021

Náklady na podporu FINA podujatí budú hradené z rozpočtu SPF 2021 z

kapitoly 16 plávania.

Hlasovanie: Za:  5, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha č. 23/2021
VSPL ukladá úlohu predložiť daný návrh na schválenie na Radu SPF.

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

p. Bielik informoval členov VSPL o ďalšom návrhu týkajúci sa podpory reprezentácie na

podujatí Orca cup 2021. Na základe propozícii vypracovaných klubom Orca Bratislava sa

VSPL zaoberala podporou plavcov zaradených do reprezentácie k 1.1.2021. p. Božik

predostrel návrh finančnej podpory jednotlivých plavcov vo výške 345

eur/osoba/reprezentant. Finančný príspevok na náklady spojené s ubytovaním a stravou

športovcov bude v termíne 23.4. - 2.5.2021. Jednotlivý reprezentanti ho budú môcť využívať

ľubovoľne podľa optimálnej nastavenia ich prípravy a účasti na podujatí.
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Členovia VSPL viedli dlhú diskusiu ohľadne daného príspevku. Na záver tohto bodu sa zhodli

na výške najnižšieho balíčka v rámci propozícii vypracovanými organizátorom, a to vo výške

345 eur/osoba/reprezentant.

Organizátor podujatia Orca Bratislava bude jednotlivým plaveckým oddielom účtovať sumu

poníženú o plavcov, ktorí majú nárok na príspevok. Príspevok vo výške 345 eur bude priamo

vyúčtovaný na SPF a bude hradený z rozpočtu plávania 2021. Príspevok sa týka aj age group

EYOF, ktorí nie sú v reprezentácii a to na základe bodových výkonov stanovených členmi

VSPL na 570 FINA 2021 bodov pre dievčatá a 560 FINA 2021 bodov pre chlapcov. Bodové

výkony jednotlivých plavcov budú prílohou tohto zápisu.

VSPL/2021/R/Z5/U5

Výbor sekcie plávania schvaľuje finančný príspevok pre podujatie Orca

cup 2021 v termíne 23.4. - 2.5.2021 vo výške 345 eur/osoba/reprezentant.

Príspevok sa zároveň týka aj plavcov age group EYOF na základe

zaplávaných FINA bodov 2021 vo výške 570b dievčatá a 560b chlapci.

Finančný príspevok je hradený z rozpočtu SPF kapitoly plávania.

Hlasovanie: Za:  5, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha č. 24/2021
VSPL ukladá úlohu predložiť daný návrh na schválenie na Radu SPF.

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

Bod  č.3: Rôzne

p. Bielik uviedol krátkodobý výhľad pretekov, ktoré sa majú v najbližšej dobe organizovať či

už pod záštitou SPF alebo na základe organizácie klubov samotných:

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

14.5. - 16.5.2021 - Jarné kontrolné preteky 2021 seniori a juniori v Poprade
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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.

Prílohy k zápisu č. SPF/2021/VSPL/Z5:

- age group EYOF dievčatá

- age group EYOF chlapci

Ukončenie zasadnutia VSPL o 20:00 hod.

Zapísal: Rastislav Bielik
Overil a doplnil: Karel Procházka, 14.04.2021
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