
SPF/2021/VSPL/Z7

Zápis zo zasadnutia č.7/2021
Výboru sekcie plávania SPF

konaného dňa 07.07.2021 ZOOM online forma
začiatok o 12:30hod.

Prítomní členovia VSPL: p. Bielik, p. Železník, p. Procházka, p. Božik,
Prítomní pozvaní: P. Nowak, p. Hofericová, p. Šulek, p. Košťál, p. Grznárová
Ospravedlnení:
Neospravedlnený: 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 (chýba p.
Sabol).
P. Bielik členom Výboru sekcie plávania predstavil dočasnú asistentku pre plávanie v rámci
sekretariátu SPF p. Hofericovú, ktorá bude dočasne zastávať pozíciu asistentky až do návratu p.
Grznárovej.
P. Nowak riešil technické záležitosti pre p. Hofericovú - presmerovanie mailov, a pod.
p. Bielik uviedol, že na zasadnutí VSPL boli pozvaní aj p. Šulek, ktorý vysvetlí pár nezrovnalosti v
bode č. 7 a p. Košťál ako súťažný riaditeľ SPF, s ktorým sa budú riešiť pripravované podujatie pod
hlavičkou SPF v rámci pretekov na Bory Mall.

Návrh programu zasadnutia VSPL:

1. Otvorenie
2. Súťaže 2021
3. Termínová listina na rok 2021
4. Schválenie zástupcov SPF na zimné M-SR 2021
5. Reprezentácia
6. Stav hospodárenia, čerpanie rozpočtu SPL
7. Záležitosti sekcie plávania
8. Rôzne

Uznesenie SPF/2021/VSPL/Z7/U1
Výbor sekcie plávania schvaľuje program zasadnutia VSPL v znení:

1. Otvorenie
2. Súťaže 2021
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3. Termínová listina na rok 2021
4. Schválenie zástupcov SPF na zimné M-SR 2021
5. Reprezentácia
6. Stav hospodárenia, čerpanie rozpočtu SPL
7. Záležitosti sekcie plávania
8. Rôzne

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

Bod  č.2 – Súťaže 2021

p. Bielik zúčastneným predostrel návrh propozícii na pripravovaný pretek v Bory Mall v
spolupráci s Golem Clubom Bratislava. Pretek bol schválený ako FINA nominačný pretek na
Majstrovstvá sveta v krátkom bazéne v Abú-Dhabí v decembri v roku 2021. V súvislosti už s
avizovaným schválením p. Nowak na základe požiadavky p. Bielika rozposlal program
pretekov na okolité zväzy a štáty aby sa zaručila čo najvyššia konkurencia na podujatí.
p. Bielik uviedol, že stále sa Slovenská republika nachádza v určitých COVID opatreniach a
je potrebné aby sa pri organizácii vychádzalo z platnej vyhlášky, ktorá sa priebežne
aktualizuje. Časť textu z vyhlášky je zakomponovaná priamo v propozíciách ale častou
aktualizáciou zmien nemusí pred pretekom platiť paragraf a číslo vyhlášky v čase schválenia
propozícii.
p. Bielik k propozíciácm uviedol, že sú perfektne pripravené a zostavené ako program
samotný. Poďakoval p. Procházkovi za pomoc pri zostavení programu a p. Šimunovi za
formálnu úpravu a upresnenie nezrovnalosti. p. Bielik uviedol, že by doplnil o jednu
rozplavbu viac na 200m vzdialenosti oproti počtu rozplavieb uvedených v návrhu.
p. Procházka uviedol, že rozpis je urobený s rezervou a pridaním rozplavby sa program
zásadne nenatiahne.

VSPL/2021/R/Z7/U2

Výbor sekcie plávania schvaľuje v zmysle Súťažného poriadku plávania

čl. 10 ods. 1 a ods. 3 schvaľuje doplnenie Termínovej listiny SPF na rok

2021 o preteky organizované pod hlavičkou SPF v termíne 31.7. - 1.8.2021

na bazéne Golem Club Bratislava v Bory Mall a zároveň schvaľuje

propozície tohto podujatia.

Hlasovanie: Za: 4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne
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Úloha č. 30/2021
Výbor sekcie plávania ukladá predložiť návrh uznesenia na Radu SPF.

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

Slovakia Swimming Cup 2021

p. Bielik uviedol, že v októbri nás čaká druhý z kvalifikačných podujatí na MS v Abú-Dhabí v

decembri 2021, ktoré sa uskutočnia v Šamoríne. V tejto veci je potrebné začať viesť dialóg s

predstaviteľmi Šamorína, akým spôsobom sa budú podielať na danom podujatí, a či v

termíne, ktorý je schválený v TL 2021 sa dané podujatie uskutoční v Šamoríne.

Nakoľko ide o významné podujatie

Pri danom preteku je potrebné do konca júla pripraviť propozície, nachystať grafický materiál

na podujatie aby sa mohli všetky podrobnosti zavesiť na prislušné webové stránky SPF, FINA,

LEN a pod.

p. Košťál v spolupráci s VSPL a asistentkou pre plávanie začnú riešiť dizajn a grafiku medailí,

text na ubytovanie a pod. p. Bielik uviedol, že nateraz nie je zrejmé aká bude situácia v rámci

COVIDu v októbri ale základné veci okolo súťaže by mali byť nachystané včas. V tejto veci p.

Bielik uviedol, že by bol rád ak by každý pretek pod hlavičkou SPF mal svojho “pána”, ktorý

bude z preteky zodpovedný. Ako návrh zo strany p. Bielika by malo ísť o p. Košťála, ktorý je

súťažným riaditeľom SPF a preteky spadajú pod jeho právomoc. Asistentka pre plávanie p.

Hofericová a Výbor sekcie plávania bude nápomocný v tejto veci a vynaloží maximálne úsilie

tak ako tomu bolo po minulé preteky. p. Košťál s uvedeným súhlasil.

p. Bielik uviedol, že bude potrebné doriešiť podmienky generálneho partnerstva s

organizátorom - napr. Slovakia swimming cup v Šamoríne (napr. prenájom bazéna pre SPF

zadarmo a price money, a pod.). Taktiež je dôležité zadefinovať vzájomnú dlhodobú

spoluprácu. Konkrétne s vedením Šamorína bude jednať prezident SPF p. Šulek a

viceprezident SPF p. Bielik. Konkrétne vyrokované podmienky predstavia na nasledujúcej

sekcii SPF.

p. Železník opustil rokovanie - 13.00 (schôdza SOŠV k OH)

Veľká cena Slovenska 2022

V roku 2022 sa uskutoční VCS a bude to 60. ročník tohto tradičného podujatia. p. Bielik

uviedol, že by bol rád ak by sa prípravy na daný pretek začali postupne rozbiehať nakoľko už

pred pár mesiacmi spolu s p. Nowakom a p. Košťálom preberali čo by sa na preteku mohlo

zlepšiť, ako by vyzeral bazén, avšak je potrebné aby sa to aj finančne vyčíslilo. Na 60. ročník

by sa mali urobiť špeciálne medaile, ktoré vyniknú a budú jedinečné aj za cenu vyššej

nákladovosti.

p. Košťál uviedol, že jednal s OH múzeom o poskytnutí historických materiálov, informoval o

kontaktoch s osobnosťami SR plávania vzhľadom na účasť na VCS (p.Moravcová, p.Géry,

p.Roľko).

p. Bielik by chcel dotiahnuť aj 2-3 svetových plavcov.
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p. Šulek uviedol, že je na diskusiu, či 60. ročník bude ako retro pretek na Pasienkoch, alebo

nová tradícia v Šamoríne.

p. Procházka uviedol, že je dôležité stanoviť si termín, pretože v máji 2022 je MS 50 vo

Fukuoke a v auguste 2022 ME50 v Ríme. VSPL to zohľadní pri tvorbe termínovej listiny na

rok 2022.

Bod  č.3 – Termínová listina na rok 2021

p. Bielik predstavil návrh na zapísanie pretekov do termínovej listiny na rok 2021 členom

VSPL na základe doručenej žiadosti od klubu Piraňa Topolčany - Pohár primátorky mesta

Topoľčany v termíne 18.9.2021., obsluha ČSZ p. Husár.

p. Košťál informoval, že v danom termíne sa uskutoční aj finále SR pohára v diaľkovom

plávaní.

p. Bielik uviedol, že sa jedná o jednodňové preteky na 25m bazéne s využitím elektrickej

časomiery.

VSPL/2021/R/Z7/U3

Výbor sekcie plávania schvaľuje v zmysle Súťažného poriadku plávania čl. 10

ods. 1 a ods. 3 schvaľuje doplnenie Termínovej listiny SPF na rok 2021 o preteky

organizované plaveckým klubom Piraňa Topoľčany:

18.09.2021 - Pohár primátorky mesta Topoľčany 25m e

Hlasovanie: Za: 3 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha č. 31/2021
Výbor sekcie plávania ukladá predložiť návrh na Radu SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedná osoba: p. Bielik

Bod  č.4 – Schválenie zástupcov SPF na zimné M-SR v plávani 2021

p. Bielik informoval, že zástupca SPF by mal byť členom Výboru sekcie plávania, resp. Rady
SPF, resp. sekretariátu a mal by mať rozhodcovskú licenciu ako je to uvedené v pravidlách
plávania. Nakoľko zástupca SPF je členom rozhodovacej jury v prípade akýchkoľvek
protestov na podujatiach. Z tohto dôvodu je daná podmienka pre zástupcu, a to mať
minimálnu rozhodcovskú triedu stanovenú v interných smerniciach SPF. Na základe vyššie
spomenutých podmienok p. Procházka a p. Hofericovania sa zúčastnia ako zástupcovia na
M-SR a budú riadne vedený v rozhodcovskom zbore. p. Bielik momentálne nemá spravené
rozhodcovské minimum, avšak v priebehu školení na rozhodcov si ho spraví. V prípade ak sa
tento proces nestihne do spomínaných M-SR, bude p. Bielik vedený len ako zástupca
organizátora SPF podujatia bez zápisu do rozhodcovského zboru.
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Predbežná nominácia:
3.- 5.12.2021 Dolný Kubín - M-SR seniori a juniori - nominovaný zástupca SPF p. Procházka
10. - 12.12. 2021 Spišská nová Ves - M-SR mladší žiaci - nominovaný zástupca SPF p.
Hofericová
17.-19.12. 2021 Humenné - M-SR starší žiaci - predbežne nominovaný zástupca p. Bielik

13.26 - p. Košťál opustil rokovanie
13.26 - p. Železník sa vrátil

Bod  č.5 – Reprezentácia

p.Bielik v bode Reprezentácia uviedol, že na základe jednotlivých plánov práce RTC 2021

reprezentačných družstiev seniorov a aj juniorov sa k 1.7.2021 budú reprezentačné družstvá

upravovať o nových zaradených reprezentantov avšak na druhej strane sa bude reprezentácia

aj aktualizovať (prestávajú platiť časy zaplávané v roku 2019) kvôli pandémii COVID-19.

Reprezentanti, ktorí boli do reprezentačného družstva zaradený na základe výkonu z roku

2019, museli v období 1.1.2021 - 30.6.2021 potvrdiť potrebný bodový výkon. V opačnom

prípade nebudú k 1.7. 2021 do daného reprezentačného družstva zaradený, alebo budú

preradený  do príslušného stupňa na základe výkonu v roku 2020, alebo 2021.

Prebehla diskusia (p. Bielik a p. Božik) o zmenách k 1.1.2022 - ohľadom zvýšenia bodov a

zaraďovania do reprezentácie. Danú problematiku bude nutné v najbližšom čase doriešiť.

p. Bielik uviedol, že do reprezentácie VSPL investovala obrovské finančné prostriedky aby

zabezpečila chod reprezentácie a tréningový proces v čase pandémie COVID - 19 či už v

Šamoríne alebo v Poprade v rámci plaveckých bublín. VSPL sa snažila reprezentantom

zabezpečiť domáce podujatia ako aj zahraničné výjazdy, kde sa mohla porovnať výkonnosť aj

mimo územia SVK.

V priebehu bodu Reprezentácia p. Šulek navrhol zmenu plánovania RTC zo súčasného

obdobia na novo plánované obdobie od 1.9. - 30. 08.

V rámci tejto témy prebehla diskusia medzi prezidentom SPF p. Šulekom a členmi sekcie a p.

Nowakom vysvetllil pár informáci k zmene plánovania RTC zo súčasného 1.1.- 31.12. na od

1.9. do 30.08. nasledujúceho roku.

p. Procházka v princípe súhlasí k návratu na RTC od 1.9. bude ale potrebné premyslieť

financovanie reprezentácií a reprezentantov (vrátane ÚTM), ktoré je závislé od rozpočtu a ten

sa schvaľuje na konferencii SPF. Preto by bolo vhodné zamyslieť sa nad možnosťou

organizovať konferenciu v jesennom termíne, aby boli veci schválené vopred a nie až s

niekoľkomesačným oneskorením.

p. Bielik prenechal slovo p. Procházkovi a p. Božikovi, osobám povereným vedením

jednotlivých reprezentačných družstiev.

p. Procházka vysvetlil tvorbu aktualizácie repre družstva seniorov.

p. Božik vysvetlil tvorbu aktualizácie repre družstva juniorov. Zdôraznil, že až 10 nových

juniorských reprezentantov zaplávalo výkony na MSR v Poprade.
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VSPL/2021/R/Z7/U4

Výbor sekcie plávania schvaľuje aktualizáciu reprezentačného družstva

seniorov na základe súčasne platného plánu práce RTC 2021

reprezentačného družstva seniorov v bode: “Obdobie pre zaradenie do

reprezentačného družstva”.

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

Úloha č. 32/2021
VSPL ukladá úlohu predložiť daný návrh na schválenie na Radu SPF.

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

VSPL/2021/R/Z7/U5

Výbor sekcie plávania schvaľuje aktualizáciu reprezentačného družstva

juniorov na základe súčasne platného plánu práce RTC 2021

reprezentačného družstva juniorov v bode: “Obdobie pre zaradenie do

reprezentačného družstva”.

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

Úloha č. 33/2021
VSPL ukladá úlohu predložiť daný návrh na schválenie na Radu SPF.

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

p. Bielik v ďalšom pokračovaní výboru uviedol, že VSPL diskutoval pred ME v Budapešti o

možnosti vyslania fotografa alebo druhou alternatívou od p. Nowaka bolo objednanie si fotiek

od p. Sidorjaka z Českej republiky. p. Sidorjak fotil oficiálne pre český plavecký zväz.
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VSPL/2021/R/Z7/U5

Výbor sekcie plávania schvaľuje úhradu nákladov spojených s fotením

slovenskej reprezentácie na ME v Budapešti od p. Sidorjaka vo výške 400

eur.

Náklady spojené s úhradou faktúry budú hradené z rozpočtu SPF 2021

kapitoly 15 plávania.

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

Úloha č. 34/2021
VSPL ukladá úlohu predložiť daný návrh na schválenie na Radu SPF.

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

p. Bielik oznámil členom VSPL, že po telefonickom rozhovore s R. Nagyom sa dohodli na

zabezpečení prenájmu plaveckých dráh na plavárni Pasienky a v Šamoríne v X- Bionic, kvôli

príprave na OH. Plavecké časy jednotlivých tréningov bude komunikovať p. Bielik s p.

Nagyom a následne sa dodržia procesy v rámci interných predpisov SPF aby bolo všetko

kompatibilné s ekonomickým oddelením. p. Bielik prevezme na seba zodpovednosť aby

všetky plavecké dráhy boli včas rezervované pre potreby reprezentanta.

VSPL/2021/R/Z7/U6

Výbor sekcie plávania schvaľuje úhradu nákladov pre Richarda Nagya v

rámci finálnej prípravy na Oh v Tokyu 2020, spojených s prenájmom

plaveckých dráh na plavárni Pasienky a v X-Bionic Sphere v Šamoríne v

termíne od 20.6. - 31.7.2021

Náklady spojené s úhradou faktúry budú hradené z rozpočtu SPF 2021

kapitoly 15 plávania.

Hlasovanie: Za:  4, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne
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Úloha č. 35/2021
VSPL ukladá úlohu predložiť daný návrh na schválenie na Radu SPF.

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

p. Bielik informoval členov VSPL a chystajúcich sa zmenách na pozícii športového riaditeľa a

v tejto veci pokým dojde k určitému zaškoleniu pracovníka na novej pozícii je potrebné aby

chod reprezentácie bol zabezpečený. Preto p. Bielik navrhuje aby do 31.12.2021 boli na

pozíciu dočasného poverenia vedenia reprezentácie seniorov nominovaný p. Karel Procházka

(od 1.9. 2021, keď mu končí zmluva na pozícii asistenta reprezentačného trénera), a pri

junioroch nominovaný p. Miloš Božik. Navrhnutí páni by vykonávali administratívne úkony

spojené s činnosťou pri reprezentácii, aby sa zachovala kontinuita práce. Navrhované mená

nemajú vplyv na nový návrh reprezentačnej štruktúry a budú kompatibilný s predstaveným

návrhom.

Zmluva s navrhovanými pánmi bude formou zmluvy o výkone činnosti športového odborníka,

ktorá v prípade potreby je vypovedateľná zo strany nového vedia SPF okamžite. Nejde o

proces na dlhodobé obdobie ale o proces zabezpečenia základných úkonov, ktoré pri

rozbehnutom kolotoči súťaží a sústredení je potrebné riešiť na denno dennej báze.

VSPL/2021/R/Z7/U6

Výbor sekcie plávania schvaľuje p. Karla Procházku ako osobu poverenú

vedením seniorskej reprezentácie do 31.12.2021 na úkony spojené s

administratívnou prácou pri reprezentácii v hodnote 450 eur/ mesiac.

Náklady spojené s úhradou faktúry budú hradené z rozpočtu SPF 2021

kapitoly 15 plávania.

Hlasovanie: Za: 3, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Nehlasoval: p.Procházka
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha č. 36/2021
VSPL ukladá úlohu predložiť daný návrh na schválenie na Radu SPF.

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

VSPL/2021/R/Z7/U6
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Výbor sekcie plávania schvaľuje p. Miloša Božika ako osobu poverenú

vedením juniorskej reprezentácie do 31.12.2021 na úkony spojené s

administratívnou prácou pri reprezentácii v hodnote 450 eur/ mesiac.

Náklady spojené s úhradou faktúry budú hradené z rozpočtu SPF 2021

kapitoly 15 plávania.

Hlasovanie: Za:  3, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Nehlasoval: p. Božik
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha č. 37/2021
VSPL ukladá úlohu predložiť daný návrh na schválenie na Radu SPF.

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

p. Božik v bode “Reprezentácia” informoval o žiadosti zo strany rodičov plavkyne, ktorá žije
v USA a má dvojité občianstvo, či by bola možnosť preplatenia letenky z USA na Slovensko
v čase pred ME v Budapešti. Teresa Ivan prvýkrát reprezentovala Slovensko na vrcholnom
šampionáte, podala kvalitné výsledky, svojim výkonom predvedeným v Budapešti ukázala
svoj potenciál do budúcnosti.
p. Procházka k tejto téme naznačil, že momentálne môže dôjsť k akémusi precedensu zo
strany VSPL nakoľko daná plavkyňa podala kvalitné výkony až v roku 2021. Z hľadiska
rozpočtu sa musí VSPL zaoberať z akej kapitoly sa budú dané výdavky hradiť avšak je
potrebné mať na pamäti, že podmienky preplatenia by mali byť rovnaké pre všetkých
zúčastnených ME v Budapešti, ktorí prileteli na svoje vlastné náklady. Samozrejme
preplatenia nákladov ostatných reprezentantov je možné z peňazí, ktoré boli vyplávané za
výsledky v rokoch 2019, 2020.
p. Bielik uviedol, že v tejto veci je VSPL otvorená, len v rámci diskusie je potrebné si
vychytať všetko veci, ktoré do budúcna by mohli zbytočne prilievať olej do ohňa. Po
skončení dovolenkového obdobia v rámci sekretariátu SPF pôjde p. Bielik hľadať riešenia
ako danú vec v prospech športovca vyriešiť.

Bod  č.6 – Stav hospodárenia , čerpanie rozpočtu SPL

p. Bielik informoval, že má prehľad do konca mája, informoval o približných stavoch

čerpania, jednotlivých kapitol. Zatiaľ prebieha čerpanie dobre aj zo strany klubov.

Momentálne prebieha na SPF doúčtovanie položiek z EU šampionátov, MSR, sústerdenia

pred MEJ. Po sfinalizovaní p. Hudecovou bude p. Bielik informovať členov sekcie PL o

možnostiach ďalšieho čerpania.
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Bod  č.7 – Záležitosti sekcie plávania

p. Fronek

p. Bielik na úvod tohto bodu poznamenal, že po voľbách v roku 2019 (konferencia SPF) a

následne začatej práce v sekcii plávania mu bola ponúknutá pomoc zo strany prezidenta SPF

p. Šuleka, ktorého oslovil p. Fronek.

p. Šulek informoval o histórii a spôsobe komunikácie s p. Fronekom. Oslovil ho a p. Fronek

vypracoval koncepciu, ktorá mala byť spustená po konferencii 2020. p. Šulek mu následne

poslal 500 eur z vlastných finančných prostriedkov a momentálne p. Fronek žiada doplatenie

plnej výšky za odvedenú prácu.

p. Fronek zaslal navrhovanú koncepciu plánu práce jednotlivých reprezentačných družstiev,

hrubý náčrt tvorby termínovej listiny, organizáciu plaveckých kempov a pod. Členovia VSPL

na svojom riadnom zasadnutí v roku 2019 preberali v podobe diskusie daný návrh a zhodli sa,

že to nie je postavené na podmienky v SR či už z hľadiska infraštruktúry, bodových výkonov

atď. Členovia VSPL mali za to, že sa jedná o akúsi formu diskusie a aj p. Procházka a aj p.

Bielik viedli diskusiu s p. Fronekom ohľadom daného vypracovaného projektu. Celá sekcia

plávania to považovala za akýsi postupný proces k dopracovaniu sa k finálnemu projektu,

ktorý by bolo možné aplikovať na podmienky v Slovenskej republike. Zo strany SPF, VSPL a

podľa informácii ani zo strany p. prezidenta SPF nešla oficiálna objednávka na tieto služby. p.

Bielik v posledných mesiacoch obdržal informáciu od p. Froneka, že zo strany SPF nie je

uhradený záväzok voči jeho osobe za poskytnuté služby pri vypracovaní spomínaného

projektu (9000 austrálskych dolárov). p. Fronek informoval p. Bielika, že musí z toho ako

fyzická osoba žijúca a podnikajúca v Austrálii zaplatiť daň, čo k 18.6.2021 bolo z jeho strany

spravené.

p. Bielik vysvetlil p. Fronekovi očo išlo zo strany SPF a že neboli dodržané postupy pri

oficiálnych platbách z účtov SPF. Ubezpečil p. Froneka, že na riadnom zasadnutí VSPL sa

daná vec preberie aj s p. prezidentom SPF, ktorý komunikoval na začiatku s p. Fronekom a

sám p. prezident SPF vysvetlí danú vec členom sekcie plávania a p. Fronekovi.

p. Božik skonštatoval, že Sekcia PL žiadne zadanie p. Fornekovi nedávala a informácie o

spolupráci sú pre neho novinkou, s uvedenou koncepciou sme sa zoznámili na Sekcii Pl v

roku 2020 a skonštatovala sa tam nesúlad s našou slovenskou realitou.

p. Šulek dohodol spoluprácu, ale nerozprávali sa o peniazoch, ale spolupracovať chcel, aby

sme posunuli SR plávanie ďalej. P. Fronek poslal faktúru v čase covidu a p. Šulek ho následne

odkázal na p. Bielika a Sekciu PL, aby to doriešila. Faktúra k dnešnému dňu nebola evidovaná

ani v účtovníctve v rámci ekonomického úseku. p. Šulek navrhuje, aby sa zavolal na sekciu a

vec sa s ním prejednala osobne.

p. Bielik skonštatoval, že komunikoval s p. Fronekom k rôznym veciam, ale nevedel, že má

sľúbené nejaké peniaze, uvedené veci chápal ako bežnú komunikáciu a nie platenú službu. p.

Bielik dané veci vykonával v čase svojho voľného času a diskusia s p. Fronekom prebehla k

termínovým listinám, výsledkom z vrcholných súťaží a pod.

K danej faktúre z roku 2019 nemá sekcia žiadnu objednávku, veci uvedené v danej faktúre nie

sú jasné. To že s daným pánom kominukoval nechápal ako pokračovanie k spolupráci,

prípadne, že by z toho plynul nejaký záväzok.
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p. Procházka poznamenal, že komunikácia s p. Fronekom o ktorú sa pokúsil nebola dobrá, po

predložení koncepcie v roku 2019 sa s ním stretol v Ostrave a diskutoval s ním, pozval ho do

Považskej Bystrice a chcel ho zoznámiť s podmienkami na Slovensku, aby sa koncepcia

zreálnila. P. Fronek, už následne nereagoval ani na mail. Nikdo z vtedajších členov sekcie o

spolupráci nevedel.

p. Bielik skonštatoval, že zorganizuje online stretnutie a s p. Fornekom, aby sa problém

doriešil, aby sa nešírili ďalej informácie, že VSPL nechce uhradiť faktúry a pod. Je potrebné

jasne definovať, že nedošlo zo strany SPF k objednávke, išlo o iniciatívu p. prezidenta, kde

danú vec aj VSPL pripomienkovala a zaoberala sa na svojom zasadnutí touto záležitosťou.

Avšak následne proces ako keby zamrzol a ďalej sa neriešili veci. Z ľudského hľadiska má

VSPL záujem danú vec urovnať, avšak všetko musí byť transparentné a systém objednávky a

vystavenia faktúr v tomto prípade bol značne porušený.

Bod  č.8 – Rôzne

MSR seniorov  a juniorov v Poprade

V bode rôzne p. Bielik na základe informácie, ktorú obdržal v mailovej komunikácii pri

spracovaní časov jednotlivých reprezentantov v kategórii junior informoval členov VSPL, že aj

napriek sťažnostiam na starý a pomalý bazén v Poprade splnilo limit do reprezentácie 12

plavcov. Tento počet predstavuje cca 23 % z celkového počtu reprezentantov v kategórii

junior. Srdečne gratuluje každému jednému plavcovi, ktorí daný limit zaplával a verí, že to

nebude len o rýchlom, novom, starom bazéne ale o plavcovi, ktorý sa nastaví na výkon,

tréning a je jedno kde sa dané podujatie bude konať.

Prílohy k zápisu č. SPF/2021/VSPL/Z7:

- propozície 25m kvalifikačné podujatie Bory Mall

- aktualizácia reprezentačného družstva juniorov od 1.7.2021

- aktualizácia reprezentačného družstva seniorov od 1 .7.2021

- žiadosť o zaradenie do Termínovej listiny SPF na rok 2021 od Piraňa Topoľčany

Ukončenie zasadnutia VSPL o 16:30 hod.

Zapísal: Rastislav Bielik
Overil a doplnil: Karel Procházka, 10.07.2021

Ivana Hofericová
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