
SPF/2021/VSSP/Z2

Zápis č. SPF/2021/VSSP/Z2
zo zasadnutia Výboru sekcie synchronizovaného plávania SPF

konaného dňa 11.08.2021

Prítomní členovia VSSP SPF: p. Aczelová, p. Blažo, p. McDonnell, p. Strapeková, p. Szauder N.,
p. Viazanko, p. Žáková

Prítomní pozvaní: p. Labáthová, p. Solymosyová, p. Thüringerová

Úvodom zasadnutia p. Blažo privítal pozvaných prítomných členov VSSP SPF a pozvaných hostí a oboznámil ich
s navrhovaným programom.

Program:

1. Schválenie programu

2. Záležitosti reprezentačných družstiev

3. Kalendár podujatí

4. Zaradenie do družstiev reprezentácie Seniori, Juniori ku 1.9.2021

5. Príprava reprezentačných družstiev pre RTC 2021

6. Aktualizácia Plánov práce reprezentačných družstiev pre RTC 2021

7. Stav čerpania rozpočtu PUŠ 2021 a vlastných zdrojov SP na rok 2021

Bod č. 1 – Schválenie programu

P. Strapeková V. navrhla úpravu programu doplnením nového bodu 3 s názvom Prefinancovanie prenájmu
priestorov poskytnutých Iuventa Aquatix pre prípravu reprezentačných družstiev na jeseň 2020 a nového bodu
9 s názvom Rôzne, v ktorom hodlá podať informácie týkajúce sa rozvoja synchronizovaného plávania mimo
Bratislavy v iných slovenských mestách.

SPF/2021/VSSP/Z2/U1

VSSP SPF schvaľuje program zasadnutia VSSP SPF:

1. Schválenie programu

2. Záležitosti reprezentačných družstiev

3. Prefinancovanie prenájmu priestorov poskytnutých Iuventa Aquatix pre prípravu reprezentačných

družstiev

4. Kalendár podujatí
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5. Zaradenie do družstiev reprezentácie Seniori, Juniori ku 1.9.2021

6. Príprava reprezentačných družstiev pre RTC 2021

7. Aktualizácia Plánov práce reprezentačných družstiev pre RTC 2021

8. Stav čerpania rozpočtu PUŠ 2021 a vlastných zdrojov SP na rok 2021

9. Rôzne

Hlasovanie:

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Bod č. 2 – Záležitosti reprezentačných družstiev

Predmetom diskusie členov VSSP SPF bolo na návrh reprezentačného trénera SP schválenie nominácie
reprezentantov reprezentačného družstva Mladší juniori a realizačného tímu na súťaž 1st European Youth
Artistic Swimming Championships & Mediterranean Artistic Swimming Cup, ktorá sa bude konať
09.-12.09.2021 v Rijeke/Chorvátsko.

S ohľadom na stále prebiehajúcu celosvetovú pandémiu COVID-19 sa neuskutočnilo podľa Plánu práce pre RTC
2021 reprezentačného družstva Mladší juniori v SP pôvodne plánované druhé nominačné podujatie 30th
Delfínik&Iuventa Cup 2021. Táto skutočnosť bola oznámená v čase kedy ho už nebolo možné nahradiť iným
podujatím. Z tohto dôvodu je návrh nominácie reprezentantov jednak na základe vyhodnotenia nominačných
kritérií len podľa jedného nominačného podujatia a to 10th Austrian Open 2021 a tiež v takom počte, aby
Slovensko malo na tomto vrcholnom podujatí zastúpenie v disciplínach sólo, pár, tím a kombinovaná zostava, aj
napriek tomu, že na prvom nominačnom podujatí reprezentácia SR v kombinovanej zostave neštartovala.

Náklady výpravy (poistenie, povinné testovania, doprava, ubytovanie s plnou penziou) sú hradené zo zdrojov
Sekcie synchronizovaného plávania avšak reprezentanti budú mať spoluúčasť na akcii vo výške 400 Eur.

SPF/2021/VSSP/Z2/U2

VSSP SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov reprezentačného družstva Mladší juniori a realizačného

tímu na súťaž 1st European Youth Artistic Swimming Championships & Mediterranean Artistic Swimming

Cup, ktorá sa bude konať 09.-12.09.2021 v Rijeke/Chorvátsko.

reprezentanti:

Ásványiová V., Bernáthová M., Blštáková Z., Diky N., Krajčovičová L., Lukáčová N., Markušová H.,

Palenčárová P., Srdošová S., Strapeková Ž., Waterloos L., Zemanová L.
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realizačný tím:

Vedúci výpravy: Strapeková V.

Tréneri: Strapeková V., Thuringerová M.

Rozhodca: Žáková Z.

Náklady výpravy (poistenie, povinné testovania, doprava, ubytovanie s plnou penziou) sú hradené zo

zdrojov Sekcie synchronizovaného plávania. Reprezentanti hradia spoluúčasť na akcii vo výške 400 Eur.

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Blažo M.

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá povinnosť organizačne zabezpečiť akciu.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. McDonnell J., p. Hudecová E., p. Nowak M.

Hlasovanie:

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 1 (N. Szauder z dôvodu konfliktu záujmu)

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Reprezentačná trénerka p. Szauder N. objasnila členom VSSP SPF a prítomným pozvaným účel tréningovej
prípravy v Poprade. Zámerom tréningovej prípravy reprezentačného družstva Juniori je prezentácia
synchronizovaného plávania a rozvoj športu. VSSP SPF si kladie za cieľ rozvoj synchronizovaného plávania mimo
Bratislavy a aktívne komunikuje s plaveckými klubmi v iných slovenských mestách. Tréneri klubu Aqua City
Poprad prejavili záujem o rozvoj športu v tréningových priestoroch tohto klubu.

SPF/2021/VSSP/Z2/U3

VSSP SPF schvaľuje tréningovú prípravu reprezentačného družstva Juniori v Poprade v termíne

22.8.-27.8.2021 a nomináciu reprezentantov a realizačného tímu.

reprezentanti:

Diky Ch., Domčeková L., Ďurišová T., Italy E., Keprtová L., Lörinczová L., McDonnell L., Reichová V., Sabajová

T., Solymosy J., Solymosyová S., Vojtášková V.

realizačný tím:

Vedúci výpravy: Szauder N.
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Tréneri: Szauder N., Solymosyová I.

Úhrada nákladov súvisiacich s dopravou, ubytovaním, stravou, povinným testovaním a prenájmom

tréningových priestorov bude realizovaná na vlastné náklady reprezentantov, prípadne ich materských

klubov.

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Blažo M.

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá povinnosť organizačne zabezpečiť akciu.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. McDonnell J., p. Hudecová E.

Hlasovanie:

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 1 (N. Szauder z dôvodu konfliktu záujmu)

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Predmetom diskusie členov VSSP SPF bolo na návrh reprezentačného trénera SP schválenie nominácie
reprezentantov reprezentačného družstva Mladší juniori a realizačného tímu na súťaž MSR Open v povinných
figúrach Starší žiaci, ktorá sa bude konať dňa 28.8.2021 v Bratislave.

SPF/2021/VSSP/Z2/U4

VSSP SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov reprezentačného družstva Mladší juniori a realizačného

tímu na súťaž MSR Open v povinných figúrach Starší žiaci, ktorá sa bude konať dňa 28.8.2021 v

Bratislave.

reprezentanti:

Ásványiová V., Bernáthová M., Blštáková Z., Diky N., Krajčovičová L., Lajčáková J., Lukáčová N., Markušová

H., Palenčárová P., Srdošová S., Strapeková Ž., Waterloos L., Zemanová L.

realizačný tím:

Vedúci výpravy: Thuringerová M.

Tréner: Thuringerová M.
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Vzhľadom na organizáciu súťaže Slovenskou plaveckou federáciou reprezentanti SR štartovné nehradia.

Ostatné náklady výpravy si reprezentanti hradia z vlastných zdrojov.

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Blažo M.

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá vypracovať a zverejniť nominačný list na webovej stránke SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. McDonnell J.

Hlasovanie:

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 1 (N. Szauder z dôvodu konfliktu záujmu)

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Predmetom diskusie členov VSSP SPF bolo na návrh reprezentačného trénera SP schválenie nominácie
reprezentantov reprezentačného družstva Juniori a Mladší juniori a realizačného tímu na súťaž MEC Cup a
MSR Juniori a Mladší žiaci, ktorá sa bude konať v dňoch 18.-19.9.2021 v Bratislave.

SPF/2021/VSSP/Z2/U5

VSSP SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov reprezentačného družstva Juniori a Mladší juniori a

realizačného tímu na súťaž MEC Cup a MSR Juniori a Mladší žiaci, ktorá sa bude konať v dňoch

18.-19.09.2021 v Bratislave.

reprezentanti:

Ásványiová V., Bernáthová M., Blštáková Z., Diky Ch., Diky N., Domčeková L., Ďurišová T., Italy E., Keprtová L.,

Krajčovičová L., Lajčáková J., Lörinczová L., Lukáčová N., Markušová H., McDonnell L., Palenčárová P.,

Reichová V., Sabajová T., Solymosy J., Solymosyová S., Srdošová S., Strapeková Ž., Vojtášková V., Waterloos L.,

Zemanová L.

realizačný tím:

Vedúci výpravy: Szauder N.

Tréner: Szauder N.
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Vzhľadom na organizáciu súťaže Slovenskou plaveckou federáciou reprezentanti SR štartovné nehradia.

Ostatné náklady výpravy si reprezentanti hradia z vlastných zdrojov.

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Blažo M.

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá vypracovať a zverejniť nominačný list na webovej stránke SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. McDonnell J.

Hlasovanie:

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 1 (N. Szauder z dôvodu konfliktu záujmu)

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Bod č. 3 – Prefinancovanie prenájmu priestorov poskytnutých Iuventa Aquatix pre prípravu reprezentačných
družstiev

P. Strapeková V. informovala o potrebe prefinancovania prenájmu priestorov poskytnutých klubom Iuventa
Aquatix pre prípravu reprezentačných družstiev na jeseň 2020. Po predložení kompletnej dokumentácie zo
strany klubu, zabezpečí manažér reprezentácie p. McDonnell J. preplatenie zo strany SPF.

Úloha č. 02/2021: predložiť podklady na úhradu zo strany klubu Iuventa Aquatix
Termín: bez zbytočného odkladu, zodpovedný/í: p. Strapeková V., p. Viazanko M.

Úloha č. 03/2021: zabezpečenie preplatenia nákladov zo strany SPF
Termín: bez zbytočného odkladu, zodpovedný/í: p. McDonnell J., p. Hudecová E.

Bod č. 4 – Kalendár podujatí

Členovia VSSP SPF diskutovali o zmenách v termínovej listine synchronizovaného plávania SPF z dôvodu
meniacej sa pandemickej situácie na Slovensku. Predložené boli návrhy na zlúčenie MSR v povinných figúrach
Starších a Mladších žiakov do jedného termínu, z pôvodného termínu 28. a 29.08.2021 na nový termín
28.08.2021, presunutie podujatia Zlatá Rybka z termínu 19.09.2021 na termín 12.12.2021, presunutie
podujatia Memoriál Petra Pošvanca z termínu 24.10.2021 na termín neurčito a presunutie podujatia 7. M.E.C.
Cup a Majstrovstvá SR Seniori, SŽ z pôvodného termínu neurčito na termín 20.-21.11.2021. Prebehla diskusia o
funkcionároch počas podujatí a o príprave pozvánok a prihlášok na podujatia.
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SPF/2021/VSSP/Z2/U6

VSSP SPF schvaľuje aktualizáciu termínovej listiny synchronizovaného plávania SPF z dôvodu meniacej sa

pandemickej situácie na Slovensku nasledovne:

● MSR Open v PF MŽ (1. kolo SP MŽ) presunutie z termínu 29.08.2021 na termín 28.08.2021,

● Zlatá rybka 2021 presunutie z termínu 19.09.2021 na termín 12.12.2021,

● Memoriál Petra Pošvanca presunutie z termínu 24.10.2021 na termín neurčito,

● 7. M.E.C. Cup a Majstrovstvá SR Seniori, SŽ presunutie z pôvodného termínu neurčito na termín

20.-21.11.2021.

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Blažo M.

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá aktualizovať termínovú listinu synchronizovaného plávania SPF a ak je relevantné, aj obsah

Športovo technických dokumentov synchronizovaného plávania SPF a organizačne zabezpečiť podujatia.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Labáthová J.

Hlasovanie:

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha č. 04/2021: zabezpečiť rozhodcovský zbor na podujatia konajúce sa v termíne august až december 2021
Termín: bez zbytočného odkladu, zodpovedný/í: p. Žáková Z.

P. Žáková Z. potvrdila záujem klubu TJ Slávia STU o rozšírenie podujatia Žabky na Slávii o kategórie Seniori a
Juniori v disciplínach Technické elementy 1-5 pre tím. So zámerom vytvorenia podmienok pre súťaženie pre
kategórie Seniori a Juniori, p. Szauder N. predložila návrh o rozšírenie disciplín na podujatí Slovakia Synchro
2021. Navrhla rozšíriť podujatie o disciplíny Technické elementy 1-5 pre tím Seniori a Juniori.

SPF/2021/VSSP/Z2/U7

VSSP SPF schvaľuje rozšírenie disciplín na podujatí Slovakia Synchro 2021 o disciplíny Technické elementy

1-5 pre tím v kategóriách Seniori a Juniori.

Úloha z rozhodnutia:
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VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Blažo M.

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá zaradiť disciplíny do pozvánky podujatia Slovakia Synchro 2021.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Labáthová J.

Hlasovanie:

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Odchod p. Žákovej Z. o 18:45.

Bod č. 5 – Zaradenie do družstiev reprezentácie Seniori, Juniori ku 1.9.2021

Reprezentačná trénerka p. Szauder N. navrhla zmenu v dokumente Kritériá a podmienky pre zaradenie do

reprezentačného družstva v synchronizovanom plávaní v podobe úpravy zaraďovania do reprezentačného

družstva Mladší Juniori. Návrh je zaradiť športovca, ktorý dosiahol počas sledovaného obdobia aspoň
jedenkrát minimálne 56 bodov v povinných figúrach FINA 13-14-15, absolvoval štart v minimálne jednej voľnej

zostave počas sledovaného obdobia, prípadne sa zúčastnil vrcholných podujatí Mladších juniorov v

sledovanom období alebo splnil kritériá pre zaradenie do reprezentačného družstva Juniori. Pričom maximálny

počet športovcov v tomto reprezentačnom družstve je 16.

SPF/2021/VSSP/Z2/U8

VSSP SPF schvaľuje úpravu dokumentu Kritériá a podmienky pre zaradenie do reprezentačného družstva v

synchronizovanom plávaní (príloha č. 1).

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Blažo M.

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá aktualizovať dokument na webovom sídle SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Labáthová J.

Hlasovanie:

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0
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Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Bod č. 6 – Príprava reprezentačných družstiev pre RTC 2021

P. Szauder N. pripravila menný zoznam športovcov, ktorí spĺňajú kritériá na zaradenie do reprezentačných
družstiev Seniori a Juniori k 01.09.2021.

SPF/2021/VSSP/Z2/U9

VSSP SPF schvaľuje zloženie reprezentačného družstva Seniori v synchronizovanom plávaní pre RTC 2021 k

1.9.2021 /sledované obdobie 01.01.2021 – 31.08.2021/ (príloha č.2).

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Blažo M.

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá vystavenie dekrétov reprezentantom.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Labáthová J.

Hlasovanie:

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

SPF/2021/VSSP/Z2/U10

VSSP SPF schvaľuje zloženie reprezentačného družstva Juniori v synchronizovanom plávaní pre RTC 2021 k

1.9.2021 /sledované obdobie 01.01.2021 – 31.08.2021/ (príloha č.3).

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Blažo M.

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá vystavenie dekrétov reprezentantom.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Labáthová J.
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Hlasovanie:

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

P. Blažo M. oznámil členom VSSP SPF a prítomným pozvaným ponuku p. Szauder N. o zotrvanie vo funkcii

reprezentačného trénera do 30.09.2021. Pracovná zmluva s p. Szauder N. končí 31.08.2021.

P. Blažo sa krátko pristavil pri informácii, ktorú sa v súvislosti s ukončením funkcie reprezentačného trénera p.

Szauder N. dopočul a ktorá sa mylne interpretuje a bol by rád, aby bola táto informácia uvedená na pravú

mieru a súčasne poukázal na to, že uvedená dezinterpretácia poškodzuje predovšetkým samotné

synchronizované plávanie a aj samotnú p. Szauder N. Je všeobecne každému, a už aj dlhú dobu, známe, že p.

Szauder N. vykonávala funkciu len dočasne do konca OH cyklu, ktorý bol neplánovane predĺžený o jeden rok a

teda informácia o tom, že nepokračuje vo funkcii z dôvodu, že jej neboli ponúknuté lepšie finančné

podmienky je nepravdivá, nebola a nemohla ani byť ňou nikdy prezentovaná a rovnako tak, nebolo to ani takto

diskutované na ostatnom pracovnom stretnutí členov VSSP SPF a RT SP, práve naopak v súvislosti s ukončením

jej výkonu funkcie sa veľmi široko diskutovalo a hľadali sa riešenia pre budúcnosť v inom personálnom zložení

realizačného tímu.  Uvedené potvrdili prítomní členovia VSSP SPF.

Ďalej sa diskutovalo aj o predĺžení pracovnej zmluvy o výkone športového odborníka s p. Solymosyovou I.,

ktorá taktiež končí 31.08.2021. Diskusia prebiehala s vedomím konania volebnej Konferencie SPF v termíne

25.09.2021 a nastavením plynulého priebehu tréningovej prípravy reprezentačných družstiev. P. Blažo M. a p.

Szauder N. poukázali a ostatní členovia VSSP SPF sa s ich názorom stotožili, že nie je vhodné zásadnými

rozhodnutiami súčasného VSSP SPF zaväzovať VSSP SPF, ktorého obsadenie vzíde až po voľbách na Konferencii

v termíne 25.09.2021 rozhodnutiami súčasného VSSP SPF. Očakáva sa, že novozvolený VSSP SPF si nastaví

prípravu a koncepciu vývoja športu do budúcna, preto sa diskutovalo ako zabezpečiť plnohodnotnú prípravu

reprezentačných družstiev s ohľadom na rešpektovanie možných nových smerovaní budúceho VSSP SPF.

Diskutovalo sa aj o vypísaní výberového konania na pozíciu reprezentačného trénera, ale s ohľadom na vyššie

spomínané, sa členovia VSSP SPF priklonili k záveru nezaväzovať nových členov VSSP SPF rozhodnutiami

súčasného VSSP SPF a za ich prvoradú úlohu považovali zabezpečiť riadne dokončenie prípravy na súťaže,

ktoré absolvuje reprezentácia SR ešte v septembri. Tejto príprave bolo venované všetko úsilie športovcov a

realizačného tímu a aj finančné zdroje počas celého leta. Členovia VSSP SPF tiež sledujú zámer, ktorým je

zabezpečenie dočasnej kontinuity trénerského vedenia reprezentácie v nasledujúcej príprave a začiatku

prípravy na ďalší súťažný kalendárny rok aspoň do 31.12.2021.

SPF/2021/VSSP/Z2/U11

VSSP SPF schvaľuje dočasné pokračovanie výkonu funkcie reprezentačného trénera v SP p. Szauder N. do

termínu 30.09.2021, pričom na obdobie od 1.9.2021 do 30.9.2021 bude uzavretá zmluva o výkone činnosti
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športového odborníka podľa § 49a zákona o športe za rovnakých podmienok a pracovnej náplne ako v

pracovnej zmluve, ktorej zmluvná doba končí dňa 31.8.2021.

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Blažo M.

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá vypracovať zmluvu o výkone športového odborníka pre p. Szauder N.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Blažová Z.

Hlasovanie:

Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 1 (N. Szauder z dôvodu konfliktu záujmu)

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

SPF/2021/VSSP/Z2/U12

VSSP SPF schvaľuje predĺženie zmluvy o výkone športového odborníka podľa § 49a zákona o športe za

rovnakých podmienok a pracovnej náplne  pre p. Solymosyovú I. do termínu 31.12.2021.

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Blažo M.

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá vypracovať predĺženie zmluvy o výkone športového odborníka pre p. Solymosyovú I.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Blažová Z.

Hlasovanie:

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne
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Bod č. 7 – Aktualizácia Plánov práce reprezentačných družstiev pre RTC 2021

Vzhľadom na zmeny termínov podujatí v termínovej listine synchronizovaného plávania SPF je potrebná

aktualizácia Plánov práce reprezentačných družstiev pre RTC 2021, ktoré už pripravila p. Szauder N. ako

reprezentačný tréner a predloží ich na schválenie formou hlasovania Per Rollam.

Úloha č. 05/2021: aktualizácia Plánov práce reprezentačných družstiev pre RTC 2021.
Termín: bez zbytočného odkladu, zodpovedný/í: p. Szauder N.

Úloha č. 06/2021: VSSP SPF ukladá aktualizovať dokument na webovom sídle SPF.
Termín: bez zbytočného odkladu, zodpovedný/í: p. Labáthová J.

Bod č. 8 – Stav čerpania rozpočtu PUŠ 2021 a vlastných zdrojov

P. Szauder N. informovala o čerpaní prostriedkov z rozpočtu PUŠ 2021 a vlastných zdrojov. P. Blažo M. poukázal

a odporučil si uvedené dáta v budúcnosti vyhodnotiť s ohľadom aj na úvahy o zabezpečení zahraničného

trénera a tým zhodnotiť celkové možnosti financovania športu, keďže môže nastať situácia, že ak sa v jednej z

financovaných oblastí pridá, zákonite budú chýbať financie inde. Uvedené bude náročnou úlohou nájsť vhodný

kompromis a rovnováhu záujmov.

Bod č. 9 – Rôzne

VSSP SPF si kladie za cieľ rozvoj synchronizovaného plávania mimo Bratislavy a aktívne komunikuje s plaveckými

klubmi v iných slovenských mestách. P. Strapeková V. spolupracuje s klubom Aquabela Stars v Nitre na

trénerskej výpomoci v rámci tréningových jednotiek klubu Aquabela Stars a s plaveckým klubom v Banskej

Bystrici na objasnení základnej techniky SP. P. Szauder N. navrhovala organizáciu letného tábora SP klubu Aqua

City Poprad. Spolupráca s klubom sa prejavila v tréningovej príprave reprezentačného družstva Juniori v

termíne 22.8.-27.8.2021 v Poprade. Reprezentačná trénerka p. Szauder N. ponúkla klubu konzultácie, ako aj

ukážky základnej techniky SP a prezentáciu tréningového procesu a zostáv juniorského družstva s víziou

zvýšenia povedomia a záujmu o SP v Poprade a okolí.

V Bratislave, 16.08.2021

Poverený predseda: M.Blažo, v.r.
Zapísala: J. Labáthová, v.r.
Overila:  J. McDonnell, v.r.
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