


Správa o činnosti SEKCIE SYNCHRONIZOVANÉHO PLÁVANIA za obdobie 2012-2021

1. ÚVOD

V roku 2012 sa konali voľby do Výkonného výboru Slovenského zväzu synchronizovaného plávania
(ďalej len “VV SZSP”), ktorý následne začal pracovať v zložení:

Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. (predseda),
Ing. Veronika Strapeková (podpredseda a člen, zodpovedný za oblasť ekonomiky a hospodárenia),

Lucia Aczelová (člen, zodpovedný za oblasť trénersko-metodickú),
Ing. Mária Dzureková (člen, zodpovedný za rozhodcovskú oblasť),
Ing. Nora Szauder (člen, zodpovedný za oblasť vrcholového športu a talentovanej mládeže),
Ing. Marián Viazanko (člen, zodpovedný za oblasť športovo-technickú) a
Ing. Ivana Solymosyová (člen, zodpovedný za oblasť marketingu a medializácie).

V roku 2014 p. Dzureková Mária abdikovala z pozície člena VV SZSP, následne sa jeho členom stala
Mgr. Zuzana Žáková, PhD. Pani Žáková Zuzana prevzala oblasť trénersko-metodickú a pani Aczelová
Lucia oblasť rozhodcovskú.

Členmi komisie rozhodcov boli p. Aczelová Lucia, p. Furstenzellerová Katarína, p. Mezovská Jana, p.
Zozuľáková Mária a p. Žáková Zuzana. Členmi komisie vrcholového športu boli p. Szauder Nora, p.
Solymosyová Ivana a p. McDonnell Jana. Rovnako boli p. Labudová Jana a p. Strapeková Veronika
členmi vtedajšej Rady SPF na čele s prezidentkou p. Adámkovou Irenou. V tomto zložení VV SZSP
pracoval až do 17.09.2016.

V roku 2016 prišlo k zásadným zmenám vyplývajúcim z nového Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej
len “zákon o športe”). Dňa 17.04.2016 sa konala Konferencia SPF, na ktorej bola uznesením č.
8-SPF/2016/K/Z-a prijatá zmena Stanov SPF prispôsobením sa podmienkam vyžadovaným novým
zákonom o športe a zároveň zosúladením s podmienkami, ktoré sú kladené na Stanovy SPF ako člena
FINA zo strany predpisov medzinárodnej plaveckej federácie FINA a jej stanov.

Zmenou Stanov SPF sa k 30.06.2016 zásadne zmenila aj štruktúra orgánov SPF, činnosť
synchronizovaného plávania začala zastrešovať Sekcia synchronizovaného plávania, prostredníctvom
Výboru sekcie synchronizovaného plávania (ďalej len “VSSP SPF”). VSSP SPF sa stal odborným,
poradným a administratívnym orgánom Výkonného orgánu SPF, t.j. Rady SPF. Pre rozvoj
synchronizovaného plávania vykonáva bežnú prácu SPF na úseku tohto odvetvia plaveckých športov v
súlade s predpismi a rozhodnutiami SPF a jej orgánov, ako aj v súlade s predpismi a rozhodnutiami FINA
a LEN. Členmi Výborov jednotlivých sekcií sú obligatórne osoby, z radov osôb, ktoré sú za dané odvetvie
plaveckého športu členmi Výkonného orgánu SPF, ako aj manažér športovej reprezentácie, a ak má
športová reprezentácia hlavného reprezentačného trénera, i takáto osoba. Základné obsadenie
novovytvorených orgánov prebehlo na Volebnej konferencii SPF dňa 17.09.2016. Doplnenie orgánov SPF
následne prebehlo na zasadnutiach Rady SPF.

VSSP SPF začal pracovať od 11.10.2016 na základe volieb, ktoré prebehli za riadenia Volebnou komisiou
SPF v zložení:

Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. (predseda),
Lucia Aczelová,

Ing. Veronika Strapeková,
Ing. Nora Szauder,
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Ing. Ivana Solymosyová,
Ing. Marián Viazanko a
Mgr. Zuzana Žáková, PhD.

Priebeh volieb na Rade SPF osvedčila zápisnica Volebnej komisie SPF č. SPF/2016/VK/Z-2 zo dňa
11.10.2016. Funkčné obdobie členov VSSP SPF je zhodné s ostatnými orgánmi SPF, t.j. 4 roky. V roku
2017 sa členom VSSP SPF stal aj manažér reprezentácie SR za synchronizované plávanie p. Gábor
Zoltán Szauder, ktorý zároveň pôsobil aj ako reprezentačný tréner synchronizovaného plávania. Členmi
VSSP SPF sú od 01.01.2019 p. Szauder Nora z pozície reprezentačného trénera synchronizovaného
plávania a od 15.01.2019 p. McDonnell Jana ako manažér reprezentácie SR za synchronizované
plávanie. Zároveň sú členmi Rady SPF p. Labudová Jana (viceprezident pre synchronizované plávanie) a
p. Szauder Nora (člen pre ekonomiku).

Po odstúpení p. Labudovej Jany z pozície viceprezidenta SPF pre synchronizované plávanie dňa 22. 06.
2021 bol rozhodnutím Rady SPF č. SPF/2021/R/Z12/U6 zo dňa 20. 07. 2021 poverený vykonávaním
funkcie člena Rady SPF ako výkonného orgánu SPF za odvetvie plaveckého športu synchronizované
plávanie JUDr. Marcel Blažo.

Zasadnutia VSSP SPF sa riadia obdobne úpravou podľa článku 40 a rozhodovanie VSSP SPF obdobne
úpravou podľa článku 42 Stanov SPF. Administratívu VSSP SPF v súčasnosti zabezpečuje Asistent pre
synchronizované plávanie a Sekretariát SPF. Vzhľadom na nečinnosť, resp. len veľmi málo dobrovoľníkov
v predchádzajúcom volebnom období pracovať v jednotlivých odborných komisiách, VSSP SPF pre
zabezpečenie operatívnych a odborných úloh nevytvoril žiadne ďalšie odborné komisie, príp. pracovné
skupiny, jednotlivé oblasti pokryli samotní členovia VSSP SPF.

O každoročnej činnosti, či už VV SZSP alebo VSSP SPF pripravoval a predkladal správu o činnosti
synchronizovaného plávania, ktorá je aj zverejnená na webovom sídle SPF.
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2. ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

Vývoj počtu riadnych členov (kluby, oddiely) a individuálnych členov (športovci, športoví odborníci)
registrovaných za synchronizované plávanie v SPF za obdobie rokov 2013 - 2021:

Rok Počet riadnych členov
synchronizovaného plávania

Počet individuálnych členov za
synchronizované plávanie

2013 4 168

2014 9 195

2015 10 236

2016 7 210

2017 6 250

2018 8 256

2019 9 257

2020 8 229

2021 7 195

Veľkosť členskej základne synchronizovaného plávania je aj naďalej, tak ako v predchádzajúcich rokoch,
v značnej miere limitovaná nedostatočnou infraštruktúrou v rámci Slovenskej republiky, t.j.
nedostatkom bazénov, resp. bazénov s minimálnou hĺbkou potrebnou pre synchronizované plávanie. Aj
napriek tomu, že za toto obdobie vzniklo niekoľko nových klubov, dominanciu v počte registrovaných
členov SPF za synchronizované plávanie si stále udržujú dva historicky najstaršie kluby/oddiely, a to TJ
Slávia STU Bratislava a Iuventa Aquatics.
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Počet registrovaných individuálnych členov SPF v jednotlivých kluboch/oddieloch za synchronizované
plávanie:

Klub/Oddiel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Iuventa Aquatics 61 55 69 94 82 68 70 79 61

KŠP Žralok 0 0 0 3 21 18 7 2 3

Marea klub Košice 7 6 17 0 0 0 0 0 0

PK Aquabelastars 0 0 10 12 15 19 13 11 6

PK Azeta 0 1 2 0 0 0 0 0 0

PK MOKO 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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PK Orca Bratislava 0 2 6 0 0 0 0 0 0

PK Piccard Senec 0 2 0 0 0 0 0 0 0

ŠK ŠG  Nitra 0 0 0 0 0 2 2 1 1

SAPŠ Masters 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slávia STU AS 0 0 0 0 0 0 8 14 7

SPF 0 0 0 0 0 1 2 0 8

SP Malacky 0 0 0 1 18 25 40 1 0

SPORT CLUB Senec 0 0 1 0 0 0 0 0 0

SWIM klub Senec 0 0 1 0 0 0 0 0 0

ŠK Aquatica 0 20 20 6 0 0 0 0 0

ŠK polície Košice 0 1 0 0 0 0 0 0 0

ŠK Synchro
Bratislava 18 17 28 27 30 30 23 19 11

Three Pools 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TJ Slávia STU BA 82 91 82 67 84 91 91 102 98

XBS swimming 0 0 0 0 0 2 0 0 0
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3. ROZVOJ SYNCHRONIZOVANÉHO PLÁVANIA

V súlade so Stanovami SPF, VSSP SPF v spolupráci so sekretariátom SPF pokračoval v každoročnom
organizovaní a riadení majstrovských podujatí, vrátane významných medzinárodných podujatí v
synchronizovanom plávaní. Asistent pre synchronizované plávanie spracovával propozície vyššie
spomenutých podujatí, ako aj zabezpečil ich zverejňovanie, pripravoval návrh termínovej listiny domácich
podujatí a tiež športovo-technických dokumentov pre príslušný kalendárny rok. VSSP SPF predkladal na
schválenie Rade SPF návrh termínov všetkých domácich podujatí v synchronizovanom plávaní pričom,
vzhľadom na nedostatok bazénov na území SR, často dochádzalo ku kolízii termínov s podujatiami
ostatných plaveckých športov v rámci SPF.

Medzi každoročné podujatia organizované VSSP SPF patrili Majstrovstvá Slovenska v povinných
figúrach Starší žiaci, Majstrovstvá Slovenska v povinných figúrach Mladší žiaci, Majstrovstvá
Slovenska Juniori a Mladší žiaci, Majstrovstvá Slovenska Seniori, Starší žiaci a Masters a Súťaž
olympijských nádejí V4, Slovakia Synchro, Starší žiaci a Mladší žiaci. Od roku 2013 sa taktiež
vyhlasoval Slovenský pohár žiakov, ktorý je 5-kolovým podujatím v disciplíne povinné figúry vekovej
kategórie Mladší žiaci.

V súvislosti s projektom Olympijskej Solidarity pod vedením medzinárodného experta p. Szaudera
Gábora spustil VV SZSP v roku 2014 testovanie „STAR Systém“ vekovej kategórie Mladší žiaci, vytvoril
batériu polôh, posunov a plaveckých spôsobov 1 STAR a 2 STAR a ich špecifikáciu s cieľom zamerania
sa na zlepšenie techniky mladších vekových kategórií, ktorá je základom synchronizovaného plávania.
Tréneri mohli taktiež nájsť vzdelávacie materiály pre nácvik jednotlivých techník na Facebook-u v
skupine Tréneri synchroplávania SZSP SPF.

V rovnakom roku VV SZSP začal organizovať celodenný týždenný Letný tábor synchronizovaného
plávania pre vekovú kategóriu Mladší žiaci a mladší s cieľom zdokonalenia techník synchronizovaného
plávania a nácviku choreografií, ktorý sa odvtedy každoročne stretáva s čoraz väčším záujmom.

V roku 2015 VV SZSP rozšíril systém súťaží organizovaných na území SR o nové podujatie Zlatá Rybka.
Podujatie bolo určené najmä pre vekovú kategóriu Začiatočníci a Mladší žiaci, preto VV SZSP následne
aj upravil kategóriu Začiatočníci do troch úrovní podľa veku. So zámerom vytvorenia multinárodného
podujatia, najmä krajín strednej Európy (Českej republiky, Maďarska, Rakúska a Slovenska), rozšíril v
tomto roku VV SZSP aj Majstrovstvá SR v jednotlivých kategóriách o nové medzinárodné podujatie
Middle European Countries Cup (M.E.C. Cup).

Na vrcholných podujatiach došlo k výraznej zmene systému hodnotenia jednotlivých zostáv prvýkrát na
MS 2015 v Kazani/RUS, kedy sa voľné a technické zostavy začali hodnotiť tzv. trojpanelovým systémom.
Vtedajší systém bol dvojpanelový, t.j. pri voľných zostavách sa hodnotilo Technické prevedenie (Technical
Merit) a Umelecký dojem (Artistic Impression), kým pri technických zostavách sa hodnotilo Prevedenie
(Execution) a Celkový dojem (Overall Impression). Trojpanelový systém zaviedol pri voľných zostavách
hodnotenie osobitne Prevedenia (Execution), Umeleckého dojmu (Artistic Impression) a Obtiažnosti
(Difficulty), pri technických zostavách Prevedenia (Execution), Dojmu (Impression) a Elementov
(Elements). V tom istom roku sa prvýkrát na vrcholnom podujatí predstavili aj zmiešané páry a to tak s
technickými ako aj s voľnými zostavami. VV SZSP sa musel prispôsobiť novému spôsobu hodnotenia aj
domácim systémom na spracovanie výsledkov.

6



Správa o činnosti SEKCIE SYNCHRONIZOVANÉHO PLÁVANIA za obdobie 2012-2021

Počnúc rokom 2017 bolo synchronizované plávanie (Synchronised swimming), premenované na
umelecké plávanie (Artistic swimming). Pre prílišné administratívne náklady (zmena stanov
klubov/oddielov, ako aj SPF, ale aj iných predpisov) sa aj naďalej v SR používa názov “synchronizované
plávanie”. Taktiež pre kategóriu Seniori vznikla nová disciplína Highlight, ktorá sa na Majstrovstvách sveta
prvýkrát predstavila na MS 2019 v Gwangju/KOR.

V roku 2017 vzniklo nové podujatie zastrešené samotnou medzinárodnou plaveckou federáciou FINA, a
to FINA Artistic Swimming World Series (Svetová séria), s cieľom jednak zvýšenia povedomia o
synchronizovanom plávaní a tiež presnejšieho nastavenia medzinárodného kalendára súťaží v kategórii
Seniori pre národné federácie. Svetová séria je viackolové medzinárodné podujatie, organizované vopred
vybranými národnými federáciami, na území takmer každého kontinentu, spadajúcich pod FINA pre daný
kalendárny rok. Zúčastnené národné federácie získavajú body v závislosti od dosiahnutých výsledkov v
jednotlivých disciplínach (sólové, párové, zmiešané párové a tímové disciplíny). Celkové umiestnenie vo
Svetovej sérii je kombináciou dosiahnutých výsledkov na jednotlivých kolách Svetovej série v príslušných
disciplínach. Na základe celkového umiestnenia prináleží národným federáciám finančná odmena zo
strany FINA.

VSSP SPF od roku 2018 zahrnul do systému súťaží organizovaných na území SR nové podujatie
Majstrovstvá Slovenska v technických elementoch pre kategóriu Juniori a Seniori, ktoré mali reagovať
na nové pravidlá FINA 2017-2021, keďže hodnotenie technických elementov sa stalo osobitným panelom
v rámci hodnotenia technických zostáv.

Rovnako sa v roku 2018 VSSP SPF v spolupráci so sekretariátom SPF podujal zorganizovať jedno z kôl
Svetovej série a to FINA Artistic Swimming World Series 2018 #4 v Šamoríne (11.-13.05.2018),
ktorého sa zúčastnilo 116 pretekárov z 11 federácií. Pri tejto príležitosti VSSP SPF taktiež zaobstaral
medzinárodný softvér na spracovanie výsledkov Timing & Scoring system for Synchronized
Swimming. Následne VSSP SPF zorganizoval školenie protokolistov na obsluhu tohto softvéru
(17.11.2018). Vyškolených bolo 12 osôb.

Dear Mrs. Adamkova,

With this correspondence, we want to convey our sincere congratulations for the excellent organisation of the FINA Artistic Swimming World Series
event held in Samorin from 11-13 May 2018. We also wish to thank you and your team for the hard work and dedication in making this event a success.

Yours Sincerely,

Cornel Marculescu, Executive Director

Po úspešnom zorganizovaní jedného z kôl Svetovej série v synchronizovanom plávaní v roku 2018, ktoré
sa stretlo s veľmi pozitívnou odozvou zo strany samotnej FINA (viď vyššie uvedený ďakovný list z FINA),
sa v roku 2019 SPF uchádzala o možnosť usporiadať vôbec prvé FINA World Youth Artistic Swimming
Championships 2019 v kategórii Mladší juniori v šamorínskom komplexe x-bionic sphere, čo sa jej
napokon aj podarilo a to v termíne 28.8.-1.9.2019.

Vôbec prvého podujatia svojho druhu sa zúčastnilo 35 národných federácií zo všetkých svetových
kontinentov. Jednotlivé disciplíny mali veľmi kvalitné obsadenie: 322 pretekárov, 32 sól, 31 párov, 7
zmiešaných párov, 27 tímov a 17 kombinovaných zostáv. Na medzinárodnej úrovni prvýkrát súťažili v tejto
vekovej kategórii aj chlapci. Slovensko malo na domácej pôde zastúpenie v každej disciplíne.
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Po skončení prvých Majstrovstiev sveta v synchronizovanom plávaní v kategórii Mladší juniori bola SPF a
VSSP SPF, ktorá celé podujatie organizačne zastrešila, doslova zasypaná pochvalnými mailami, listami a
komentármi na sociálnych sieťach, tak zo strany samotných účastníkov podujatia (vedúcich výprav,
rozhodcov, trénerov, pretekárov) ako aj zo strany vrchných predstaviteľov FINA.

Dear Slovakia Swimming Federation Friends:

THE FINA TASC wanted to send your Slovakia Federation a quick thank you note thanking you and your team for allowing us to spend an
unforgettable week in your wonderful country at your amazing x bionic aquatics facilities and complex.

The First FINA Youth Championships were a celebration of future generations of artistic swimmers and together we have experienced many strong
emotions during your excellent competition.

We have witnessed the joys of young athletes dreams fulfilled along with their extraordinary passion and exceptional determination by those young
athletes who refused to give up.

Thank you to the people of Slovakia, for your generous hospitality, your warmth, and this unique and joyous celebration of the Sport of Artistic
Swimming that was celebrated with the true values of sport and fair play.

We also want to thank the many marvellous volunteers and your National Team Athletes who were working the event Their competency, their kindness
and their smiles are worthy of a gold medal!

Thank you so much, to Jana McDonnell and her team, Jana, Nori, and Monica and the Artistic Swimming Slovakia Swimming Federation, for an
outstanding job! Thank you for supporting the sport of Artistic Swimming in your country.

To the athletes that attend your event, they certainly made us all proud. They were all very worthy role models. And some will no doubt be future
Olympians. It reminded all of us that people from very different backgrounds can compete in a spirit of respect, friendship and fair play in the Sport of
Artistic Swimming.

Our hope is that everyone we all have taken there many fond memories good spirit home with them from the First FINA Youth World Championships in
Slovakia. This was an excellent and very friendly event. Congratulations to all and we wish the Artistic Swimming Cubs and your National Team
programs continued success in the 2020 season.

Warmest regards from my entire team.

Lisa Schott, FINA Chair of FINA Technical Artistic Swimming Committee

Ivan Šulek, prezident SPF:

Predposledný deň úžasných majstrovstiev sveta mladších juniorov v synchronizovanom plávaní. Je fantastické sledovať výkony tak talentovaných
mladých športovcov a zároveň byť hrdý na to, že vieme zorganizovať také významné podujatie na Slovensku. Toľko chvály som už dávno nezažil od
športovcov, trénerov, funkcionárov a rodičov. Jedna zlatá medaila patrí aj našim organizátorom a majiteľovi neskutočného športového areálu, ktorý
obdivuje celý svet - X bionic Sphere Šamorín.

Nemôžem nechať bez povšimnutia fantastické hodnotenia podujatia, ktoré sme mali možnosť organizovať na Slovensku. Je mi cťou a som hrdý na
celý nižšie spomenutý tím organizátorov a dobrovoľníkov, ktorí odviedli obrovský kus práce, aby si každý z účastníkov odniesol domov neopakovateľné
zážitky. Podarilo sa 👍 Vám všetkým jedno veľké ĎAKUJEM 😊❤

e-mail dobrovoľníkom - pripájam sa k Jane McDonnell, ktorá aj napriek obrovskému náporu práce zvládla majstrovstvá sveta spolu s vami na výbornú,
čo nám ako SPF urobilo skvelé meno nielen doma, ale aj v zahraničí, v medzinárodnej svetovej plaveckej federácii FINA. Aj vďaka tomu sa bude
môcť SPF v budúcnosti uchádzať o veľké medzinárodné športové podujatia. Úprimne vám všetkým ešte raz ďakujem za váš osobný prístup a
prispenie svojou prácou k vydareným prvým majstrovstvám sveta v plaveckých športoch na Slovensku. Ďakujem vám všetkým za skvelú prácu, za
ktorú nám zložili veľkú poklonu predstavitelia FINA, ako aj všetci účastníci veľkého medzinárodného podujatia. Boli ste všetci na čele s Jankou
McDonnell úžasní.  Moja poklona

Aj napriek tomu, že rok 2020 a samotná pandemická situácia veľmi ovplyvnila a priam pribrzdila rozvoj
nielen synchronizovaného plávania, všeobecne môžeme konštatovať, že za posledné roky
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synchronizované plávanie, či už na Slovensku alebo vo svete zažíva veľký rozmach (viď tabuľka nižšie).
VSSP SPF zareagovala na dlhodobú pandemickú situáciu kedy bolo možné športovať iba v rámci
karanténnych tréningových centier zorganizovaním niekoľkých podujatí v tzv. bublinových podmienkach s
cieľom udržania športovcov pri pravidelnom športovaní a podpory ich motivácie.

Prehľad počtu zúčastnených krajín na FINA World Championships v synchronizovanom plávaní a počtu
štartujúcich v jednotlivých disciplínach:

Rok a miesto
Disciplína

MS 2011
Šanghaj

MS 2013
Barcelona

MS 2015
Kazaň

MS 2017
Budapešť

MS 2019
Gwangju

Technické sólo 36 35 25 30 28

Voľné sólo 35 34 29 33 32

Technický pár 43 33 39 40 45

Voľný pár 44 37 38 43 46

Technický tím 25 16 25 24 23

Voľný tím 25 17 22 25 27

Voľná kombinácia 18 17 17 16 15

Technický zmiešaný pár - - 6 10 11

Voľný zmiešaný pár - - 10 11 12

Highlight - - - - 8

Celkový počet krajín 46 43 45 50 47

Počas celého funkčného obdobia VV SZSP, resp. VSSP SPF taktiež organizačne zabezpečil konanie
rôznych seminárov a školení pre trénerov a rozhodcov synchronizovaného plávania, a to domácimi, ale aj
medzinárodnými školiteľmi, aby tak naďalej rozvíjal vzdelávanie športových odborníkov v tomto športe. V
roku 2014 SPF vôbec prvýkrát organizovala LEN Clinic v synchronizovanom plávaní na Slovensku pre
rozhodcov, trénerov a protokolistov. Pri organizovaní domácich podujatí boli viackrát pozývaní observeri,
hlavní rozhodcovia, príp. iní športoví odborníci zo zahraničia, ako napr. Ulla Lucenius /FIN/ (predsedníčka
sekcie SP v LEN), Andida Bouma /NED/, Irina Butuzova /RUS/, Jennifer Gray /GBR/, Gabriela Kobolak
/HUN/, Jana Vidlářová /CZE/, Marlon Falcon /VEN/ a ďalší s cieľom získania alebo zvýšenia
medzinárodného hodnotenia pre slovenských rozhodcov, zlepšenia kvality podujatia a zvýšenia účasti
krajín na danom podujatí.

V súvislosti so zmenou FINA pravidiel zabezpečil VV SZSP preklad FINA pravidiel 2013 - 2017 do
slovenského jazyka. Do klubov synchronizovaného plávania boli rozdistribuované metodické príručky
Jennifer Gray Coaching Synchronised Swimming Age Group Figures 2014 - 2017, Coaching FINA
Figures 2017 - 2021 a Artistic Swimming Figure and Routine Drills.
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Komunikáciu s domácimi rozhodcami ako aj celú ich agendu za VSSP SPF vykonáva Manažér
rozhodcovských zborov, ktorý je rovnako zodpovedný za zostavenie rozhodcovského zboru pre domáce
podujatia organizované SPF.

Prehľad seminárov a školení organizovaných VV SZSP, príp. VSSP SPF:

Dátum Názov
školenia Téma školenia Školiteľ Počet

účastníkov

09.03.2013 Seminár
trénerov

Technika plav. sp. kraul a
prsia, Tréningové prostriedky
- kondičná príprava

Matúš Putala
(SVK) 16

27.04.2013 Seminár
trénerov

Metodika trénovania v
kategórii MŽ

Gábor Szauder
(HUN) 16

07.09.2013 Seminár
trénerov

Medzinárodný systém výberu
talentov v SP, Testovacie
batérie, Nové povinné figúry

Gábor Szauder
(HUN) 18

05.10.2013
19.-26.10.2013

Školenie
rozhodcov I. kv. st. Všeobecná a špeciálna časť

Jana Labudová
Jana Mezovská
(SVK)

6

20.10.2013 Seminár
rozhodcov

Rozhodovanie voľných
zostáv podľa nových pravidiel
FINA

Jana Mezovská
Ivana Solymosyová
(SVK)

23

17.11.2013
Seminár
trénerov a
rozhodcov

FINA pravidlá SP 2013-2017 Ulla Lucenius
(FIN) 26

02.02.2014
Seminár
trénerov a
rozhodcov

FINA pravidlá - informácie z
FINA school Petrohrad/RUS

Gábor Szauder
(HUN)

22.03.2014 Seminár
rozhodcov

Rozhodovanie voľných
zostáv a PF  podľa nových
pravidiel FINA

Jana Mezovská
Zuzana Žáková
(SVK)

15

04.10.2014
18.10.2014

Školenie
rozhodcov I. tr. Všeobecná a špeciálna časť

Lucia Aczelová
Tomáš Gregor
Lucia Knappková
Zuzana Sakáčová
(SVK)

23

23.-25.10.2015

Seminár
trénerov,
rozhodcov
a protokolistov

LEN Clinic

Olga Brusnikina
(RUS)
Bet Fernandez
(ESP)
Jennifer Gray
(GBR)

84
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Ulla Lucenius
(FIN)
Gábor Szauder
(HUN)

14.10.2017 Seminár
rozhodcov Všeobecná a špeciálna časť domáci školitelia 29

17.11.2018 Školenie
protokolistov „Scoring system“ Daniel Ramos

(ESP) 12

02.09.2019 FINA Školenie
trénerov

Rýchlosť pohybu a
Dynamická sila

Trénovanie a udržanie
ostrosti počas rýchleho
pohybu

Zmiešané páry a umenie
choreografie

Testovanie a monitorovanie
atlétov: model
štandardizovaného
testovania pre dievčatá a
chlapcov

Oľga Brusnikina (RUS)
Christy Zhang (CHN)
Iryna Grebennikova
(UKR)
Oksana Pysmenna
(UKR)
Miho Suzuki
(JPN)
Gana Maximova
(RUS)
Miwako Homma (JPN)

112

18.-19.01.2020 Školenie
rozhodcov I. kv. st. Teoretická a praktická časť

Jana Vidlářová
(CZE)
Zuzana Žáková
(SVK)

9

12.-14.03.2021 Školenie trénerov I.
kv. st.

Všeobecná časť (v spolupráci
s FTVŠ)

Mgr. Ľ.Tománek, PhD.,
Mgr. A. Černáčková,
PhD.,
Mgr. M. Králik,
PhD.,Mgr. et Mgr. P.
Pačesová, PhD.,
Mgr. M. Luptáková,
PhD.,
doc. PaedDr. M.
Vavák, PhD., Mgr. P.
Schickhofer, PhD.,
PaedDr. L.Duchoslav

6

18.-19.06.2021 Školenie trénerov I.
kv. st. Špeciálna časť doc. PaedDr. J.

Labudová, PhD. 7

15.-17.10.2021 Školenie trénerov I.
kv. st.

Všeobecná časť (v spolupráci
s FTVŠ)

Mgr. Ľ.Tománek, PhD.,
Mgr. A. Černáčková,
PhD.,
Mgr. M. Králik,
PhD.,Mgr. et Mgr. P.
Pačesová, PhD.,
Mgr. M. Luptáková,

1
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PhD.,
doc. PaedDr. M.
Vavák, PhD., Mgr. P.
Schickhofer, PhD.,
PaedDr. L.Duchoslav
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4. ROZVOJ DIPLOMATICKÝCH VZŤAHOV

V rámci projektu Olympijskej Solidarity medzinárodný expert p. Szauder Gábor navrhol stratégiu a
koncepciu etablovania slovenských rozhodcov do medzinárodného hnutia, ktorú VV SZSP
prostredníctvom svojej rozhodcovskej komisie v roku 2014 spracoval a začal postupne realizovať. Počas
svojho pôsobenia VV SZSP, ako aj VSSP SPF nominoval slovenských rozhodcov na semináre a školenia
organizované medzinárodnou plaveckou federáciou FINA, pripravoval návrhy na zaradenie domácich
rozhodcov na FINA list, príp. LEN list a rovnako nominoval rozhodcov na vrcholné podujatia v jednotlivých
kategóriách, pričom pre MS, OH kvalifikáciu a OH túto nomináciu robí samotná FINA.

Prehľad absolvovaných FINA školení a seminárov:

Dátum Názov školenia Miesto konania Počet účastníkov zo SR

16.-19.01.2014 FINA Synchronised
Swimming Judges School Paríž/FRA 2

06.-09.02.2014 FINA Synchronised
Swimming Judges School Barcelona/ESP 2

03.-06.04.2015 FINA Synchronised
Swimming Judges School Budapešť/HUN 2

21.-24.04.2016
FINA Synchronised
Swimming School for
Judges

Maria Enzersdorf/AUT 1

23.-24.07.2017

FINA Synchronised
Swimming Worldwide
Seminar for Coaches and
Judges

Budapešť/HUN 1

26.-28.01.2018
FINA Synchronised
Swimming Certification
School

Budapešť/HUN 8

06.12.2019
Online Artistic Swimming
Certificate Course for
Judges

Online 1

Rozhodcovia s dostatočnými skúsenosťami z rozhodovania na domácej úrovni boli od roku 2014
každoročne nominovaní na FINA rozhodcovskú školu s cieľom získania kvalifikácie medzinárodného
rozhodcu v synchronizovanom plávaní. Hlavným cieľom FINA rozhodcovských škôl je propagácia športu
prostredníctvom vzdelávacej platformy pre aktívnych rozhodcov. Rozvojový program FINA ponúka
množstvo školení s cieľom zabezpečenia štandardizovaného školiaceho a certifikačného systému pre
rozhodcov. Prostredníctvom tohto programu majú všetci účastníci prístup k rovnakým informáciám,
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pravidlám a ich výkladu, čo vedie k narastajúcemu počtu certifikovaných rozhodcov a rozširovaniu ich
vedomostí.

V období rokov 2013 - 2017 boli medzinárodní FINA rozhodcovia klasifikovaní do kategórií “A”, “B” a “G”.
Každá národná federácia mohla mať na FINA liste maximálne 5 rozhodcov v “A” a “B” kategórii a
neobmedzený počet rozhodcov v “G” kategórii. Na základe požiadavky FINA bolo potrebné každoročne
preukázať rozhodcovskú aktivitu prostredníctvom tzv. Activity Report rozhodcu zaradeného na FINA list.
Pri vykazovaní nedostatočnej aktivity mohol byť rozhodca presunutý z “A” do “B” kategórie, príp. z “B” do
“G” kategórie. VSSP SPF preto musel zabezpečovať účasť domácich rozhodcov zaradených na FINA list
na potrebných podujatiach, tak aby si dokázali udržať svoje postavenie na FINA liste, príp. si zvýšiť
kvalifikáciu.

Počnúc rokom 2018 sa kategórie FINA rozhodcov upravili iba na “A” a “G” kategóriu. Pričom každá
národná federácia môže mať maximálne 10 rozhodcov “A” kategórie a 5 rozhodcov “G” kategórie. Na to,
aby bol rozhodca ponechaný na FINA liste aj v ďalšom kalendárnom roku je potrebné, aby národná
federácia zaslala jeho Activity Report na FINA a rozhodca úspešne absolvoval online test, najneskôr do
konca októbra príslušného roku. “A” rozhodcovia musia absolvovať test s minimálne 85%-nou
úspešnosťou, “G” rozhodcovia musia absolvovať test s minimálne 80%-nou úspešnosťou. Pokiaľ
rozhodca neabsolvuje test, prípadne ho absolvuje s nedostatočným výsledkom, bude vyňatý z FINA listu
na nasledujúci rok. Po dovŕšení 65-teho roku veku už nemôže rozhodca zastávať funkciu
medzinárodného FINA rozhodcu.

Prehľad rozhodcov zo SR zaradených na FINA list podľa rokov:

Rok Počet rozhodcov Mená rozhodcov

2013 6

Aczelová Lucia (G)
Dzureková Mária (A)
Furstenzellerová Katarína (G)
Mezovská Jana (B)
Zubeková Lucia (G)
Žáková Zuzana (G)

2014 6

Aczelová Lucia (G)
Dulanská Veronika (G)
Dzureková Mária (A)
Mezovská Jana (B)
Shepard Lucia (G)
Žáková Zuzana (G)

2015 7

Aczelová Lucia (G)
Dzureková Mária (A)
Lobpreisová Zuzana (G)
Mezovská Jana (B)
Shepard Lucia (G)
Szauder Nora (G)
Žáková Zuzana (G)

2016 7

Dzureková Mária (A)
Lobpreisová Zuzana (G)
Mezovská Jana (B)
Shepard Lucia (G)
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Solymosyová Ivana (G)
Szauder Nora (G)
Žáková Zuzana (G)

2017 8

Dzureková Mária (A)
Lobpreisová Zuzana (G)
Mezovská Jana (B)
Shepard Lucia (B)
Solymosyová Ivana (G)
Szauder Nora (G)
Thüringerová Monika (G)
Žáková Zuzana (G)

2018 8

Dzureková Mária (A)
Lobpreisová Zuzana (G)
Mezovská Jana (A)
Shepard Lucia (A)
Solymosyová Ivana (G)
Szauder Nora (G)
Thüringerová Monika (G)
Žáková Zuzana (G)

2019 10

Dzureková Mária (A)
Lobpreisová Zuzana (G)
McDonnell Jana (G)
Mezovská Jana (A)
Shepard Lucia (A)
Solymosyová Ivana (G)
Strapeková Veronika (G)
Szauder Nora (G)
Thüringerová Monika (G)
Žáková Zuzana (A)

2020 8

McDonnell Jana (G)
Mezovská Jana (A)
Shepard Lucia (A)
Solymosyová Ivana (G)
Strapeková Veronika (G)
Szauder Nora (G)
Thüringerová Monika (G)
Žáková Zuzana (A)

2021 8

McDonnell Jana (G)
Mezovská Jana (A)
Shepard Lucia (A)
Solymosyová Ivana (G)
Strapeková Veronika (G)
Szauder Nora (G)
Thüringerová Monika (G)
Žáková Zuzana (A)
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Prehľad účasti slovenských rozhodcov na vrcholných podujatiach v období rokov 2013 - 2021:

Rok Miesto Podujatie Kategória Rozhodca

2013 Poznaň/POL
LEN European
Junior
Championships

Juniori Mezovská Jana

2014 Berlín/GER LEN European
Championships Seniori Dzureková Mária

2014 Helsinki/FIN FINA World Junior
SS Championships Juniori Shepard Lucia

2015 Istanbul/TUR
Junior SS
Qualifications to the
European Games

Juniori Lobpreisová Zuzana
Mezovská Jana

2015 Baku/AZE 1st European
Games Juniori Shepard Lucia

2016 Rio de Janeiro/BRA

FINA Olympic
Games SS
Qualification
Tournament

Seniori Dzureková Mária

2016 Kazaň/RUS FINA World Junior
SS Championships Juniori Solymosyová Ivana

2016 Rijeka/CRO
LEN European
Junior
Championships

Juniori Lobpreisová Zuzana

2017 Belehrad/SRB
LEN European
Junior
Championships

Juniori Žáková Zuzana

2018 Glasgow/GBR LEN European
Championships Seniori Žáková Zuzana

2018 Budapešť/HUN FINA World Junior
AS Championships Juniori

Lobpreisová Zuzana
Žáková Zuzana

Solymosyová Ivana
(shadow judge)

2019 Gwangju/KOR FINA World
Championships Seniori Shepard Lucia

2019 Praha/CZE
LEN European
Junior AS
Championships

Juniori McDonnell Jana

2019 Šamorín/SVK FINA AS World
Youth Mladší Juniori Shepard Lucia

Žáková Zuzana
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Championships

2021 Barcelona/ESP
FINA AS Olympic
Games Qualifying
Tournament

Seniori Shepard Lucia

2021 La Valletta/MLT
LEN European
Junior AS
Championships

Juniori Žáková Zuzana

2021 Rijeka/CRO
LEN European
Youth AS
Championships

Mladší Juniori Žáková Zuzana

VV SZSP, resp. VSSP SPF nominoval na vrcholné podujatia rozhodcov, ktorí splnili potrebné podmienky
stanovené LEN, príp. FINA. Na Majstrovstvá sveta, Olympijskú kvalifikáciu a Olympijské hry môže
nominovať rozhodcov z FINA listu len samotná medzinárodná plavecká federácia FINA, preto je veľkým
úspechom v tejto oblasti nominovanie rozhodkyne Shepard Lucii na Majstrovstvá sveta 2019 po
takmer 20-rokoch. Rovnako veľkým úspechom z pohľadu diplomacie bolo nominovanie rozhodkyne
Dzurekovej Márii na Olympijskú kvalifikáciu v roku 2016 ako aj opätovne po štyroch rokoch Shepard
Lucii na Olympijskú kvalifikáciu v roku 2020, ktorá bola pre pandemickú situáciu preložená na rok
2021. Naposledy sme na takomto vrcholnom podujatí mali zastúpenie rozhodkyňou Zozuľákovou Máriou
na Olympijskej kvalifikácii v Aténach v roku 2004. Rovnako treba zdôrazniť výborné rozhodovanie
pomerne mladých rozhodkýň Shepard Lucii a Žákovej Zuzany, ktoré sa dokázali prepracovať na vyšší
kvalifikačný stupeň v rámci FINA hodnotenia za pomerne krátky čas.

17



Správa o činnosti SEKCIE SYNCHRONIZOVANÉHO PLÁVANIA za obdobie 2012-2021

5. Predpisy

VV SZSP vykonával svoju činnosť v súlade so Stanovami SPF v znení ich Dodatku č. 2 s účinnosťou od
20.9.2014. VSSP SPF sa riadil Stanovami SPF účinnými dňom 30.6.2016 v znení ich Dodatku č. 1 a
Dodatku č. 2. Do kompetencie VV SZSP, resp. VSSP SPF spadá aj vypracovanie návrhov smerníc a
predpisov špecifických pre športovú činnosť v synchronizovanom plávaní, ako aj schvaľovanie
rozhodnutí, materiálov a návrhov jednotlivých odborných komisií a pracovných skupín, ktoré boli
vytvorené.

Nosným dokumentom synchronizovaného plávania sú Športovo-technické dokumenty zverejňované na
webovom sídle SPF a vypracované pravidelne pre príslušný kalendárny rok VV SZSP, resp. VSSP SPF,
ktoré zahŕňajú najmä tieto oblasti:

● kontaktné informácie o kluboch/oddieloch synchronizovaného plávania, zložení VV SZSP, resp.
VSSP SPF, zložení Komisie vrcholového športu SZSP a Komisie rozhodcov SZSP, o vedení SPF
a jej organizačnej štruktúre. Od roku 2015 a aj vzhľadom na zákon o športe a s tým spojené
zmeny v riadení SPF bola pomerne často menená organizačná štruktúra SPF, tzv. sekretariátu
SPF. Pre sekciu synchronizovaného plávania to znamenalo prispôsobenie sa súčasnej
organizačnej štruktúre SPF a v nej nastaveným procesom, čo sa prejavilo vo vytvorení pozície
Asistenta pre synchronizované plávanie a následne aj vo vytvorení pozície Manažéra
reprezentácie SR v synchronizovanom plávaní. V súčasnosti sú to dve kľúčové pozície, ktoré
zabezpečujú chod činnosti Sekcie synchronizovaného plávania v súvislosti s oblasťou
reprezentácie a oblasťou rozvoja športu, t.j. organizovania podujatí v synchronizovanom plávaní.

● povinnosť oddielov/klubov synchronizovaného plávania, resp. individuálnych a riadnych členov
SPF nahlásiť účasť na podujatiach v zahraničí a následne zasielať výsledky z týchto podujatí,

● termínová listina FINA, LEN a domácich podujatí na daný kalendárny rok,
● vekové kategórie pre daný kalendárny rok v súlade s pravidlami FINA; v prípade začiatočníkov

bolo potrebné nastaviť viacero úrovní podľa veku športovca a primerane k tomu priradiť pre danú
úroveň aj základné polohy a prechody,

● časové limity voľných a technických zostáv; pričom tak časové limity, ako aj disciplíny v
jednotlivých vekových kategóriách sa v období rokov 2013-2017 vo výraznej miere zmenili
zmenou pravidiel FINA, a to najmä zaradením technických zostáv aj pre kategóriu Juniori a
vznikom nových disciplín ako technického a voľného zmiešaného páru, kombinovanej zostavy a
highlight-u,

● výkonnostné triedy; ako hodnotiace ukazovatele športovcami dosiahnutých výsledkov v
povinných figúrach boli výkonnostné triedy aktualizované tak, aby korešpondovali so zmenami
pravidiel FINA, a to so samotným hodnotením jednotlivých zostáv, zaradením technických zostáv
aj pre kategóriu Juniori, ako aj následným zaradením podujatí MSR v technických elementoch
Seniori a Juniori do systému súťaží organizovaných na území SR,

● podmienky prihlasovania na domáce a zahraničné podujatia,
● rozpis majstrovských a iných podujatí organizovaných VV SZSP, resp. VSSP SPF; od roku 2014

boli pre ich rozsah z tohto dokumentu už vypustené a zverejňované osobitne na webovom sídle
SPF pre dané podujatie,

● zoznam povinných figúr pre všetky vekové kategórie; neskôr aj zoznam technických elementov
kategórie Seniori a Juniori, ich popis ako aj grafické znázornenie,
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● nominačné kritériá pre účasť na vrcholných podujatiach v príslušnom kalendárnom roku osobitne
pre vekovú kategóriu Seniori, Juniori a Mladší juniori; v roku 2018 boli pre objektívnosť ako aj
potrebu zohľadnenia zmien v pravidlách FINA a tréningových podmienkach v SR nastavené:

○ nové bodové limity pre každú disciplínu v každej vekovej kategórii, ktoré vychádzajú z
najvyššej priemernej známky dosiahnutej na Majstrovstvách sveta v posledných štyroch
rokoch v príslušnej disciplíne a

○ percentuálne minimum tejto priemernej známky potrebné pre účasť na vrcholnom
podujatí v príslušnej disciplíne osobitne pre každú vekovú kategóriu;

od roku 2019 boli tieto informácie z tohto dokumentu vypustené a stali sa súčasťou Plánu práce
príslušného reprezentačného družstva pre príslušný kalendárny rok uverejneného na webovom
sídle SPF,

● kritériá pre zaradenie do reprezentačných družstiev SR v synchronizovanom plávaní;
○ ich nastavenie bolo veľmi náročné a prešlo niekoľkými fázami, bolo potrebné nastaviť

objektívne, merateľné kritériá, pričom sa musela zohľadniť nie veľká domáca konkurencia
a teda nevychádzať iba zo vzájomného porovnávania slovenských športovcov, tak ako
tomu bolo v minulosti, rovnako bolo potrebné zosúladiť sa so zákonom o športe najmä
dňom a obdobím zaradenia do reprezentačného družstva, nastaviť tak všeobecné
podmienky zaradenia ako aj bodové limity,

○ pôvodné reprezentačné družstvá v kategórii Seniori a Juniori sa rozšírili aj o kategóriu
Mladší juniori, čo sa ukázalo ako veľmi nadčasové, keďže v roku 2019 začala FINA
organizovať Majstrovstvá sveta aj v tejto vekovej kategórii,

○ v súčasnosti sú tieto kritériá uvedené v osobitnom dokumente Kritéria a podmienky
zaradenia do reprezentačného družstva v synchronizovanom plávaní a zverejnené
na webovom sídle SPF,

● kritériá SPF pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF v
synchronizovanom plávaní;

○ VV SZSP v roku 2015 vytvoril kritériá s možnosťou zaradenia 10 až 18 ročných
športovcov, v roku 2016 následne VSSP SPF rozšíril vekovú hranicu až do 21 rokov a v
roku 2017 zosúladil so zákonom o športe a možnosťou zaradenia 10 až 23 ročných
športovcov,

○ od roku 2017 sú vypustené z tohto dokumentu a sú osobitne zverejňované na webovom
sídle SPF,

● ostatné predpisy SPF; ide o poukázanie na dôležité a aktuálne platné predpisy SPF, ako napr.
registračné poplatky SPF, ukladanie poriadkových pokút, ale aj Smernicu SPF o poskytovaní
náhrad za materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť
v prospech SPF účinnú od 1.12.2015, ktorou sa začali vyplácať dobrovoľníkom náhrady za
podieľanie sa na akciách a podujatiach organizovaných SPF.

VSSP SPF taktiež v roku 2017 vypracoval Kritériá pre vyhlásenie najúspešnejších športovcov v
synchronizovanom plávaní za príslušný rok, Smernicu SPF o systéme zabezpečenia a organizácie
športovej prípravy a nominácií reprezentačných družstiev v synchronizovanom plávaní,
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6. HOSPODÁRENIE

Činnosť synchronizovaného plávania je financovaná najmä zo štátnych a vlastných zdrojov, pričom
Výkonný výbor SZSP, resp. VSSP SPF každoročne predkladal Rade SPF návrh čerpania finančných
prostriedkov z rozpočtu SPF, ako aj ich položkovité členenie, na príslušné obdobie pre ich použitie na
športovú činnosť synchronizovaného plávania.

Prehľad finančných prostriedkov pridelených synchronizovanému plávaniu z nenárokovateľnej dotácie
SPF za obdobie rokov 2013 až 2016:

Schválené účelové dotácie MŠVVaŠ SR v EUR 2013 2014 2015 2016

Celková nenárokovateľná dotácia SPF v
danom roku 653 267 686 300 922 230 1 123 420

Štátna športová reprezentácia a rozvoj
športového odvetvia SP 25 000 28 194 36 176 41 808

Top tím SPF 0 0 20 000 15 000

Športovo-talentovaná mládež 17 140 20 140 22 320 17 800

Materiálno-technický rozvoj 12 000 0 0 0

Organizovanie významných medzinárodných
a tradičných podujatí 0 0 0 0

Športová príprava vybraných športovcov 0 0 0 10 000

Odmeny športovcov a trénerov za výsledky v
predchádzajúcom roku 0 0 0 0

Spolu 54 140 48 334 78 496 84 608

V období rokov 2013 až 2016 SPF prerozdeľovala finančné prostriedky z jej nenárokovateľnej dotácie
medzi sekretariát, Slovenský zväz plávania a Slovenský zväz synchronizovaného plávania. Pre
synchronizované plávanie ich výška predstavovala každoročne menej ako 10% z celkovej
nenárokovateľnej dotácie SPF. V roku 2015 SPF vytvorila prvýkrát Top tím SPF, čím priamo podporila
tréningovú prípravu jej najlepších športovcov s cieľom kvalifikovania sa na Olympijské hry 2016.

Zákon o športe priniesol zásadné zmeny vo financovaní národných športových zväzov. Od roku 2016
garantuje minimálnu sumu, ktorá je rozdeľovaná zo štátneho rozpočtu na šport a to konkrétne medzi
program 026 (národný program rozvoja športu) a národný športový projekt vlády (výstavba, modernizácia
a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu, podpora národného projektu športu pre
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všetkých so zameraním na mládež a organizovanie významnej súťaže). Finančné prostriedky programu
026 sú ďalej prerozdeľované medzi uznané športy (v roku 2020 ich v SR bolo 71) a to osobitne medzi
futbal, ľadový hokej a ostatné športy, športovcov Top tímu, SOŠV, šport zdravotne postihnutých a ostatné
úlohy.

Do roku 2016 dostávali športové zväzy nenárokovateľnú dotáciu na svoju činnosť. Od roku 2016 je
národným športovým zväzom prideľovaný Príspevok uznanému športu (ďalej len “PUŠ”), ktorý je
priamo úmerný pridanej hodnote uznaného športu pre SR a vypočítava sa na základe podielu uznaného
športu podľa vzorca ustanoveného zákonom o športe. Národné športové zväzy majú tak zodpovednosť
voči príslušnému športovému hnutiu i štátu, ktorá je určovaná dosahovaním športových výsledkov (t.j.
parametrov do vzorca), od ktorých závisí výška štátom garantovaného financovania ich športu v
nasledujúcom roku. Základnými parametrami sú športový úspech, záujem o šport (osobitne doma a v
zahraničí) a členská základňa do 23 rokov, pričom každý z týchto parametrov má vo vzorci svoju váhu.
Minimálna hodnota PUŠ je vo výške 15 000 EUR.

Financovanie SPF za obdobie rokov 2013 až 2021 zo štátnych zdrojov:

v EUR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SPF 653 267 686 300 922 230 1 123 420 1 785 790 2 199 315 2 443 879 3 190 959 3 234 369

Za obdobie 2013 až 2020 teda SPF vznikol nárast štátnych finančných prostriedkov, ktoré nezahŕňali
odvod z prevádzkovania lotériových hier o 495,11%.

Športový úspech (40% váhy vo vzorci) je stanovený rebríčkovým postavením Slovenska v
medzinárodnom rebríčku krajín. Takýto rebríček neexistuje u väčšiny uznaných športov, preto sa úspech
počíta na základe rozhodujúceho počtu výsledkov z jednotlivých rozhodujúcich športových podujatí, ktorý
závisí od počtu príležitostí získať hodnotené umiestnenie v príslušnom športe. Športové podujatia sú
zároveň odlíšené podľa ich športového významu. Do výpočtu sa počítajú výsledky z predchádzajúcich
štyroch rozhodujúcich období (od 1.10. do 30.9.), pričom sú postupne odstupňované koeficientom
medziročného útlmu (40%, 30%, 20% a 10%), kde najstaršie obdobie má najnižšiu váhu, resp. koeficient.
Za každé nedodané umiestnenie sa do výpočtu používa posledné miesto podľa počtu krajín
medzinárodnej športovej federácie (v prípade SPF je to v súčasnosti 209. miesto podľa počtu členov
FINA). V jednom športovom odvetví a jednom rozhodujúcom období sa do výpočtu počítajú najviac 3
výsledky jedného športovca.

Vo výpočtoch do roku 2016 bol paušálne pre všetky športy nastavený rozhodujúci počet výsledkov pre
šport (nie športové odvetvie) na 10 výsledkov. Od roku 2017 už závisí rozhodujúci počet výsledkov
športového odvetvia od počtu príležitostí dosiahnuť výsledok v danom športovom odvetví. V prípade
synchronizovaného plávania je potrebné každoročne dodať 3 výsledky za juniorskú, resp. mládežnícku a
3 výsledky za seniorskú kategóriu. Tento počet výsledkov sa od roku 2016 menil, čo sa napokon
negatívne odrazilo najmä vo výsledkoch v roku 2016, kedy synchronizované plávanie vyplávalo síce 22.
miesto na Olympijských hrách 2016, ale pretože sa v danom roku nezúčastnilo ME kvôli študijným
povinnostiam reprezentantov bolo mu pripísané najprv jedenkrát 208. miesto za chýbajúci druhý výsledok
a následne aj druhýkrát 208. miesto za dodatočne zmenený potrebný počet dodaných až troch výsledkov.
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Ak šport zastrešuje viacero športových odvetví, ako napr. SPF, váhy športových odvetví uznaného športu
ako aj váhy medzi kategóriami mužov a žien stanovuje samotný národný športový zväz. Stanovenie váh
národnými športovými zväzmi nie je zo strany MŠVVaŠ SR vôbec kontrolované a ani nemá možnosť na
úpravu týchto hodnôt, avšak stanovenie váh medzi športovými odvetviami by malo zohľadňovať
parametre ako zahraničný záujem o športové odvetvie, domáci záujem o športové odvetvie a počet
aktívnych športovcov. Ak sa ktorýkoľvek z týchto parametrov nerovná nule, t.j. má aspoň 1 aktívneho
športovca alebo je zahraničný alebo domáci záujem o toto športové odvetvie, národný športový zväz
nemôže pre dané športové odvetvie uviesť na účely výpočtu PUŠ nulovú váhu.

V súčasnosti v rámci SPF sú váhy medzi športovými odvetviami 65% plávanie, 5% diaľkové plávanie,
10% synchronizované plávanie a 20% vodné pólo, pričom mužské vodné pólo má váhu 80% a ženské
20%.

Postavenie juniorskej reprezentácie v plaveckých športoch SR vo svete na základe kritérií MŠVVaŠ SR

Váha odvetvia 2017 2018 2019

Plavecké športy 100% 25,04 22,39 27,70

plávanie 65% 19,63 18,54 21,47

diaľkové plávanie 5% 141,20 84,30 53,10

synchronizované plávanie 10% 17,40 19,10 17,30

vodné pólo 20% 17,40 21,06 46,82

Počet členských krajín FINA - 208 208 209

Postavenie seniorskej reprezentácie v plaveckých športoch SR vo svete na základe kritérií MŠVVaŠ SR

Váha odvetvia 2017 2018 2019

Plavecké športy 100% 35,73 27,49 24,81

plávanie 65% 22,44 19,47 20,49

diaľkové plávanie 5% 79,90 54,00 29,60

synchronizované plávanie 10% 56,90 66,60 35,12

vodné pólo 20% 57,32 27,40 32,50

Počet členských krajín FINA - 208 208 209
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Záujem o šport tzv. popularita má vo vzorci až 40% váhu, pričom 70% tejto váhy tvorí domáci záujem a
30% zahraničný záujem. Tento parameter sleduje aká je doma či vo svete konkurencia, obtiažnosť v
danom športe uspieť a ako je zaujímavý daný šport pre ľudí. S určitosťou môžeme povedať, že plavecké
športy ako také, ale aj osobitne synchronizované plávanie, ťažia výrazne viac zo zahraničného záujmu
ako z domáceho.

Členská základňa do 23 rokov závisí od počtu aktívnych športovcov, t.j. športovcov s minimálne 3
účasťami v súťaži a vo vzorci má váhu 20%. Na jedného športovca sa tak v rámci SPF rozpočítava
rovnaká čiastka bez ohľadu na druh športového odvetvia. Do parametra sa započítava účasť len na
domácich podujatiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je športovec registrovaný v
zdrojovej evidencii. Z tohto dôvodu VSSP SPF jednak organizoval podujatia tak, aby mohla byť v
príslušnej vekovej kategórii táto podmienka čo najväčším počtom športovcov v rámci synchronizovaného
plávania splnená a tiež vyzýval kluby, resp. oddiely, aby sa daných podujatí zúčastňovali.

Počet aktívnych športovcov v synchronizovanom plávaní za obdobie rokov 2017 až 2021:

Klub/Rok 2017 2018 2019 2020 2021

Iuventa
Aquatics 44 43 37 31 26

KŠP
Žralok - 11 10 3 2

PK
Aquabelastars 10 5 2 3 -

ŠK ŠG
Nitra - - 1 - -

Slávia STU AS - - - 3 3

SP Malacky - - - 2 -

ŠK Synchro
Bratislava 6 2 3 1 0

Three Pools - - 2 - 0

TJ Slávia STU
Bratislava 34 35 31 32 17

Spolu 94 96 86 75 48

Tak ako všetky národné športové zväzy aj VSSP SPF mal za cieľ zvyšovať členskú základňu a dosahovať
stále lepšie výsledky v reprezentácii mládeže i dospelých. Limitujúcim faktorom rozvoja
synchronizovaného plávania je ale chýbajúca infraštruktúra a preto je len veľmi ťažko možné zvyšovať
členskú základňu popri zabezpečovaní len štandardného tréningového procesu.
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Novela zákona o športe č. 354/2016 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2017 zaviedla povinné percentuálne limity
rozdelenia PUŠ národnými športovými zväzmi a to:

- najmenej 15% pre športové kluby podľa počtu družstiev alebo jednotlivcov,
- najmenej 20% na talentovanú mládež,
- najmenej 25% na športovú reprezentáciu,
- najviac 15% na správu a prevádzku národného športového zväzu,
- najviac 30% na športovú infraštruktúru.

Napriek veľkej rozmanitosti jednotlivých športových odvetví v rámci SPF, ich potrieb a priorít (ako jediný
uznaný športový zväz zahŕňa tak individuálne športy ako aj kolektívny šport) dokázala SPF nastaviť
kvantitatívne a kvalitatívne kritériá rozdelenia finančných prostriedkov tak, aby sa všetky štyri športové
odvetvia dokázali rozvíjať. Zároveň je potrebné sledovať oprávnenosť nákladov použitia PUŠ a
dodržiavať princíp hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti vynaloženia oprávnených výdavkov.

Prehľad finančných prostriedkov pridelených synchronizovanému plávaniu z rozpočtu SPF bez odvodu z
prevádzkovania lotériových hier za obdobie rokov 2017 až 2021:

Účel použitia PUŠ v EUR 2017 2018 2019 2020 2021

PUŠ SPF v danom roku 1 785 790,00 2 199 315,00 2 443 879,00 3 190 959,00 3 234 369,00

Rozvoj talentovaných športovcov 26 123,30 33 648,80 35 217,60 50 931,70 55 912,40

Top Team SPF TALENT 90 675,00 103 375,00 136 600,00 128 875,00 87 749,90

synchronizované plávanie 12 300,00 9 500,00 24 100,00 24 000,00 5 999,9

Kapitálové transfery 3 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00

Športová reprezentácia 28 076,10 34 748,77 40 872,00 96 209,23 106 063,33

Top Team SPF 62 124,00 87 341,00 82 250,00 92 833,70 106 083,70

synchronizované plávanie 9 999,00 30 466,00 26 000,00 26 833,70 26 833,70

Rozvoj športu 29 268,50 37 442,87 48 831,70 45 344,40 56 398,60

Spolu 108 766,90 158 806,44 175 021,30 243 319,03 251 207,93
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Od roku 2017 je účinná Smernica SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF talentovanej
mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradeným do Top Teamu SPF
talentovanej mládeže a Smernica SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF v kategórii seniorov
a podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradeným do Top Teamu SPF. Bez rozdielu na váhu
športového odvetvia sú tak zabezpečené čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť a prípravu
športovcov, ktorí sa podieľajú na výsledkoch SPF a jej celosvetovom postavení s cieľom a zámerom toto
postavenie ďalej zlepšovať.

Inými zdrojmi príjmov pre synchronizované plávanie sú finančné prostriedky prostredníctvom rezortného
športového strediska Národné športové centrum (ďalej len “NŠC”), ktoré pôsobí pod MŠVVaŚ SR.

Prehľad počtu podporovaných športovcov za synchronizované plávanie zo strany NŠC v období rokov
2013 až 2021 a výšky finančnej podpory:

Rok
Počet podporených

športovcov za
synchronizované

plávanie

Výška finančnej
podpory na športovca v

EUR

Výška finančnej
podpory na šport

celkom v EUR

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 1 750 750

2017 2 830 1 660

2018 4 1 000 4 000

2019 4 1 000 4 000

2020 5 800 4 000

2021 5 800 4 000

VSSP SPF ako aj SPF sa viackrát pokúšali o zaradenie športovcov synchronizovaného plávania aj do
rezortného športového strediska VŠC Dukla Banská Bystrica, ktoré pôsobí pod Ministerstvom obrany SR,
avšak neúspešne. V súčasnosti sú v ňom v rámci SPF zaradení len športovci za plávanie.

Vlastné zdroje synchronizovaného plávania sú vo veľkej miere tvorené z výberu príspevkov pri
organizovaní súťažných a vzdelávacích podujatí, ako aj z dotácií zo štátneho, súkromného alebo tretieho
sektora, príp. z iných príjmov. K ich výraznému zvýšeniu prispeli najmä úspešne zorganizované
medzinárodné podujatia a to FINA Artistic Swimming World Series 2018 #4 a FINA World Youth Artistic
Swimming Championships 2019 a rovnako úspešná účasť na medzinárodnom podujatí FINA Artistic
Swimming World Series, kde sa reprezentantom v synchronizovanom plávaní podarilo vyplávať hodnotné
umiestnenia a získať tak finančnú odmenu 6 000 USD za umiestnenie v páre v roku 2017 a 5 000 USD
za umiestnenie v sóle a 25 000 USD za umiestnenie družstva v roku 2018.
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Vlastné zdroje synchronizovaného plávania v EUR za obdobie rokov 2015 až 2021

stav k 1.1.2015 46 360,15

stav k 1.1.2016 54 103,38

stav k 1.1.2017 48 001,07

stav k 1.1.2018 45 578,57

stav k 1.1.2019 76 859,08

stav k 1.1.2020 90 160,46

stav k 1.1.2021 116 671,86

Čerpanie finančných prostriedkov z PUŠ bolo v súlade so Zmluvou o poskytnutí príspevku uznanému
športu v danom roku a s cieľom zabezpečenia kvalitnej športovej prípravy reprezentačných družstiev,
financovania ich materiálno-technického zabezpečenia, účasti na prípravných a vrcholných podujatiach
prioritne od kategórie Seniori až po kategóriu Mladší juniori. Rovnako boli financované rôzne projekty
zamerané na rozvoj talentovanej mládeže, organizovanie domácich podujatí a ich materiálno-technické
zabezpečenie, vzdelávanie športových odborníkov ako aj ich účasti na vrcholných podujatiach. Z
kapitálových transferov boli zakúpené kamerový systém Watlicam a tréningová aparatúra Rokepo CUBO.
Všetky výdavky boli vynakladané so zámerom dosiahnutia kvalitných výsledkov v synchronizovanom
plávaní ako aj udržania jeho členskej základni.

26



Správa o činnosti SEKCIE SYNCHRONIZOVANÉHO PLÁVANIA za obdobie 2012-2021

7. REPREZENTÁCIA V SYNCHRONIZOVANOM PLÁVANÍ

Asi najväčšou premenou prešiel za posledné roky práve systém fungovania reprezentácie v
synchronizovanom plávaní a jej tréningovej prípravy. Do roku 2013 prebiehala tréningová príprava v
zásade len na úrovni klubových podmienok, pod vedením klubových trénerov a z finančných prostriedkov
materských klubov pretekárov alebo ich samotných, bez akejkoľvek dlhodobejšej koncepcie. Pretekári sa
do reprezentácie zaraďovali na základe vzájomného porovnávania sa v rámci najmä domácich podujatí,
dokonca v niektorých rokoch bez určenia aspoň minimálnej bodovej výkonnosti. Na vrcholných
podujatiach nás väčšinou reprezentovali pretekári v disciplínach sólo a pár, len veľmi ojedinele v tímových
programoch. Neexistovala žiadna centralizovaná príprava, preto ak kluby nedokázali postaviť tímové
programy zo svojich členov, jedinou cestou bolo hosťovanie pretekárov v inom klube. Proces hosťovania
sa neskôr prehupol do roviny prestupov len preto, aby bol vytvorený tímový program aspoň v niektorom z
klubov a mohli sa tak na dennodennej báze pripravovať na splnenie stanovených nominačných kritérií pre
účasť na vrcholnom podujatí. Reprezentácia fungovala bez personálneho zabezpečenia, finančnej
podpory, RTC plánov a vízie. Neexistoval štatút reprezentanta a teda neboli zrejmé práva a povinnosti
reprezentantov. Členská základňa nemala predstavu o smerovaní reprezentácie, jej cieľoch a víziách,
rovnako tak samotní pretekári nemali ambície a strácali motiváciu. Dosiahnuté významnejšie výsledky
neboli výsledkom žiadneho organizovaného systému.

Až príchodom medzinárodného experta v roku 2013 a neskôr reprezentačného trénera sa postupne začal
proces transformácie chodu reprezentácie s cieľom, čo možno najväčšieho priblíženia sa systému
tréningovej prípravy reprezentácií v top krajinách tohto športu a to všetko pri veľmi neistých podmienkach,
vzhľadom na už vyššie spomenutý zákon o športe. Preto tento proces prechádzal viacerými fázami s
ohľadom aj na povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.

Počnúc RTC 2017/2018 sa reprezentačné družstvá SR v synchronizovanom plávaní začali pripravovať
podľa Smernice SPF o systéme zabezpečenia a organizácie športovej prípravy a nominácií
reprezentačných družstiev v synchronizovanom plávaní. Účelom smernice bolo stanovenie
základného rámca systémového zabezpečenia a organizácie športovej prípravy štátnej športovej
reprezentácie v synchronizovanom plávaní. Hlavným hľadiskom a východiskom je efektívne využitie
prostriedkov štátnej podpory na prípravu a rozvoj reprezentácie SR a ostatných prostriedkov určených a
získaných na športovú prípravu štátnej športovej reprezentácie v synchronizovanom plávaní, pričom platí
základný princíp preferencie tímových disciplín pred individuálnymi a olympijských pred neolympijskými.
Smernica vychádza zo skúseností v oblasti riadenia tréningovej prípravy reprezentácie počas
olympijského cyklu 2012 - 2016, ako aj z medzinárodných skúseností a dotýka sa programu a
zabezpečenia činnosti reprezentačných družstiev v synchronizovanom plávaní.

Športová príprava štátnej športovej reprezentácie v synchronizovanom plávaní je zameraná na
zabezpečenie výkonnostného rozvoja členov reprezentačných družstiev synchronizovaného plávania,
získanie výsledkov z vrcholných podujatí a to najmä v olympijských disciplínach, udržanie členskej
základne a pokračovanie budovania diplomatických vzťahov v medzinárodnom plaveckom hnutí a
plaveckých športoch s preferenciou na synchronizované plávanie.

Športová príprava štátnej športovej reprezentácie v synchronizovanom plávaní je zabezpečovaná a
riadená centralizovane formou celoročnej spoločnej športovej prípravy na vopred určených miestach,
termínoch a časoch, pričom zabezpečenie miesta športovej prípravy a súvisiacich plnení a potrieb tejto
športovej prípravy, ako objednávok, úhrad nákladov a plnení zabezpečuje priamo Slovenská plavecká
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federácia prostredníctvom manažéra reprezentácie SR v synchronizovanom plávaní a klubov
synchronizovaného plávania určených na základe výberu a rozhodnutia Výboru sekcie
synchronizovaného plávania. V období rokov 2017 - 2021 sa na fungovaní centralizovanej celoročnej
športovej prípravy štátnej športovej reprezentácie v synchronizovanom plávaní podieľali iba dva kluby a to
Iuventa Aquatix a TJ Slávia STU Bratislava, ktorých tréningové priestory vyhovujú potrebám tréningovej
prípravy jednotlivých reprezentačných družstiev v synchronizovanom plávaní. a to najmä svojou hĺbkou,
ale aj dostupnosťou (cenovo, logisticky, ako aj rozsahom tréningových hodín). Rovnako si tieto kluby
uvedomovali nedostupnosť bazénov v rámci Bratislavy, ako aj absenciu tréningového centra SPF, preto
boli ochotné svoje klubové záujmy podriadiť prioritám reprezentácie SR v synchronizovanom plávaní tak,
aby sa mohli naďalej dosahovať kvalitné výsledky na medzinárodných vrcholných podujatiach za
synchronizované plávanie a SPF ako takú.

Cieľom centralizovanej prípravy je:
● športová príprava reprezentantov SR,
● kvalitná príprava reprezentantov SR na vrcholné podujatia /OH, MS, ME, súťaže WS, EP, MSJ,

MEJ, SSMC, MSMJ, MEMJ/,
● dosiahnutie, čo najkvalitnejších výsledkov na vrcholných podujatiach,
● zabezpečenie optimálnych podmienok pre vrcholovú športovú prípravu reprezentantov SR,
● výchova osobností, ktoré sa dokážu presadiť aj po ukončení aktívnej činnosti v športe,
● efektívne využitie štátnych finančných prostriedkov a iných zdrojov financovania prípravy.

Športovú prípravu reprezentačných družstiev synchronizovaného plávania vykonávajú a riadia v
hierarchickom postavení:

● manažér reprezentácie SR v SP,
● reprezentačný tréner SP menovaný Radou SPF na návrh VSSP,
● asistenti reprezentačného trénera SP, ktorí sú menovaní Radou SPF na návrh reprezentačného

trénera SP pre príslušný ročný tréningový cyklus (RTC) a ktorí podľa pokynov reprezentačného
trénera SP vedú a riadia tréningový proces príslušného reprezentačného družstva SP,

● ostatní športoví odborníci – podľa potreby sa na zabezpečovaní činnosti reprezentačných
družstiev SP môžu podieľať aj ďalšie osoby, napr. masér, fyzioterapeut, lekár, výživový poradca a
pod.

Športovci sú zaradení do jednotlivých reprezentačných družstiev v synchronizovanom plávaní na základe
splnenia Kritérií a podmienok pre zaradenie do reprezentačného družstva v synchronizovanom
plávaní po splnení všeobecných, vekových a výkonnostných kritérií. Splnenie kritérií pre zaradenie do
reprezentačného družstva v synchronizovanom plávaní v podmienkach synchronizovaného plávania
samo o sebe nepredstavuje nárok športovca byť zaradený do príslušného reprezentačného družstva v
SP a zaradenie sa realizuje na návrh reprezentačného trénera synchronizovaného plávania. Zaradenie
do príslušného reprezentačného družstva v synchronizovanom plávaní nadobúda účinnosť dňom
podpísania a doručenia dokumentu „Štatút reprezentanta Slovenskej republiky v plaveckých
športoch“.

Športovec môže byť zaradený do nasledovných reprezentačných družstiev SP:
● Reprezentačné družstvo Seniori – 15 roční športovci a starší,
● Reprezentačné družstvo Juniori – 15 až 18 roční športovci,
● Reprezentačné družstvo Mladší juniori – 13 až 15 roční športovci.
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Pre účasť na vrcholných podujatiach v jednotlivých vekových kategóriách je zároveň potrebné splniť
nominačné kritériá (bodové limity v jednotlivých disciplínach), ktoré sú obsiahnuté v Plánoch práce pre
jednotlivé reprezentačné družstvá, ktoré sú tvorené pre príslušný RTC a zverejňované na webovom sídle
SPF. V Plánoch práce každého reprezentačného družstva sú rovnako obsiahnuté prípravné a nominačné
podujatia ako aj plánované sústredenia a to všetko s ohľadom na vrcholné podujatia danej sezóny.

Dlhodobým nedostatkom súvisiacim s činnosťou reprezentačných družstiev SR v synchronizovanom
plávaní je pretrvávajúci nedostatok finančných prostriedkov, ktorý sa odráža najmä v poddimenzovaní
realizačného tímu pracujúceho s jednotlivými reprezentačnými družstvami. Rovnako členská základňa,
ktorá je veľmi limitovaná slabou infraštruktúrou a nedostatkom trénerov ešte ani v súčasnosti netvorí tak
potrebný silný základ pyramídy pre kvalitné reprezentačné družstvá.

Napriek tomu, výsledkom dlhodobej systematickej práce VSSP SPF a realizačného tímu, bola prvýkrát po
19 rokoch účasť reprezentantov SR v synchronizovanom plávaní na Majstrovstvách sveta 2017 v
Budapešti aj v tímových zostavách. V nastavenom trende sa následne pokračovalo aj na Majstrovstvách
sveta juniorov 2018 v Budapešti, Majstrovstvách sveta 2019 v Gwangju ako aj na prvých Majstrovstvách
sveta v kategórii Mladší juniori v Šamoríne 2019. Účasť Mladších juniorov na takomto podujatí, ako aj
možnosť predstaviť sa na domácej pôde na podujatí svetového rozmeru, bola výborným základom a
taktiež motiváciou pre ich pokračovanie a ďalšiu reprezentáciu vo vyšších vekových kategóriách. Po
veľmi náročnom pandemickom období sa v danom trende podarilo pokračovať aj v roku 2021 na
Majstrovstvách Európy juniorov na Malte a taktiež na prvých Majstrovstvách Európy Mladších juniorov v
Rijeke. Dosahované výsledky sú priamym dôkazom prínosu skorého začlenenia pretekárov do systému
centralizovanej športovej prípravy.

Príklady úspešne fungujúcich systémov centralizovanej prípravy reprezentačných družstiev v
synchronizovanom plávaní vo svete:

ŠPANIELSKO:

We have the permanent training camp in our High Performance Centre (HPC) in 1999.

On 1998 we came 11th in WCH Perth 98 and before that we didn't even had a team in previous championships, just Solo and Duet. We wanted to fight
for a place in Sydney 2000 and that was the first time our federation invested and made our team live altogether in the HPC.

We fight really close but came 8th in Qualification Tournament in Sydney but Australia had one place so we came out.

The federation realized, that even we couldn't reach the goal, we had improve a lot in a year, so they kept this structure.

In Fukuoka 2001 WCH we came 5th and so on the following years with medals and always on best 6 in the world.

Since 1999 our team has always been together training for the whole year.

The High Performance centre initially didn't have all equipment and resources needed for synchro but after 21 years there, all workers know well how
Synchro Team works and is a fluid and smooth way to work.

This is the summary of the Spanish team story.

Best wishes.

Ana Montero
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IZRAEL:

To whom it may concern,

My name is Svetlana Blecher, and I am the head coach of the Israeli National team in Artistic Swimming.

The Israeli National team has reached an incredible improvement since the 2017 Budapest World Championships. Back in 2017, the team reached the
24th place. Since then, we changed our 'game plan', and started working together more on a regular basis. Before, the team would swim together only
few weeks before the competition, and throughout the year the girls would train individually in their own clubs. After the 2017 World Championships,
the team started working together through the whole year, with a minimum of 6 trainings together a week.

From 2017 to 2019, our national team increased its scores in more than 10 points, and made it to the World Championships finals. This progress
would never happen if the team wouldn't train together throughout the season. I am confident that this is one of the main factors needed for success.

Sincerely,

Svetlana Blecher

KANADA:

Dear Mrs. McDonnell,

Thank you for your note in requesting information on global training trends and best practices that we are seeing in the sport of Artistic Swimming.

Please find below my personal observations:

1. Centralized Training is the best practice as the sport is highly complex.
2. Integrated Support Teams are usually available for the athletes and coaches to ensure athletes receive world class care and support for

their training, recovery and competition programs.
3. All programs are athlete centred and coach driven.
4. Coach specialization is becoming more common.
5. Duets, Mixed Duets, Solos and Teams train together to help develop skills.
6. A culture of successful high performance exists where integrity, trust and inclusivity fosters collaboration across the system with

transparency especially when designing athlete selection policies and procedures, this seems key to be a key driving principle at all training
centres.

7. It takes a collaborative village to build successful team of high-performance artistic swimming athletes in any federation.

In Conclusion there are many different systems of successful high-performance training centres out there; but no matter what their structure or the
cultural influence, they all appear to share the above guiding principles.

When the world is well again and allows us to get together, we would be happy to give you a tour of some of Canadas High Performance Aquatic
Training Centres.

In the meantime we wish you much success in your seasons as you prepare for 2021. I hope to see you some where on a pool deck soon.

If I can be of any further help to you please do not hesitate to reach out to me at any time.

Lisa Schott

Aquatics Canada President

FINA TASC Chair, UANA Vice Chair, COC Supporter

Prehľad počtu reprezentantov v jednotlivých vekových kategóriách:
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Rok
Počet reprezentantov v synchronizovanom plávaní

Mladší juniori Juniori Seniori

2013 (k 1.9.2013) - 10 5

2014 (k 1.1.2014) - 10 4

2015 (k 1.9.2015) - 9 4

2016 4 12 12

2017 10 8 4

2018 14 (13 žien, 1 muž) 10 8

2019 15 (14 žien, 1 muž) 10 11

2020 16 (15 žien, 1 muž) 11 (10 žien, 1 muž) 12 (11 žien, 1 muž)

2021 (k 1.9.2021) 15 (14 žien, 1 muž) 17 (16 žien, 1 muž) 11 (10 žien, 1 muž)

Počet reprezentantov SR v SP na vrcholných seniorských podujatiach v období rokov 2013 - 2021:

Rok Miesto Podujatie Počet reprezentantov
zo SR

2013 Barcelona/ESP FINA World SS
Championships 2

2014 Berlín/GER LEN European
Championships 2

2015 Kazaň/RUS FINA World SS
Championships 2

2016 Rio de Janeiro/BRA FINA Olympic Games SS
Qualification Tournament 3

2016 Rio de Janeiro/BRA Olympic Games 2016 2

2017 Budapešť/HUN FINA World
Championships 13

2018 Glasgow/GBR LEN European
Championships 2

2019 Gwangju/KOR FINA World
Championships 12
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2021 Budapest/HUN LEN European Aquatics
Championships 5

2021 Barcelona/ESP FINA AS Olympic Games
Qualifying Tournament 3

Počet reprezentantov SR v SP na vrcholných juniorských podujatiach v období rokov 2013 - 2021:

Rok Miesto Podujatie Počet reprezentantov
zo SR

2013 Poznaň/POL LEN European Junior
Championships 3

2014 Helsinki/FIN FINA World Junior SS
Championships 9

2015 Istanbul/TUR Junior SS Qualifications to
the European Games 10

2015 Baku/AZE 1st European
Games 10

2016 Kazaň/RUS FINA World Junior SS
Championships 2

2016 Rijeka/CRO LEN European Junior
Championships 2

2017 Belehrad/SRB LEN European Junior
Championships 2

2018 Budapešť/HUN FINA World Junior AS
Championships 12

2019 Praha/CZE LEN European Junior AS
Championships 6

2021 La Valletta/MLT LEN European Junior AS
Championships 12
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Počet reprezentantov SR v SP na vrcholných podujatiach v kategórii Mladší juniori v období rokov 2013 -
2021:

Rok Miesto Podujatie Počet reprezentantov
zo SR

2019 Šamorín/SVK FINA AS World Youth
Championships 13

2021 Rijeka/CRO LEN European Youth AS
Championships 12

Obdobie rokov 2012-2021 bolo “revolučným” a najpokrokovejším pre synchronizované plávanie v
prvom rade v medzinárodnom meradle, ale náväzne aj na úrovni jednotlivých národných federácií.

Pre slovenské synchronizované plávanie toto obdobie prinieslo účasť na OH 2016 v Riu po dlhých
12-tich rokoch, účasť tímových zostáv, ale aj zmiešaného páru na vrcholných medzinárodných
podujatiach vo všetkých vekových kategóriách, celkové 2. miesto v tímových zostavách na FINA
Svetovej sérii 2018, zorganizovanie jedného z kôl Svetovej série ako aj vôbec prvých
Majstrovstiev sveta v kategórii Mladší juniori na Slovensku a bolo podčiarknuté 7. miestom našej
najúspešnejšej reprezentantky Nadi Daabousovej na ME v Budapešti v súťaží technických sól.

Pod toto obdobie sa podpísalo veľké množstvo trénerov, rozhodcov a iných športových
odborníkov, ale najmä športovcov. Týmto všetkým patrí veľká vďaka za ich nesporný prínos pre
slovenské synchronizované plávanie.

33


