
 

 

 

    

 

Zápis č. SPF/2021/R/Z13 

 

Zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 18.08.2021 v Bratislave 

formou Teams stretnutia. 

 
  
Prítomní členovia:  p. Bielik, p. Blažo, p. Szauder, p. Šmihuľa, p. Šulek, 

 
 
Ospravedlnení:     p. Peciar, p. Klobučník, p. Meliš - kontrolór,  
Prizvaní:   p. Blažová - zapisovateľ 
 
 

 

Navrhovaný program:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu Rady SPF 

3. Konferencia SPF - doplnenie programu 

4. Záležitosti sekcií 

5. Rozpočet na rok 2021  

6. Pohľadávky a záväzky 

7. Rôzne 

Bod č. 1: Otvorenie  

 

Pán Šulek ako predsedajúci Rady SPF na úvod o 13.15 hod. privítal všetkých prítomných a 

skonštatoval, že z počtu 7 členov Rady SPF sú prítomní 5 členovia, a teda Rada SPF je 

uznášaniaschopná.  

 

 

Bod č. 2: Schválenie návrhu programu Rady SPF  

 

Návrh programu a pozvánka na Radu SPF bola členom zaslaná elektronicky dňa 11.08.2021 a 

materiál k rokovaniu Rady SPF bol členom zaslaný elektronicky formou zdieľaného priečinku.   

p. Šulek navrhol schváliť navrhnutý program s úpravou bodu 3 s názvom len “Konferencia 

SPF”. 

 

SPF/2021//Z13/U1 



 

 

 

Rada SPF schvaľuje  program rokovania Rady SPF v znení:   

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu Rady SPF 

3. Konferencia SPF  

4. Záležitosti sekcií 

5. Rozpočet na rok 2021  

6. Pohľadávky a záväzky 

7. Rôzne 

  

Hlasovanie: 

Za: 5 , Proti:  0 , Zdržal sa:  0, Nehlasoval: 0 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 
Bod č. 3:  Konferencia SPF 
 
p. Šulek navrhol zaoberať sa nápočtom počtu  hlasov na konferenciu, nakoľko športy SPF 
nemali rovnaké podmienky (hlavne vodné pólo a plávanie) môže dôjsť k diskriminácii. Ak by 
sme šli podľa roka 2019 v bodoch c), d), e) tu môže dôjsť opäť k nereálnym údajom, nakoľko 
bolo niekoľko prestupov, ktoré opäť ovplyvnia výsledky. Súčasne citoval kľúč zo stanov SPF v 
čl. 31 ods. 1) podľa jednotlivých písmen nižšie a navrhol postupovať iba podľa písm. a) a b) 
alebo podľa roku 2019.  
 
cit:: 
1.     Konferencie SPF sa za riadnych členov zúčastňuje delegát s príslušným počtom hlasov 
podľa nasledovného kľúča: 
a)     každý riadny člen s počtom individuálnych členov s jeho príslušnosťou od 0 do 100 
členov vrátane -  1 (jeden) hlas; 
b)     každý riadny člen s počtom individuálnych členov s jeho príslušnosťou nad 101  členov 
vrátane -  2 (dva) hlasy ; 
c)     každý riadny člen podľa písm. a) alebo písm. b), ktorý mal v kalendárnom roku, ktorý  
predchádza kalendárnemu roku konania Konferencie aspoň jedného individuálneho člena 
aktívneho športovca s jeho príslušnosťou - 1 (jeden) hlas  naviac k počtom hlasov určeným 
podľa písm. a) alebo písm. b); 
d)     každý riadny člen podľa písm. a) alebo písm. b), ktorý mal v kalendárnom roku, ktorý  
predchádza kalendárnemu roku konania Konferencie aspoň jedného individuálneho člena 
aktívneho športovca s jeho príslušnosťou, ktorý sa zúčastnil majstrovstiev Slovenskej 
republiky alebo národnej ligy v akejkoľvek vekovej kategórii - 1 (jeden) hlas naviac k počtom 
hlasov určeným podľa písm. a)  až písm. c); 
e)     každý riadny člen podľa písm. a) alebo písm. b), ktorý mal v kalendárnom roku, ktorý 
predchádza kalendárnemu roku konania Konferencie aspoň jedného individuálneho člena 
aktívneho športovca s jeho príslušnosťou, ktorý sa zúčastnil významnej súťaže v akejkoľvek 
vekovej kategórii  1 (jeden) hlas naviac k počtom hlasov určeným podľa písm. a)  až písm. d). 
 
p. Bielik sa k návrhu p. Šuleka dopytoval, či ako Rada SPF môžeme nejaké písmená zo stanov 
vôbec vypúšťať a tak zasahovať do stanov, nakoľko vždy bude potom z nejakého dôvodu 
niektorý z členov ukrátený.   



 

 

 

Na výzvu p. Šuleka sa vyjadril p. Blažo, ktorý uviedol, že takto uvedený kľúč je kľúč, ktorý 
vyžaduje zákon, bol zapracovaný do stanov, prešiel posúdením a následne sme dostali uznanie 
za národný športový zväz. Nadviazal na svoje vyjadrenie pri stanovení kľúča a jeho 
modifikovaní na už predchádzajúcom zasadnutí Rady SPF ešte k pôvodnému termínu 
Volebnej konferencie SPF, ktorá sa mala uskutočniť  dňa 10.04.2021. Následne členovia Rady 
diskutovali najspravodlivejšie riešenie so zohľadnením všetkých možností.  
 
 

SPF/2021/R/Z13/U2 

Rada SPF schvaľuje a potvrdzuje svoje rozhodnutie č. SPF/2021/R/Z2/U4 aj 
vo vzťahu ku Konferenciám SPF v termínoch 24.9.2021 a 25.9.2021 a 
schvaľuje, že nápočet delegátov podľa čl. 31 ods. 2 písm. a) a b) Stanov SPF 
sa vykoná k rozhodnému dňu 30. (tridsiaty) deň pred termínom konania 
Konferencií SPF ako je stanovené v Stanovách SPF. 
Nápočet delegátov podľa čl. 31 ods. 2 písm. c), d) a e) Stanov SPF sa vykoná 
k rozhodnému dňu 31.12.2019. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 , Proti:0 , Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 

 
Úloha č. 64/2021 

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF pripraviť nápočet na nadchádzajúce Konferencie SPF. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Z: p. Košťálová, p. Šimun 

 
p. Šulek tiež navrhol, aby sme boli pripravení na obe formy účasti delegátov na Konferenciách 
SPF - aj online aj prezenčnú, vzhľadom na pandemickú situáciu. Členovia Rady SPF 
diskutovali uvedené možnosti, v súčasnosti sa pripravuje  prezenčná forma, zhodli sa, že aj 
vzhľadom na priestorové a finančné náklady nie je potrebné robiť hybridnú formu, teda aj 
online aj prezenčnú, Konferencia sa však uskutoční v každom prípade, a to buď iba prezenčne 
alebo iba online, v prípade zhoršenia pandemickej situácie.  
 
  

SPF/2021/R/Z13/U3 

Rada SPF schvaľuje, v prípade zhoršenia pandemickej situácie, alternatívne 
konanie Konferencií ( riadnej a volebnej )  už v schválených termínoch 
prostredníctvom príslušnej elektronickej platformy online.  

 

Hlasovanie: 

Za: 5 , Proti:0 , Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 



 

 

 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 

V rámci tohto bodu programu sa členovia Rady SPF vrátili ešte  k diskusii, ktorá pred časom 

zaznela na Rade SPF, kedy sa diskutovalo o skladbe členskej základne a kluboch, ktoré 

nevyvíjajú športovú činnosť (nezúčastňujú sa súťaží). V danej diskusii sa pripomenulo  

ustanovenie stanov SPF, ktoré umožňuje takéto kluby navrhnúť vylúčiť z SPF rozhodnutím 

Konferencie SPF ako najvyššieho orgánu SPF. p. Blažo navrhol na úvahu, či takýto bod 

programu nedoplniť do už schváleného návrhu programu riadnej Konferencie SPF. Súčasne 

uviedol, že bude potrebné nezohľadňovať roky 2020 a 2021 kvôli pandemickej situácii, do 

úvahy teda prichádzajú súťažné roky 2019 a 2018.  p. Šulek tento návrh uvítal, bude potrebné 

potom zabezpečiť zo strany sekretariátu príslušné podklady, ktorých klubov sa uvedené týka.  

 

 

SPF/2021/R/Z13/U4 

Rada SPF schvaľuje doplnenie návrhu programu riadnej Konferencie SPF 
dňa 24.09.2021 o nový bod 16 s názvom Vylúčenie riadnych členov SPF ( v 
zmysle čl. 17 ods. 1 písm. c) Stanov SPF. Pôvodné číslovanie sa posúva.   

 

Hlasovanie: 

Za: 5 , Proti:0 , Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 
Úloha č. 65/2021 

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť podklady v zmysle prijatého uznesenia.  

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Z: p. Košťálová, p. Šimun 

 

 

Bod č. 4: Záležitosti sekcií 
 
     SEKCIA PLÁVANIA 
 
Predmetom diskusie členov Rady SPF bolo schválenie nominácie reprezentačného tímu 
seniorov a juniorov v Beleku (Turecko) v termíne od 22.9. – 29.9.2021. 
 

Návrh nominovaného reprezentačného tímu bol vypracovaný na základe bodových výkonov v 

kategórii seniori a juniori a v súlade s plánmi práce seniorov a juniorov. Sústredenia v termíne 

od 22.9. – 29.9.2021 sa zúčastní 10 seniorských plavcov reprezentačného družstva A (užší a 

širší výber) a B, ktorí trénujú na Slovensku (nie sú v danom čase v zahraničí a tým pádom 

vopred ospravedlnení) a  7 juniorských plavcov, účastníkov MEJ 2021. 



 

 

 

Vzhľadom na obmedzený počet miest (20) p. Procházka navrhol do realizačného tímu 2 

trénerov a fyziotearpeuta: p. Železník (Klobučník), p. Suchánek (Lányi), p. Blanár, v zmysle 

plánu práce /tréner pretekára s najlepším bodovým výkonom – v kategórii seniorov a juniorov. 

Návrh nominovaného reprezentačného tímu bol vypracovaný na základe bodových výkonov v 

kategórii seniori v súlade s plánom práce seniorov. 

 

Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
● Uznesenie a hlasovanie VSPL SPF č. SPF/2021/VSPL/U54/P 
● Návrh_na_Uznesenie__PER_ROLLAM_SPF/2021/VSPL/U54/P 

 
SPF/2021/R/Z13/U5 

Rada SPF schvaľuje účasť reprezentačného tímu seniorov a juniorov v Beleku 

v termíne od 22.9. – 29.9.2021. 

 

Nominovaní reprezentanti: 

Seniori (10 – 4m +6 ž): 

Tomáš Klobučník, Nikoleta Trníková, Adam Halas, Tomáš Peciar,  Nina 

Vadovičová, Martina Cibulková, Tamara Potocká, Sabína Kupčová, Lukáš 

Kalník, Mikušková Barbora 

 

Juniori (7 - 5m+2 ž): 

Filip Lányi, Jakub Poliačik, Bence Dikácz, František Jablčník, Liliana Slušná, 

Patrik Folťan, Olívia Šprláková – Zmorová 

 

Tréneri nominovaných reprezentantov, ktorých náklady na ubytovanie a 

stravu sú v plnej výške hradené z rozpočtu SPF  z kapitoly plávania. 

 

Realizačný tím: 

Vladimír Železník (tréner/vedúci akcie) 

Radoslav Suchánek (tréner) 

Ján Blanár ( fyzioterapeut) 

 

Zraz jednotlivých reprezentantov bude na základe nominačného listu. 

 

Akcia je hradená z rozpočtu SPF z kapitoly plávania bez finančnej spoluúčasti 

plavcov a realizačného tímu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 

 
Úloha č. 66/2021 

Rada SPF ukladá povinnosť organizačne zabezpečiť akciu.  



 

 

 

 

Termín: bez zbytočného odkladu                   

Z: p. Procházka, p. Nowak 

 

 

p. Bielik sa v bode sekcia plávania dopytoval členov Rady na objasnenie situácie s preplatením 

cesty na ME 50m v Budapešti. Spravidla sa preplácala cesta do výšky cesty 

vlakom/autobusom, kde sa podujatie má uskutočniť. Nakoľko podujatie bolo v Budpapesti ide 

o malú vzdialenosť dvoch miest a tým aj malú výšku ceny preplatenia letenky z USA na 

Slovensko. p. Bielik a členovia Rady diskutovali v tomto bode o možnostiach preplatenia a 

prijali konzenzus, že Výbor sekcie plávania si má stanoviť do akej výšky sa bude preplácať 

letenka účastníkov ME v Budapešti a následne všetkým, ktorí pricestovali z USA sa v rovnakej 

výške letenka preplatí. Členovia Rady SPF mali v diskusii za to, že plavci prišli na zraz na 

základe nominačného listu a tým pádom vznikli finančné náklady na cestu. P. Bielik uviedol, 

že otázku otvoril preto, aby nevznikol priestor na polemiku z radov členskej základne, prečo to 

tak nebolo v minulosti a pod. p. Bielik poznamenal, že vo výbore sekcie plávania sa pripraví 

uznesenie, ktorého správnosť následne prediskutuje pred spustením hlasovania per rollam. 

Jednotliví plavci následne svoje finančné výdaje na nákup leteniek budú refundovať a 

komunikovať s p. Blažovou. 

 

 

 SEKCIA SYNCHRONIZOVANÉHO PLÁVANIA 

 
Predmetom diskusie členov Rady SPF bolo 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. 
 
Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
● Zápis č. SPF/2021/VSSP/Z2 konaného dňa 11.08.2021 

 
SPF/2021/R/Z13/U6 

Rada 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. 

 

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. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 1 (N. Szauder z dôvodu konfliktu záujmu) 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 

 
Úloha č. 67/2021 

Rada SPF ukladá povinnosť organizačne zabezpečiť akciu.  

 

Termín: bez zbytočného odkladu                  

Z: p. McDonnell J., p. Hudecová E., p. Nowak M. 

 

VSSP SPF schválila tréningovú prípravu v Poprade. p. N. Szauder objasnila členom Rady SPF 
účel tréningovej prípravy v Poprade. Zámerom tréningovej prípravy reprezentačného družstva 
Juniori je prezentácia synchronizovaného plávania a rozvoj športu. VSSP SPF dal za cieľ rozvoj 
synchronizovaného plávania aj 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 a preto sa uvedená príprava spojila s možnosťou 
prezentácie a určitého zaškolenia trénerov.  

Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
● Zápis č. SPF/2021/VSSP/Z2 konaného dňa 11.08.2021 

SPF/2021/R/Z13/U7 

Rada 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. 

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. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 1 (N. Szauder z dôvodu konfliktu záujmu) 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 

 
Úloha č. 68/2021 

Rada SPF ukladá povinnosť organizačne zabezpečiť akciu. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu                   

Z: p. McDonnell J., p. Hudecová E. 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF je 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. 
 
Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
● Zápis č. SPF/2021/VSSP/Z2 konaného dňa 11.08.2021 

 
SPF/2021/R/Z13/U8 

Rada 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. 



 

 

 

Vzhľadom na organizáciu súťaže Slovenskou plaveckou federáciou 

reprezentanti SR štartovné nehradia. Ostatné náklady výpravy si 

reprezentanti hradia z vlastných zdrojov. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 1 (N. Szauder z dôvodu konfliktu záujmu) 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 
Úloha č. 69/2021 

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

 

Termín: bez zbytočného odkladu                   

Z: p. McDonnell J. 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF je 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. 
 
Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
● Zápis č. SPF/2021/VSSP/Z2 konaného dňa 11.08.2021 

 
SPF/2021/R/Z13/U9 

Rada 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. 

Vzhľadom na organizáciu súťaže Slovenskou plaveckou federáciou 

reprezentanti SR štartovné nehradia. Ostatné náklady výpravy si 

reprezentanti hradia z vlastných zdrojov. 

 

Hlasovanie: 



 

 

 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 1 (N. Szauder z dôvodu konfliktu záujmu) 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 

 
Úloha č. 70/2021 

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

 

Termín: bez zbytočného odkladu                   

Z:  p. McDonnell J. 

 
Z dôvodu meniacej sa pandemickej situácie na Slovensku boli predložené 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.  
 
Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
● Zápis č. SPF/2021/VSSP/Z2 konaného dňa 11.08.2021 

 
SPF/2021/R/Z13/U10 

Rada 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. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 

 
Úloha č. 71/2021  

Rada 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                   



 

 

 

Z: p. Labáthová J. 

 

 
VSSP SPF schválila zmenu a doplnenie Kritérií a podmienok pre zaradenie do reprezentačného 

družstva v synchronizovanom plávaní v podobe úpravy zaraďovania do reprezentačného 

družstva Mladší Juniori. Zmeny spočívajú najmä v stanovení minimálnej bodovej hranice 

potrebnej pre zaradenie do reprezentacneho družstva Mladší juniori aj pre túto vekovú 

kategóriu.  

Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
● Zápis č. SPF/2021/VSSP/Z2 konaného dňa 11.08.2021 
● Kritériá a podmienky pre zaradenie do reprezentačného družstva v synchronizovanom 

plávaní s vyznačením zmien 

SPF/2021/R/Z13/U11 

Rada SPF schvaľuje zmenu a doplnenie Kritérií a podmienok pre zaradenie do 

reprezentačného družstva v synchronizovanom plávaní (príloha č. 1). 

 

Hlasovanie: 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 1 (N. Szauder z dôvodu konfliktu záujmu) 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 

 
Úloha č. 72/2021 

Rada SPF ukladá aktualizovať dokument na webovom sídle SPF. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu                  

Z: p. Labáthová J. 

 
 
VSSP SPF schválila menný zoznam športovcov, ktorí spĺňajú kritériá na zaradenie do 
reprezentačných družstiev Seniori a Juniori k 01.09.2021. 
 
Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
● Zápis č. SPF/2021/VSSP/Z2 konaného dňa 11.08.2021 
● Kritériá a podmienky pre zaradenie do reprezentačného družstva v synchronizovanom 

plávaní s vyznačením zmien 
● Menný zoznam športovcov, ktorí spĺňajú kritériá na zaradenie do reprezentačných 

družstiev Seniori a Juniori k 01.09.2021 

 
SPF/2021/R/Z13/U12 

Rada SPF schvaľuje zloženie reprezentačného družstva Seniori v 

synchronizovanom plávaní k 1.9.2021 /sledované obdobie 01.01.2021 – 

31.08.2021/. 

 

 



 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 1 (N. Szauder z dôvodu konfliktu záujmu) 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 

 
Úloha č. 73/2021 

Rada SPF ukladá vystavenie dekrétov reprezentantom a zverejnenie zoznamu na webovom 

sídle SPF. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu                   

Z: p. Labáthová J. 

 
Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
● Zápis č. SPF/2021/VSSP/Z2 konaného dňa 11.08.2021 
● Kritériá a podmienky pre zaradenie do reprezentačného družstva v synchronizovanom 

plávaní s vyznačením zmien 
● Menný zoznam športovcov, ktorí spĺňajú kritériá na zaradenie do reprezentačných 

družstiev Seniori a Juniori k 01.09.2021 

SPF/2021/R/Z13/U13 

Rada SPF schvaľuje zloženie reprezentačného družstva Juniori v 

synchronizovanom plávaní k 1.9.2021 /sledované obdobie 01.01.2021 – 

31.08.2021/. 

 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 1 (N. Szauder z dôvodu konfliktu záujmu) 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 

 
Úloha č. 74/2021 

Rada SPF ukladá vystavenie dekrétov reprezentantom a zverejnenie zoznamu na webovom 

sídle SPF. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu                   

Z: p. Labáthová J. 

 

Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
● Zápis č. SPF/2021/VSSP/Z2 konaného dňa 11.08.2021 

 
SPF/2021/R/Z13/U14 

Rada 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 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. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 1 (N. Szauder z dôvodu konfliktu záujmu) 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 

 
Úloha č. 75/2021 

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

 

Termín: bez zbytočného odkladu                   

Z: p. Blažová Z., p. Šulek. I 

 
Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
● Zápis č. SPF/2021/VSSP/Z2 konaného dňa 11.08.2021 

 
SPF/2021/R/Z13/U15 

Rada SPF schvaľuje predĺženie zmluvy o výkone športového odborníka podľa 

§ 49a zákona o športe za rovnakých podmienok a pracovnej náplne asistenta 

reprezentačného trénera v SP  pre p. Solymosyovú I. do termínu 31.12.2021. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 1 (N. Szauder z dôvodu konfliktu záujmu) 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 

 
Úloha č. 76/2021 

Rada SPF ukladá vypracovať predĺženie zmluvy o výkone športového odborníka pre p. 

Solymosyovú I.  

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Z: p. Blažová Z., p. Šulek. I 

 

Vzhľadom na zmeny termínov podujatí v termínovej listine synchronizovaného plávania SPF 

bola potrebná aktualizácia Plánov práce reprezentačných družstiev pre RTC 2021, ktoré VSSP 

SPF schválila. Predmetom rozhodnutia Rady SPF je schválenie aktualizácie Plánu práce pre 

RTC 2021 jednotlivých reprezentačných  družstiev v synchronizovanom plávaní vychádzajúc z 

aktualizovaného kalendára SPF pre rok 2021 podujatí synchronizovaného plávania ako aj 

vzhľadom k zmenám v kalendári vrcholných podujatí medzinárodnej plaveckej federácie FINA 

z dôvodu meniacej sa pandemickej situácie na Slovensku a vo svete.  

 



 

 

 

Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
● Uznesenie a zápis o hlasovaní SPF_VSSP_2021_U41 až U43P 

● Jednotlivé Plány práce reprezentačných družstiev pre RTC 2021 s vyznačením zmien 

 
SPF/2021/R/Z13/U16 

Rada SPF schvaľuje aktualizáciu Plánu práce pre RTC 2021 reprezentačného 

družstva Mladší Juniori v  synchronizovanom plávaní. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 1 (N. Szauder z dôvodu konfliktu záujmu) 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 

 
Úloha č. 77/2021 

Rada SPF ukladá zverejniť aktualizovaný Plán práce pre RTC 2021 reprezentačného družstva 

Mladší Juniori v synchronizovanom plávaní na webovej stránke SPF. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu                   

Z: p. Labáthová J. 

 
SPF/2021/R/Z13/U17 

Rada SPF schvaľuje aktualizáciu Plánu práce pre RTC 2021 reprezentačného 

družstva Juniori v  synchronizovanom plávaní. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 1 (N. Szauder z dôvodu konfliktu záujmu) 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 
Úloha č. 78/2021 

Rada SPF ukladá zverejniť aktualizovaný Plán práce pre RTC 2021 reprezentačného družstva 

Juniori v synchronizovanom plávaní na webovej stránke SPF. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu                   

Z: p. Labáthová J. 

 

 
SPF/2021/R/Z13/U18 

Rada SPF schvaľuje aktualizáciu Plánu práce pre RTC 2021 reprezentačného 

družstva Seniori v  synchronizovanom plávaní. 

 



 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 1 (N. Szauder z dôvodu konfliktu záujmu) 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 
Úloha č. 79/2021 

Rada SPF ukladá zverejniť aktualizovaný Plán práce pre RTC 2021 reprezentačného družstva 

Seniori v synchronizovanom plávaní na webovej stránke SPF. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu                   

Z: p. Labáthová J. 

 
SEKCIA VODNÉHO PÓLA 

 
Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie VT, realizačného tímu a širšej nominácie 
hráčok reprezentačných družstiev U17 žien v Splite (CRO) v termíne 16. - 19.08.2021. 
 
Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
● širší zoznam reprezentácie žien U17 
● Uznesenie a Zápis o hlasovaní VSVP SPF č. SPF/2021/VSVP/U31/P 
●  

SPF/2021/R/Z13/U19 

Rada SPF schvaľuje výcvikový tábor, realizačný tím a širšiu nomináciu 

hráčok (podľa prílohy) reprezentačného družstva žien U17 v termíne 16. - 

19.08.2021 v Splite (CRO). 

 

Realizačný tím: 

Cinzia Ragusa (hlavná trénerka), Ján Baranovič (asistent trénerky),  

Barbora Baranovičová (členka realizačného tímu), Zuzana Grežďová 

(fyzioterapeutka). 

 

Rada SPF zároveň poveruje hlavnú trénerku p. Ragusa stanoviť finálnu 

nomináciu na VT výberom zo širšieho zoznamu reprezentačného družstva v 

maximálnom počte 13 hráčok. 

 

Náklady spojené s realizáciou VT budú hradené z rozpočtu sekcie VP na rok 

2021. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 

 



 

 

 

Úloha č. 80/2021 

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť výcvikový tábor reprezentačného 

družstva žien U17 vo vodnom póle v termíne 16. - 19.8.2021 v Splite (CRO). 

 

Termín: bez zbytočného odkladu                   

Z: p. Kuníková 

 
Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie prihlásenia seniorských 
reprezentačných družstiev mužov a žien vo vodnom póle na ME 2022 v Splite (CRO). Termín 
podania prihlášok je do 1.9.2021. 
 
Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
● LEN Letter FED entries WP E.C. 2022 
● LEN EWPC 2022 - Entry Form 
● Uznesenie a Zápis o hlasovaní VSVP SPF č. SPF/2021/VSVP/U32/P 

SPF/2021/R/Z13/U20 

Rada SPF schvaľuje prihlásenie seniorských reprezentačných družstiev 

mužov a žien vo vodnom póle na ME 2022 v Splite (CRO).  

 

Hlasovanie: 

Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 

 
Úloha č. 81/2021 

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF podať prihlášky na ME 2022 vo vodnom  póle pre seniorské 

kategórie mužov a žien v stanovenom termíne do 1.9.2021. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu                   

Z: p. Kuníková, p. Gyurcsi 

 
 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť na základe prerušenia činnosti manažéra 
rozhodcovských zborov vo vodnom póle p. Štefana Bottlika do konca roka 2021 schválenie 
ustanovenia nového manažéra p. Karola Bača st. na obdobie do 31.12.2021. 
 
Zoznam podkladov pre rozhodnutie:  
● E-mail_Prerušenie činnosti S. Bottlik 
● Uznesenie a Zápis o hlasovaní VSVP SPF č. SPF/2021/VSVP/U33/P 

SPF/2021/R/Z13/U21 

Rada SPF schvaľuje ustanovenie p. Karola Bača st. (SVK19670) do funkcie 

manažéra rozhodcovských zborov vo vodnom  póle na obdobie od 20.08.2021 

do 31.12.2021. 

 



 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

 

 
Úloha č. 82/2021 

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť všetky administratívne náležitosti (zmluvný 

vzťah a pod.) v súvislosti s výkonom funkcie manažéra rozhodcovských zborov vo vodnom 

póle. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu                   

Z: p. Kuníková, p. Gyurcsi 

 
 

- p. Šmihuľa odchod 16.07 hod 

Ostatné body programu ostali neprerokované, budú presunuté do nasledujúceho rokovania 
Rady SPF, ktoré by sa malo uskutočniť dňa 26.08.2021 o 18.00 hod. 

 Rokovanie ukončené o 16.22 hod. 

 

 

Prílohy:   

 

1. Kritériá a podmienky pre zaradenie do reprezentačného družstva v synchronizovanom 
plávaní s vyznačením zmien 

2. Aktualizácia Plánu práce pre RTC 2021 reprezentačného družstva Mladší Juniori v  
synchronizovanom plávaní 

3. Aktualizácia Plánu práce pre RTC 2021 reprezentačného družstva Juniori v  
synchronizovanom plávaní 

4. Aktualizácia Plánu práce pre RTC 2021 reprezentačného družstva Seniori v  
synchronizovanom plávaní 

 

 

V Bratislave, dňa 18.08.2021 

 

 

 

Ivan Šulek v.r. - predsedajúci Rady SPF  

 

Zuzana Blažová v.r. - zapisovateľ 

 

 

Štefan Šmihuľa v.r. - overovateľ 

Rastislav Bielik v.r. - overovateľ 


