
Zápis č. SPF/2021/VSSP/Z3
zo zasadnutia Výboru sekcie umeleckého plávania SPF

konaného dňa 15.11.2021 o 18:30 hod v Bratislave.

Prítomní členovia VSSP: p. L. Dulová Allárová, p. M. Gaislová, p. J. Mezovská, p. K. Rusňáková
Ospravedlnení členovia: 0
Prítomní pozvaní: p. M. Dzureková

Úvodom zasadnutia p. L. Dulová Allárová privítala prítomných členov Výboru sekcie umeleckého plávania SPF
a pozvaných hostí a oboznámila ich s programom.

Program:
1. Schválenie programu
2. Prevzatie agendy
3. Kontrola úloh
4. Štatút
5. Financie - aktuálny stav
6. Stratégia, koncepcia
7. Organizácia a zabezpečenie súťaží 2021
8. PN Asistentky reprezentačnej trénerky
9. Rôzne

Bod č. 1 Schválenie programu
Program bol schválený

SPF/2021/VSSP/Z3/U59

VSSP SPF schvaľuje program:
1. Schválenie programu
2. Prevzatie agendy
3. Kontrola úloh
4. Štatút
5. Financie - aktuálny stav
6. Stratégia, koncepcia
7. Organizácia a zabezpečenie súťaží 2021
8. PN Asistentky reprezentačnej trénerky
9. Rôzne

Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0

Bod č. 2 Prevzatie agendy
L. Dulová Allárová  predložila písomnú žiadosť o vecné a elektronické odovzdanie a prevzatie agendy Výboru
sekcie synchronizovaného plávania po volebnej konferencii z 25. 09. 2021 predošlému vedeniu.  Napriek tomu
sekcia SP konštatuje, že do dnešného dňa jej neboli odovzdané žiadne dokumenty protokolárne, iba odvolávka
na to, že všetky dokumenty sú zverejnené na stránke SPF.
Viď Príloha č.1 Prevzatie agendy  a  Príloha č.2 Odpoveď p. M. Blažo
V počítači od bývalej asistentky pre synchronizované plávanie nie sú k dispozícii žiadne prehľady ani
dokumenty, zmluvy.
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Úloha č. Z3/1/2021:
Keďže neprebehlo oficiálne odovzdanie dokumentov, dokladov a zmlúv sekcie synchronizovaného plávania, je
nutné vyžiadať oficiálne od prezidenta SPF s konkrétnym termínom v listinnej forme.
Termín: bez zbytočného odkladu  najneskôr do 24.11.2021 Zodpovedný/í: p. Dulová Allárová L.

Bod č. 3 Kontrola úloh
V rámci bodu kontrola úloh neboli kontrolované úlohy z posledného zasadnutia VSSP SPF z dôvodu
nedostatočných informácií, tak ako je uvedené v bode č.2, dokumenty neboli odovzdané v rámci prevzatia
viceprezidentkou VSSP. Posledný zverejnený Zápis č. SPF/2021/VSSP/Z2 zo dňa 20.08.2021 na linku
https://swimmsvk.sk/zapis-c-spf2021vsspz2
Zápis č. SPF/2021/VSSP/Z1 neexistuje, nebol zverejnený, nenachádza sa ani v počítači bývalej asistentky SP.
Z uvedeného vyplýva, že v roku 2021 sa konalo iba jedno zasadnutie a to s povereným predsedom VSSP p.
Blažom.

Bod č. 4 Štatút
V rámci bodu 4 boli členovia oboznámení s navrhovaným znením štatútu sekcie umeleckého plávania.
V zmysle stanov SPF musí byť všetko v súlade so stanovami SPF a zároveň s FINA a LEN pravidlami – z toho
vyplýva nevyhnutnosť – zladiť legislatívny názov športu s pravidlami FINA a premenovať názov
Synchronizované plávanie  na  Umelecké plávanie.
Výbor sa zaoberal otázkou Stanov SPF, kde už od roku 2016 (5 rokov) chýba podľa čl. 6 písm. e.) štatút sekcie,
ktorý schvaľuje výkonný orgán SPF a sú v ňom upravené najmä pravidlá, činnosti odborných komisií a ďalších
orgánov SPF, v rámci pôsobnosti, ktorá im bola zverená. Podľa čl. 25 ods. 7 Výkon právomoci, práva a
povinnosti jednotlivých orgánov SPF sú bližšie upravené v poriadkoch SPF, štatútoch Sekcií, štatútoch komisií a
ďalších predpisoch SPF. Žiadne z vyššie uvedených legislatívnych predpisov a ani štatút sekcie sa na SPF ani na
webovom sídle nenachádza, tieto sme očakávali, že získame pri preberaní agendy od povereného predsedu
VSSP, ktorý v tom čase zároveň vykonával funkciu člena Rady SPF pre legislatívu a právo.

VSSP prerokoval návrhy zloženia a kreovania členov výkonného výboru sekcie. Pre neexistujúci štatút, VSSP
navrhuje riadiť sa čl. 52 Stanov SPF ods. 5, “počet členov Výboru sekcie navrhne člen/členovia výkonného
orgánu príslušného odvetvia plaveckých športov podľa potrieb a so zohľadnením princípov hospodárnosti
a efektivity“. Na základe uvedeného a z dôvodu aby boli konania zasadnutí VSSP efektívne, navrhli súčasní
členovia ponechať zloženie členov sekcie iba na počte 5 osôb (doplnením p. Dzurekovej – zástupca Slávie
STU). Obligatórne osoby v zmysle Stanov SPF – manažér a hlavný tréner, budú na zasadnutia sekcie prizývané
iba v prípade zaoberania sa reprezentáciou.
Do budúcnosti je potrebné zaoberať sa zložením sekcie so zohľadnením regionálneho princípu, rovnako tak aj v
 komisiách.

Úloha č.Z3/2/2021:
Pripraviť na schválenie návrh štatútu sekcie umeleckého plávania.
Po jeho schválení pripraviť nevyhnutné kroky v súvislosti s premenovaním na umelecké plávanie.
Termín: do 31.12.2021 Zodpovedný/í: p. Rusnáková K.

Bod č. 5 Financie - aktuálny stav
Oboznámenie sa s čerpaním rozpočtu SP za obdobie 1-9 2021 a za 10/2021. Z predložených podkladov overiť
možností čerpania zostatku finančných prostriedkov štátnych zdrojov s vyúčtovaním k 31.3.2022.
Prebehla diskusia k príprave rozpočtu na rok 2022.
Preveriť informácie k metodike verejného obstarávania podľa interných smerníc SPF.
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Bod č. 6 Stratégia a koncepcia
VSSP diskutoval o koncepcii a stratégii SP v nasledujúcom období. Túto tému sme odložili na ďalšie sedenia,
keď budú spracované podklady súčasného stavu z rôznych pohľadov: počet členov, aktívnych pretekárok,
výkonnosť, aktívnych funkcionárov, financie a pod.

Členovia sekcie diskutovali na tému stanovenia stratégie na ďalšie obdobie. Za hlavné úlohy považujú
rozšírenie športu do ďalších regiónov SR, vybudovanie širšej základne, podporu práce klubov a zvýšenie
výkonnosti reprezentácie. Skonštatovali tiež, že kritériá, ktoré sú nastavené tak, aby bola naplnená kvota počtu
členov tímu a nie na základe výkonnosti v európskom porovnaní, znižuje význam štatútu reprezentanta. Úlohou
stratégie bude skĺbiť potrebu poskytnúť motiváciu a kvalitnú prípravu všetkým aktívnym členom a na druhej
strane stanoviť kritériá pre nomináciu do reprezentácie tak, aby boli v súlade s požiadavkou na výkonnosť v
rámci cieľov na úrovni Európy. Oboznámiť sa s výsledkami jednotlivých aktívnych členov na základe
vybraných súťaží a pripraviť porovnanie so strednou výkonnosťou v rámci Európy. Podľa čoho stanoviť
výkonnostné ciele v krátkodobom a strednodobom horizonte. Následne podľa odsúhlasených cieľov bude
vypracovaný návrh koncepcie práce na najbližšie obdobie zahŕňajúci tak rozvoj pretekárov, ako aj športu v
regiónoch, trénerov a rozhodcov.

Bod č. 7 Organizácia a zabezpečenie súťaží 2021
Prebehla diskusia ohľadom schválenia návrhu nominácie reprezentantov reprezentačného družstva Seniori,
Juniori a Mladší juniori a realizačného tímu na súťaž Žabky na Slávii a Slávia Cup 2021 predložený
manažérkou reprezentácie SP p.  McDonnell J.
V tejto súvislosti bola prediskutovaná aj požiadavka p. Žákovej z STU na zapožičanie MTZ vybavenia na
súťaž Žabky na Slávii. Keďže nebolo predmetné MTZ protokolárne ani inak odovzdané, MTZ vybavenie si klub
môže zapožičať cestou kontaktovania p. Košťála, ktorý zabezpečí odovzdanie požadovaný materiál spolu s
protokolom o výpožičke.

Prebehla diskusia ohľadom zrušenia súťaže MEC Cup a M SR S a SŽ nasledovne:
Bola obdržaná iba jedna prihláška zo zahraničného klubu (Ostrava, jedna seniorka) k termínu 22.10.2021.
Vzhľadom na stále sa zhoršujúcu situáciu Covid a pretrvávajúce opatrenia proti šíreniu vírusu Covid – 19 bolo
odsúhlasené zrušenie tejto súťaže.

SPF/2021/ VSSP/Z3/U55
Výbor sekcie synchronizovaného plávania schvaľuje zrušenie súťaže 7. M.E.C. Cup a Majstrovstvá SR
Seniori a Starší žiaci, ktorá sa mala konať v dňoch 20.-21.11.2021 v Bratislave Úloha z uznesenia:

VSSP SPF ukladá schválené uznesenie zverejniť  a predložiť na schválenie radou SPF

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Dulová Allárová L., s. p. Košťálová Z.

V termíne ukončenia zaslania záväzných prihlášok na MEC Cup a M SR S a SŽ t. j. do 10.11. 2021 sú
nasledovné počty súťažiacich:
Kategória Seniorky
- 2 x Sólo technické (z toho jedna zahraničná pretekárka)
- 1 x mix pár (juniorský reprezentačný pár)
- 1 x tímová zostava ( juniorský reprezentačný tím)
Kategória Staršie žiačky
3 x Sólo (z toho jedno sólo mladší žiak) - vyhodnocuje sa bodové hodnotenie za povinné figúry a voľnú zostavu
sólo
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▪ Ďalších 37 pretekárov v kategórii starších žiačok je prihlásených na disciplínu povinné figúry. Táto
disciplína má už vyhlásenú Majsterku Slovenska. Súťaž v M SR PF sa konala v auguste 2021.

▪ Olympijská disciplína páry, kde sa SVK najviac zameralo v posledných rokoch, nie je obsadená ani v
jednej vekovej kategórii.

▪ Informácia k rozhodcom podľa rozpisu súťaže - Každý zúčastnený klub alebo federácia vyšle na
vlastné náklady jedného kvalifikovaného rozhodcu na 5 pretekárov. Ani jedna prihláška neobsahuje
meno rozhodcu.

▪ Z dôvodu nízkej účasti súťažiacich považujeme uskutočnenie tejto súťaže plytvaním finančných
prostriedkov SP.

Tabuľka prihlášok:
FIG ST SF

sen
SF st
ž

DT DF TT TF
sen

TF
st ž

DMT DM FC

Žralok
Bratislava

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IUVA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STU 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akvab
Ostrava

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

reprez SK 15 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0
Spolu 40 2 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0

SPF/2021/ VSSP/Z3/U56
Z dôvodu zrušenia tohto podujatia VSSP SPF ruší nomináciu reprezentantov reprezentačného družstva
Seniori, Juniori a Mladší juniori a realizačného tímu na súťaž 7. M.E.C. Cup a Majstrovstvá SR Seniori a
Starší žiaci, ktorá sa mala konať v dňoch 20.-21.11.2021 v Bratislave.

nominovaní reprezentanti:
Ásványiová V., Bernáthová M., Blštáková Z., Daabousová N., Diky Ch., Diky N., Domčeková L., Ďurišová T.,
Italy E., Keprtová L., Krajčovičová L., Lajčáková J., Lörinczová L., Lukáčová N., Markušová H., McDonnell
L., Miškechová D., Palenčárová P., Reichová V., Sabajová T., Solymosy I., Solymosy J., Solymosyová S.,
Srdošová S., Strapeková Ž., Vilímová M., Vojtášková V., Waterloos L., Zemanová L.
realizačný tím:
Vedúci výpravy: McDonnell J.
Tréneri: Solymosyová I., Thuringerová M.
Vzhľadom na organizáciu súťaže Slovenskou plaveckou federáciou reprezentanti SR štartovné nehradia.
Ostatné náklady výpravy si reprezentanti hradia z vlastných zdrojov.

Ako náhradná súťaž bola navrhnutá Christmas prize v Prahe, december 2021 v plnom hradení zo štátnych
zdrojov. Vyjadrenie manažérky reprezentácie Jany McDonnell k súťaži, odmietnutie účasti, dôvody - viď
príloha č. 3
Hlasovanie: za: 4 proti: 0, zdržal sa: 0

Úloha č.Z3/3/2021: predloženie návrhu Rade SPF.
Termín:bez zbytočného odkladu
Zodpovedná : p.  Dulová Allárová L.
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Úloha č.Z3/4/2021: úprava plánu práce RTC 2021 pre dotknuté vekové kategórie z dôvodu
zrušenia súťaže M.E.C. Cup a Majstrovstvá SR Seniori a Starší žiaci.
Termín:bez zbytočného odkladu
Zodpovedná : p. McDonnell J.

SPF/2021/VSSP/Z3/U57
VSSP SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov reprezentačného družstva Seniori, Juniori a Mladší
juniori a realizačného tímu na súťaž Žabky na Slávii a Slávia Cup 2021, ktorá sa bude konať
v dňoch 27.-28.11.2021 v Bratislave.

reprezentanti:
Ásványiová V., Bernáthová M., Blštáková Z., Daabousová N., Diky Ch., Diky N., Domčeková L.,
Ďurišová T., Italy E., Keprtová L., Krajčovičová L., Lajčáková J., Lörinczová L., Lukáčová N.,
Markušová H., McDonnell L., Miškechová D., Palenčárová P., Reichová V., Sabajová T., Solymosy
I., Solymosy J., Solymosyová S., Srdošová S., Strapeková Ž., Vilímová M., Vojtášková V., Waterloos L.,
Zemanová L.

realizačný tím:
Vedúci výpravy: McDonnell J.
Tréneri: Solymosyová I., Thuringerová M.
Náklady výpravy budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2021, kapitoly Sekcie synchronizovaného
plávania.
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0

Úloha č. Z3/5/2021: predložiť návrh Rade SPF
Termín: bez zbytočného odkladu zodpovedná: p. McDonnell J.

Úloha č.Z3/6/2021: vypracovať a zverejniť nominačný list Žabky na Slávii a Slávia Cup 2021 na webovej
stránke SPF.
Termín: bez zbytočného odkladu zodpovedný/í: p. McDonnell J.

Úloha č. Z3/7/2021: informovať realizačný tím a reprezentantky SR
Termín: bez zbytočného odkladu zodpovedná: p. McDonnell J.

Úloha č. Z3/8/2021: v spolupráci s asistentkami reprezentačného trénera navrhnúť alternatívne riešenie
Termín: bez zbytočného odkladu zodpovedná: p. McDonnell J.

Úloha č.Z3/9/2021: predložiť návrh menovitej nominácie podľa jednotlivých disciplín a vekových kategórií na
súťaž Slovakia Synchro v termíne 11. – 12.12.2021 v Bratislave/SVK.
Termín:bez zbytočného odkladu zodpovedná: p. McDonnell J.

Úloha č. Z3/10/2021: oslovenie p. O. Cibulku za vedúceho protokolu na SS
Termín: bez zbytočného odkladu zodpovedný: p. Košťáľ R.

Úloha č.Z3/11/2021: oslovenie asistentky na púšťanie hudby počas súťaží SS
Termín:  bez zbytočného odkladu zodpovedný: p. Košťáľ R.

Úloha č.Z3/12/2021: oslovenie bufetárky počas súťaží SS
Termín:bez zbytočného odkladu zodpovedný: p. Košťáľ R.
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Úloha č.Z3/13/2021:
- Zabezpečiť ozvučenie p. Úradniček R.
- Zabezpečenie hlásateľa
- V spolupráci so sekretariátom SPF: ohlásenie súťaže, zabezpečenie medaily, diplomy, príprava plagátov,
- Pripraviť detailný finančný rozpočet

Termín: bez zbytočného odkladu zodpovedná/ý: p. McDonnell J., p. Košťáľ R.

Bod č. 8 PN Asistentky reprezentačnej trénerky
Prediskutovaná aktuálna situácia kvôli PN asistenta reprezentačného trénera.
Dňa 15.11.2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie medzi viceprezidentkou SP p.  L. Dulovou Allárovou a
s oboma asistentkami reprezentačnej trénerky bolo z ich strany odkomunikované, že počas PN jednej z
asistentiek RT vypomáhajú Jana Labáthová a Romana Horská. /zaznela otázka, či majú relevantnú trénerskú
kvalifikáciu/.
Je nutné požiadať kluby o zaslanie návrhov mien na dočasného asistenta reprezentačného trénera, v opačnom
prípade bude musieť byť pozastavené bežné fungovanie reprezentačných tréningov alebo budú musieť byť
reprezentantky počas tréningov rozdelené na skupiny a to vzhľadom na ohrozenie bezpečnosti a zdravia detí
a mládeže.

SPF/2021/VSSP/Z3/U58
VSSP SPF schvaľuje úlohy pre manažérku reprezentácie v súvislosti so zabezpečením prípravy reprezentácie
počas PN asistentky pre synchronizované plávanie.
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0

Úloha Z3/14/2021:
Napísať požiadavku na kluby o zaslanie návrhov mien na zastupovanie
Termín:,bez zbytočného odkladu, zodpovedná: p. Dulová Allárová L.

Úloha č. Z3/15/2021:
Manažérka reprezentácie pripraví zoznamy reprezentantov na rozdelenie počas tréningov na 2 skupiny v
prípade,  ak nebude zabezpečený dostatoční počet trénerov (max 15 športovcov na jednu trénerku).
Termín: do 18.11.2021, zodpovedná: p. McDonnell J.

Ďalej boli prediskutované návrhy mien na dočasné poverenie na miesto reprezentačného trénera.

SPF/2021/VSSP/Z3/U59
VSSP SPF schvaľuje nomináciu Ivana Solymosyová na dočasné poverenie na miesto reprezentačného trénera

Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0

Úloha č. Z3/16/2021:
Napísať požiadavku na p. Solymosyovú, aby sa písomne vyjadrila, či schválenú nomináciu prijíma.
Termín: bez zbytočného odkladu zodpovedná: p. Dulová Allárová L.
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SPF/2021/VSSP/U54
Výbor sekcie synchronizovaného plávania schvaľuje výberové konanie na pozíciu asistent synchronizovaného
plávania SPF  v tomto znení:

Slovenská plavecká federácia, o. z.,
VYHLASUJE

Výberové konanie na obsadenie pozície
Asistent synchronizovaného plávania SPF

Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0

Úloha č. Z3/17/2021:
predložiť návrh Rade SPF
Termín: bez zbytočného odkladu zodpovedná: p. Dulová Allárová L.

Bod č. 9 Rôzne
V rámci tohto bodu boli prediskutované nasledovné témy a úlohy:

Prediskutovaný návrh na doplnenie člena do VSSM p. M. Dzurekovú

SPF/2021/VSSP/Z3/U60
VSSP SPF schvaľuje nomináciu Dzureková M. ako návrh na doplnenie člena VSSP.

Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0

Úloha č. Z3/18/2021:
predložiť návrh Rade SPF
Termín: bez zbytočného odkladu zodpovedná: p. Dulová Allárová L.

Manažérka reprezentácie bola požiadaná o doplnenie kalendára súťaží pre rok 2022 o medzinárodné súťaže pre
reprezentáciu a termíny reprezentačných sústredení. Návrh domácich súťaží jej bol zaslaný mailom aj
s termínom na jeho vypracovanie.

Úloha č. Z3/19/2021:
Doplniť návrh Kalendár súťaží o medzinárodné súťaže a sústredenia pre reprezentáciu na rok 2022.

Termín: do 20.11.2021 zodpovedná: p. McDonnell J.

Úloha č.Z3/20/2021:
Vypracovať návrh nominačných kritérií pre zaradenie do reprezentačných družstiev na RTC 2022.

Vypracovať návrh nominačných kritérií pre účasť na vrcholných podujatiach na RTC 2022.

Termín: do 10.12.2021 zodpovedná: p. Mezovská J.
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Úloha č. Z3/21/2021:

Osloviť zamestnancov sekretariátu SPF s ponukou na dočasné obsadenie pozície asistenta pre synchronizované
plávanie formou dohody o pracovnej činnosti.

Termín: do 22.11.2021 zodpovedná: p. Dulová Allárová L.

Úloha č. Z3/22/2021:
Vypracovať návrh stretnutí VSSP na najbližšie 3 mesiace.

Termín: do 30.11.2021, zodpovedná: p. Dulová Allárová L.

Úloha č. Z3/23/2021:
Vypracovať termínovník na úkony súvisiace s premenovaním sekcie synchronizovaného plávania na sekciu
umeleckého plávania, aby toto bolo v súlade s FINA pravidlami a zároveň, aby to bolo v súlade so stanovami
SPF čl.7, bod 6:

Termín: do 31.12.2021 zodpovedná: p. Rusňáková K.

Zapísala: p. Gaislová M.

Overila: p. Rusňáková K.
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