
Zápis č. SPF/2021/VSSP/Z5/P
zo zasadnutia Výboru sekcie umeleckého plávania SPF

konaného dňa 11.12.2021 o 20:15 hod v Bratislave.

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

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

Program:
1. Schválenie programu
2. Kontrola úloh
3. Úprava Zoznamu reprezentácie
4. Prevzatie agendy aktuálny stav
5. Financie - aktuálny stav, rozpočet
6. Dokumentácia na zverejnenie
7. Rôzne

Bod č. 1 Schválenie programu
Program bol schválený

SPF/2021/VSSP/Z5/U68

VSSP SPF schvaľuje program:
1. Schválenie programu
2. Kontrola úloh
3. Úprava Zoznamu reprezentácie
4. Prevzatie agendy aktuálny stav
5. Financie - aktuálny stav, rozpočet
6. Dokumentácia na zverejnenie
7. Rôzne

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

Bod č. 2 Kontrola úloh
V rámci bodu kontrola úloh boli skontrolované úlohy zo zasadnutí VSSP SPF, nesplnené úlohy zostali
nasledovné:
Úlohy zo zápisov :
Úloha č. Z3/1/2021: NESPLNENÉ
Keďže neprebehlo oficiálne odovzdanie dokumentov, dokladov a zmlúv sekcie synchronizovaného plávania je
nutné vyžiadať oficiálne od prezidenta SPF s konkrétnym termínom v listinnej forme. Vyžiadať zoznam
materiálno technického vybavenia.
Termín: bez zbytočného odkladu do 24.11.2021 - termín predĺžený do 15.1.2022
Zodpovedný/í: p. Dulová Allárová L.
Úloha č.Z3/2/2021: TRVÁ
Pripraviť na schválenie návrh štatútu sekcie umeleckého plávania
Po jeho schválení stanoviť nevyhnutné kroky v súvislosti s premenovaním na umelecké plávanie.
Termín: do 31.12.2021 Zodpovedný/í: p. Rusnáková Katarína
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Úloha č.Z3/4/2021: NESPLNENÉ
Prepracovanie 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. J.McDonnell

Úloha č. Z3/19/2021: NESPLNENÉ
Doplniť návrh Kalendár súťaží o medzinárodné súťaže a sústredenia pre reprezentáciu na rok 2022.
Termín: do 20.11.2021, Zodpovedná: p. J. McDonnell

Úloha č.Z3/21/2021: TRVÁ
Vypracovať návrh nominačných kritérií pre zaradenie do reprezentácie k 1.9.2022.
Vypracovať návrh nominačných kritérií pre účasť na vrcholových podujatiach na RTC 2022.
Termín: do 10.12.2021 Termín predĺžený do 23.12.2021 Zodpovedná: p. J. Mezovská

Úloha č. Z3/22/2021: TRVÁ
Osloviť zamestnancov sekretariátu SPF s ponukou na dočasné obsadenie pozície asistenta pre synchronizované
plávanie formou dohody o pracovnej činnosti.

Termín: do 22.11.2021, termín predĺžený do 13.12.2021 Zodpovedná: p. L. Dulová Allárová

Úloha č. Z4/1/2021: TRVÁ
Pripraviť návrh štruktúry Smernice SPF reprezentácii v synchronizovanom plávaní, alebo je možné dočasné
prechodné ustanovenie, že dočasne rozhoduje sekcia SP.
Termín: 28.2.2022, Zodpovedný/í: p. K.Rusňáková, L. Dulová Allárová

Úloha č. Z4/2/2021: TRVÁ
Pripraviť návrh na nový Štatút reprezentanta SR v plaveckých športoch
Termín: bez zbytočného odkladu  najneskôr do 31.01.2022 Zodpovedný/í: p. Rusňáková K.

Úloha č. Z4/3/2021: SPLNENÉ
Vyžiadať zoznam členskej základne aktívnych pretekárok SP od p. McDonnell.
Termín: bez zbytočného odkladu  najneskôr do 06.12.2021 Zodpovedný/í: p. Dulová Allárová L.

Úloha č. Z4/4/2021: SPLNENÉ
Vyžiadať informáciu od FINA či ročníky 2003 zostávajú v kategórii juniori a ročníky 2006 či zostávajú v
kategórii  mladší juniori.
Termín: bez zbytočného odkladu  najneskôr do 31.12.2021 Zodpovedný/í: p. Dulová Allárová L., p. Lange I.

Bod č. 3 Úprava Zoznamu reprezentácie
SPF/2021/VSSP/Z5/U69

Výbor sekcie synchronizovaného plávania schvaľuje úpravu zoznamu reprezentácie v synchronizovanom
plávaní od 1.1.2022, kde mala byť Silvia Solymosyová správne zaradená v zozname pod seniorskými
reprezentantkami, nakoľko je potvrdené od FINA, že v roku 2022 nebudú platiť už vekové výnimky pre
juniorskú kategóriu.
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.
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Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0

Bod č. 5 Prevzatie agendy aktuálny stav
Pri prevzatí agendy bola odmietnutá súčinnosť bývalého vedenia Sekcie SP pri odovzdaní agendy. Bola
predložená žiadosť o vecné a elektronické odovzdanie a prevzatie agendy Výboru sekcie synchronizovaného
plávania po volebnej konferencii z 25. 09. 2021.
Konštatujeme, že ani k dnešnému dňu neboli odovzdané žiadne dokumenty protokolárne, VSSP má k dispozícii
len dokumenty, ktoré sú zverejnené na stránke SPF.

Overiť, či sú prílohy zverejnené na stránke SPF pri zápise VSSP č.3 zo dňa 15.11.2021
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 ani vzory dokumentov.

VSSP diskutoval o situácii v súvislosti s informáciou od generálnej sekretárky p. I. Lange, kde sa zistila závažná
situácia ohľadom neúplného vyúčtovania dotácie od FINA na nákup softwarového vybavenia pre sekciu SP.
Stručne vysvetlenie projektu AOSP 2018 generálnou sekretárkou SPF p. I. Lange :
“FINA vyzýva každoročne národné federácie o zaslanie projektov, ktoré by prispeli na rozvoj plaveckých
športov v tej ktorej krajine. Zaslané projekty na zaklade danych kriterii FINA vyhodnoti a komisia vyberie tie,
ktore potom FINA v danom roku plne financuje. Jedna sa o sumy od 5000 do 25 000 dolárov. V roku 2018
počas prezidentskeho obdobia Ireny Adamkovej zaslal Miroslav Nowak prihlášku s projektom „Scoring
software and hardware for Artistic swimming“, kde sám seba označil ako osobu za projekt zodpovednú. Tento
projekt bol FINA vybrany a SPF bola na účet zaslaná čiastka 17 500 dolárov. Podmienkou na vyplatenie druhej
čiastky z celej sumy, teda 7 500 dolárov, bolo zaslanie tzv „final report“. Pan Nowak žiadané doklady ani po
opakovanom urgovani zo strany FINA do určeného termínu nezaslal.
Na základe nedodržania daných pravidiel žiada FINA od SPF vratenie celej čiastky a zároveň potrestala
Slovensku plavecku federaciu vylúčením z možnosti zúčastniť sa na projekte AOSP počas ďalších 3 rokov (
2019,2020,2021)!
SPF tak prišla o možnosť financovať svoje projekty z prostriedkov FINA, a to až o max. možnú čiastku
3 x 25 000 dolárov. Na základe nedodržania pravidiel a určených termínov, žiada FINA SPF o vyrovnanie
pohľadávok vo výške 13 000 dolárov do konca roku 2021.

VSSP na základe získaných informácií nie je jasné, kto z bývalého vedenia dohliadal a bol zodpovedný za
dokončenie projektu na kompletné vyúčtovanie dotácie od FINA.
VSSP bude žiadať preverenie zodpovednej osoby z bývalého vedenia SP za tento projekt a vyvodenie sankcií z
dôvodu zákazu možnosti čerpania finančných prostriedkov z FINA v sume 75 000 dolárov počas rokov 2019-
2020 - 2021.
VSSP nie je jasné, kde sa zariadenie nachádza. Ktoré osoby zo SP absolvovali školenie na ovládanie softvéru, či
softvér je updatovateľný, resp. či pri zmene spôsobu hodnotenia v SP bude použiteľný, resp. či sa bude dať
prispôsobiť novému systému hodnotenia. Všetky tieto otázky vyvstávajú zo skutočnosti neodovzdanej agendy.

Generálna sekretárka p. I. Lange oznámila ďalšie dôležité informácie ohľadom projektu „Scoring software and
hardware for Artistic swimming“ nasledovné:
“Za pomoci ekonomického oddelenia sekretariátu, za čo im ďakujem, sa podarilo dohľadať všetky chýbajúce
dokumenty, ktoré FINA právom vyžadovala od SPF už od roku 2018. Na základe zaslania požadovaných
dokumentov, nie je SPF naďalej povinná vyrovnať finančnú pohľadávku voči FINA vo výške 13 000 USD. SPF
bola na základe toho, po 3 rokoch, taktiež opäť pripustená k možnosti zaradit sa k ostatným národným
federáciam a využiť možnosť financovania projektu prihláseného Slovenskou plaveckou federaciou.
Túto možnosť sme dostali po oficiálnom termíne odovzdania prihlášok. Na základe krátkeho časového obdobia
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na vytvorenie a schválenie projektov navrhnutých jednotlivými sekciami, som bola nútená túto možnosť
odmietnuť. Na prípravu by sme mali reálne 2 dni. Napriek tomu ma zástupcovia FINA požiadali o
prehodnotenie mojho prístupu, zváženie zaslania prihlášky a profitovať tým z finančného príspevku až do výšky
22 500 USD. Po dôkladnom zvážení situácie som za SPF zaslala na rok 2022 prihlášku s projektom zameraným
na rozvoj medzinárodných vzťahov a podpory edukačných programov pre trénerov v rámci podujatia EYOF
2022. Zámerom projektu je usporiadanie medzinárodnej trénerskej konferencie v čase konania EYOF 2022. “

SPF/2021/VSSP/Z5/U70
Výbor sekcie synchronizovaného plávania schvaľuje prihlášku s projektom zameraným na rozvoj
medzinárodných vzťahov a podpory edukačných programov pre trénerov v rámci podujatia EYOF 2022.

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

Bod č. 6 Financie - aktuálny stav, rozpočet
VSSP v rámci tohto bodu prediskutoval prípravu rozpočtu na rok 2022
VSSP požadoval o zaslanie podkladov čerpania rozpočtu za obdobie 1 - 11. 2021

Úloha č. Z5/5/2021
Pripraviť návrh rozpočtu pre rok 2022.
Termín: 15.1.2021, Zodpovedná: p. Dzureková M.

Bod č.7 Dokumentácia na zverejnenie
VSSP diskutoval o návrhu ŠTD a dokumentov s tým súvisiacich.

Úloha č. Z5/6/2021
ŠTD - dokončiť pripomienkovanie do 15.12.2021
Oznámenie o štarte - dokončiť pripomienkovanie do 15.12.2021
Žiadosť o ostaršenie - dokončiť pripomienkovanie do 15.12.2021
Termín: 15.12.2021, Zodpovední: členovia sekcie SP

Bod č. 8 Rôzne
Odpoveď na mail zo dňa 9.12.2021 na sekciu SP: pripomienky k zoznamu reprezentácie p. Solymosyova a sl.
Thuringerová:

VSSP sa zhodol v názore, že automatické ostaršenie do vyšších vekových kategórií reprezentácie nepovažuje za
správne. Preto až do kompletného vypracovania platných dokumentov SP VSSP rozhodol, že prednosť má
veková kategória, do ktorej pretekárka/pretekár patrí z hľadiska svojho veku a v tej sa má pripravovať na
maximálne výkony. Za predpokladu splnenia výkonnostných podmienok bude možné požiadať o ostaršenie a to
zaslaním žiadosti klubu na sekciu SP, s priložením súhlasu rodiča a potvrdenia lekára, že ostaršenie schvaľuje.
Výkonnostné podmienky a žiadosť o ostaršenie budú súčasťou ŠTD.

Členovia VSSP so zaradením dvoch ďalších členov z oddielov Slávia STU Bratislava a Iuventa Aquatix, o.z. sa
zhodli v názore, že v momentálnom období zástupcovia týchto oddielov nemôžu byť oslovení pre ich zaradenie
do VSSP, nakoľko, noví členovia VSSP sú na dennej báze konfrontovaní vážnymi pochybeniami starého
vedenia a neustále čelia nátlaku z ich strany. V danej situácii je vylúčené minimálne z morálneho hľadiska,
aby zástupcovia týchto oddielov participovali a sa podieľali na tvorbe a príprave novej koncepcie, noriem a
rozpočtu. Samozrejme do budúcnosti, keď sa dôvera členov VSSP obnoví a členovia zástupcov obidvoch
oddielov svojim konaním preukážu prínos, spoluprácu a úctu v nové vedenie sekcie SP nevylučujeme ich
oslovenie a doplnenie za členov VSSP.
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Zapísal: Martina Gaislová

Overil: Lívia Dulová Allárová

Ďakujeme všetkým za účasť.
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