
 

 

Zápis zo zasadnutia č.10/2021 

Výboru sekcie diaľkového plávania SPF 

konaného dňa 6.12.2021 formou online cez platformu Zoom  

 začiatok o 19:00 hod. 
 

  

 

Prítomní členovia VSDP: p. Dubčáková, p. Vachan, p. Laho, p. Peciar,          

                                            p. Suchánek od 19:28h 

Neprítomná: p. Hamadejová 

Pozvaní: prezident SPF p. Šulek, súťažný riaditeľ p. Košťál Róbert prizvaný  

                k plánovanému bodu programu 5. pripojený o 20:10h 

Asistentka pre DP : p. Hofericová 

 

1. Otvorenie 

 

P.Dubčáková privítala pozvaných prítomných členov Výboru sekcie diaľkového 

plávania i pani asistentku Hofericovú. 

Konštatovala, že na začiatku zasadnutia VSDP sú prítomní 4 členovia VSDP a je teda 

uznášania schopný. 

 

 

2. Schválenie návrhu programu VSDP SPF 
 

Návrh programu zasadnutia VSDP: 

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie návrhu programu VSDP SPF  

3. Kontrola úloh VSDP  SPF 

4. ÚTM 2023 kritéria, Repre 2023 kritéria 

5. Športovo – technické dokumenty /pripomienky, zmluva SPF a tech 

usporiadateľ súťaží, všeobecne aj jednotlivo propozície súťaží SPDP..../ 

6. Rôzne/ sústredenie ÚTM DP, tričká a plavecké čiapky pre ÚTM, sklady SPF, 

BTS – záležitosť z roku 2018/2019 a 2021 , školenie rozhodcov, rozpočet – 

zostatok v jednotlivých kapitolách a aj  vlastný účet DP – úhrady z neho 

a zostatok.../ 

  

 

Uznesenie SPF/2021/VSDP/Z10/U1 
Výbor sekcie plávania schvaľuje program zasadnutia VSDP vo vyššie  uvedenom 

znení: 

 

Hlasovanie: Za: 4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
 



 

 

3. Kontrola úloh VSDP SPF  

Zo zasadnutia Z9 U3-U7 boli schválené Radou SPF.  

 - Z výberového konania na post manažér reprezentácie SR v diaľkovom plávaní a asistent 

reprezentačného trénera v diaľkovom plávaní pre kategóriu seniorov a juniorov na 

olympijský cyklus 2022 – 2024 nastúpi od 1.1.2022 p. Tomáš Vachan 

- Z výberového konania na post tréner reprezentácie SR v diaľkovom plávaní pre olympijský 

cyklus 2022 - 2024  nastúpi od 1.1.2022 p. Radoslav Suchánek 

 
Úloha: cestou sekretariátu SPF pripraviť zmluvy k podpisu, následne na webovom sídle SPF v časti 

diaľkové plávanie menovaných uviesť v stanovených pozíciach. 

 

p. Dubčáková informovala, že  

- 24.11.2021sa v priestoroch SPF konalo stretnutie prezidenta SPF , viceprezidenta SPF pre 

DP so 4 zástupcami zimných plavcov a športových otužilcov.  Stanovili sa podmienky oboch 

strán pre prípadnú spoluprácu a začlenenie zimných plavcov a športových otužilcov pod SPF.   

Zástupcovia tejto komunity , budú prezidenta informovať o stanovisku ich základne 

k podmienam spolupráce. 

 

- 8.12.2021 vykoná spolu so Zuzanou Košťálovou inventúru oblečenia a veci DP v sklade 

SPF  

 

- že ešte sa očakáva naskladnenie 20 kusov batohov od Born to swim/ čím bude ukončená 

celá objednávka 2021/ 

 

- pre školenie rozhodcov DP je predbežne dohodnutý p. Bukal /CZ/, školenie bude prebiehať 

prezenčne ak to podmienky dovolia, do 15.12.2021 upresní dátum. 

 

- snaha o zaradenie p. Z. Szabovej medzi FINA rozhodcov /nedodala potrebné dokumenty/  

 

 

4. ÚTM 2023 kritéria , REPRE 2023 kritéria 

 
p. Vachan a p. Suchánek pripravili kritéria pre ÚTM 2023- navýšenie bodov o 30 

v jednotlivých kategóriach oproti limitom pre rok 2022, a počet km na otvorenej vode. 

Kritéria pre zaradenie do reprezentácie SR v DP na rok 2023 boli pripravené v prísnejšej 

verzii, avšak keďže nemožno predpokladať vývoj situácie ohľadne možnosti trénovať a 

rovnaké podmienky pre plavcov, zatiaľ limity ponechávame tak ako pre rok 2022. 

 

Uznesenie SPF/2021/VSDP/Z10/U4  
Výbor sekcie DP schvaľuje kritéria pre zaradenie do ÚTM v DP na rok 2023 v nasledujúcom 

znení:  

 

 

KRITÉRIA 
Slovenskej plaveckej federácie 
pre zaradenie do Menného zoznamu 

Útvaru talentovanej mládeže SPF diaľkového plávania na rok 2023 



 

 
1. Tieto kritéria stanovujú podmienky pre zaradenie športovcov do Menného zoznamu Útvaru 
talentovanej mládeže Slovenskej plaveckej federácie v diaľkovom plávaní (ďalej len “ÚTM SPF 
diaľkového plávania”).  
2. Základným východiskom a účelom týchto kritérií je zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre športovú 
činnosť a prípravu športovcov zaradených do Menného zoznamu ÚTM SPF diaľkového plávania.  
3. V diaľkovom plávaní bude podpora talentovanej mládeže sústredená do jedného centra, ktorému 
prináleží príslušné % z rozpočtu SPF priradené na základe smernice o kritériách, účele a rozdelení 
finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných 
športovcov SPF pre ÚTM SPF diaľkového plávania.  
4. Všetci zaradení športovci budú mať rovnakú príležitosť zúčastňovať sa na aktivitách centrálneho 
ÚTM SPF diaľkového plávania v zmysle plánu, ktorý schváli Výbor sekcie diaľkového plávania. 
Neúčasťou na jednotlivých podujatiach zaniká nárok na čerpanie podpory.  
5. Pre rok 2023 budú do UTM zaraďovaní jednotliví športovci na základe výsledkov dosiahnutých v 
predchádzajúcom kalendárnom roku. Kritériá pre zaradenie športovca do Útvaru talentovanej 
mládeže v Diaľkovom plávaní.  
5.1. Dosiahnutie bodového výsledku (FINA bodovacia tabuľka platná pre predchádzajúci kalendárny 
rok, tj. pre výkony zaplávané v roku 2022 FINA tabuľka 2021) v disciplíne 1500 m voľný spôsob (50 m 
alebo 25 m bazén) alebo dosiahnutie bodového výsledku (FINA bodovacia tabuľka platná pre 
predchádzajúci kalendárny rok, tj. pre výkony zaplávané v roku 2022 FINA tabuľka 2021) v disciplíne 
800 m voľný spôsob (50 m alebo 25 m bazén) pre 13 ročných.  
5.2. Odplávanie určeného počtu km na otvorenej vode počas predchádzajúcej sezóny.  
 
Chlapci Dievčatá  
Disciplína               FINA body      km                 Disciplína           FINA body           km  
13. rokov 800 VS        420              5                   800 VS                 490                    5  
14. rokov 1500 VS      460              8                 1500 VS                 520                    8  
15. rokov 1500 VS      510            10                 1500 VS                 570                   10  
16. rokov 1500 VS      550            10                 1500 VS                 600                   10  
17. rokov 1500 VS      580            10                 1500 VS                 630                   10  
18. rokov 1500 VS      610            10                 1500 VS                 660                   10  
19. rokov 1500 VS      650            15                 1500 VS                 690                   15  
20. rokov 1500 VS      690            15                 1500 VS                 710                   15  
21. rokov 1500 VS      730            15                 1500 VS                 740                   15  
22. rokov 1500 VS      750            15                 1500 VS                 750                   15  
 
6. Do zoznamu sú automaticky zaradení všetci reprezentanti v diaľkovom plávaní. 
 

Hlasovanie: Súhlas: 5, Nesúhlas: 0, Zdržal sa: 0  

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha: pripraviť návrh na schválenie Radou SPF 

Termín: bez odkladu           Zodpovedná: p. Dubčáková 

 

 

Uznesenie SPF/2021/VSDP/Z10/U5  
Výbor sekcie DP schvaľuje kritéria pre zaradenie do reprezentácie v DP na rok 2023 

v nasledujúcom znení, pričom plnenie limitov je možné vzhľadom na prechod na nové RTC 

2022/2023 od 1.9.2022 . V kategórii starších žiakov A , je od 1.9.2022 výnimka pre možnosť 

zaplávania limitov do reprezentácie SR v DP /miesto 3km môžu štartovat na 5km/. 

 

Výkonnostné kri tériá  pre zaradenie do 
reprezentačného družstva SR 2023  

Seniori a seniorky (ročníky 2003 a starší) 



 

Trať Muži Ženy km 

na 

OV 

5 

km 

00:59:30,00 01:03:00,00 10 

km 

Juniori a juniorky 

Trať 2005-2004 2007-2006 2009-2008 2005-2004 2007-2006 2009-2008 km 

na 

OV 

5 

km 

01:00:30,00 01:01:30,00 01:02:30,00 01:04:00,00 01:05:00,00 01:06:00,00 10 

km 

Limity musia byt zaplávané na 50 m bazéne od 1.1.2022. Plavci, ktorí sa z dôvodu choroby 
nezúčastnia na MSR v DP v bazéne na 5km, budú mať možnosť zaplávať limit na reprezentačnom 
sústredení, alebo pri samostatnom pokuse. Podmienkou zaradenia do reprezentačného 
družstva je účasť na otvorenej vode v roku 2022. Odplávať min. 10 km na OV. 

Limit do reprezentácie na 5 km plávaného na 50 m bazéne môže splniť člen SPF na oficiálnych 
pretekoch aj v zahraničí z ktorých sú vydané oficiálne výsledky podľa pravidiel v danej krajine, 
alebo pri samostatnom štarte. Zo samostatného pokusu o zaplávanie limitu musí byť spravený 
videozáznam a spísaný písomný zápis za osobnej účasti a s podpisom dvoch trénerov 
obsahujúci zapísané jednotlivé 100 metrové úseky. Prítomní a podpísaní účastníci (tréneri 
alebo rozhodcovia) musia byť na zápise identifikovaní svojim číslom v príslušnej federácii. 
Prítomní tréneri musia byť príslušníkmi plaveckej federácie danej krajiny, v ktorej sa pokus 
uskutočňuje. Pokus o samostatné zaplávanie musí byť nahlásený najneskôr dva týždne pred 
pokusom s miestom a dátumom konania sekcii DP, manažérovi DP a trénerovi reprezentácie 
DP. Každý plavec má možnosť nahlásiť v kalendárnom roku dva samostatné pokusy. Výsledky a 
zápis doručí neodkladne sekcii DP, manažérovi DP a reprezentačnému trénerovi DP,  pre 
potreby urýchlenej nominácie na vrcholné podujatie. Reprezentantom sa stáva momentom 
schválenia sekciou DP. 
 

 

Hlasovanie: Súhlas: 5, Nesúhlas: 0, Zdržal sa: 0  

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha: pripraviť na schválenie Radou SPF    Termín:bez odkladu   Zodpovedná:p.Dubčáková 

 

P. Vachan ďalej navrhol premyslieť možnosť Zimných majstrovstiev SR v DP v bazéne 

,  mimo SPDP, s termínom konania október – november 2022 / Košice? B.Bystrica?/ 

Závisí aj od finančnej náročnosti / prenájom bazéna/. 
 

 

 

5. Športovo – technické dokumenty 

 5.kolo B. Štiavnica v termíne 30.7.2021 sa neuskutoční po dohovore s technickým 

usporiadateľom , vzhľadom na časovú súvislosť s EYOF. P. Peciar a p. Košťál budú 

ešte pracovne vyťažení a keďže ide o podujatie v DP, ktoré by technický usporiadateľ 



 

robil prvý krát, bolo by to náročné. Termín 30.7.2021 je viazaný na podujatie triatlonu, 

zámerom bolo tieto podujatia prepojiť. V SPDP bude teda 8 kôl , z čoho do 

záverečného hodnotenia sa bude rátať 5 kôl. 

Superfinále s návrhom na miesto konania Lipt.Mikuláš nakoniec  nieje reálne. Ešte sa 

preverí možnosť konania pretekov v Žiline / p. Košťál, p. Peciar/, zatiaľ ostáva teda 

Štúrovo  17.9.2022 

do kôl SPDP na otvorenej vode / okrem Sĺňavy pre ťažšie podmienky/ bude zaradená 

trať 500m aj pre plavcov s jednorázovou registráciou / Ružinovský plavecký maratón, 

Kunovský plavecký maratón, Šíravský ORCAč, Jazerná desiatka/ 

 

Do ďalšieho zasadnutia ostáva  

-P. Hofericová pripraví presné znenie prehlásenia o prevzatí vlastnej zodpovednosti za 

štart  na otvorenej vode pre plavcov s jednorázovou registráciou – bude súčasťou 

propozícii jednotlivých kôl SPDP. Pre registrovaných plavcov v SPF je nutné 

v propozíciach  zdôrazniť nutnosťpreukázať sa pred štartom na pretekoch v DP / bazén, 

otvorená voda/ platnou lekárskou kontrolou. 

-v zmluve SPF a tech.usporiadateľa nutné vykonať zmeny / technická čata – zostavenie, 

náplň práce , vyplácanie,…. / pripravia p. Hofericová, p. Laho / 

-vypracovanie návrhu na novú zmluvu SPF a tech.usporiadateľa a s tým aj návrh na    

  financovanie, vypracovať štandardy na technické zabezpečenie / bezpečnosť, 

organizácia , stany-priestory pre športovcov , pre organizátora,..., balíček pre športovca 

po doplávaní / napr.banán, pitie, tyčinka...,.../ 

 

 

6. Rôzne 

1.Sústredenie ÚTM DP  Egypt – p. Vachan informoval , že pre pandemickú situáciu 

boli zrušené lety z BA , sústredenie sa stornuje a cestovná kancelária teda vyplatí 

poplatok spät. V ponuke už máme iné stredisko v plánovanom termíne , po dohodnutí 

podmienok bude VSDP informovať a následne ešte raz oslovíme všetkých členov 

ÚTM. 

Hlasovanie: Súhlas: 5, Nesúhlas: 0, Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

 

2. nákup plaveckých čiapok a tričiek pre ÚTM  

Uznesenie SPF/2021/VSDP/Z10/U2  
Výbor sekcie DP schvaľuje nákup osvedčených plaveckých čiapok pre ÚTM DP od firmy 

TopSwim.cz z kapitoly 1202 v počte 50ks./ cena za kus 3,80eur/kus bez DPH/ 

 

Hlasovanie: Súhlas: 5, Nesúhlas: 0, Zdržal sa: 0  

Úloha: pripraviť na schválenie radou SPF    Termin: bez odkladu     Zodpovedná: p. Dubčáková 



 

 

 

 

Uznesenie SPF/2021/VSDP/Z10/U3  
Výbor sekcie DP schvaľuje nákup tričiek s potlačou pre plavcov a trénerov na sústredenie UTM v DP 

od Firmy Lajka ADV s.r.o - 2 sady po 25 kusov v celkovej sume 432,41eur z kapitoly 1202. 

 

Hlasovanie: Súhlas: 5, Nesúhlas: 0, Zdržal sa: 0  

Úloha: pripraviť na schválenie radou SPF   Termin: bez odkladu  Zodpovedná: p. Dubčáková 

 

 

3. Školenie rozhodcov v diaľkovom plávaní 

Uznesenie SPF/2021/VSDP/Z10/U6  
Výbor sekcie DP schvaľuje školenie rozhodcov v diaľkovom plávaní v januári 2022 prezenčne 

, ak to pandemická situácia nedovolí, tak formou online . Školiteľ – medzinárodný rozhodca 

FINA p. Petr Bukal, poplatok školitelovi 400 eur + cestovné náklady. Poplatok za školenie pre 

záujemcov 40eur. Pre úspešné absolvovanie školenia na rozhodcu v DP a vydanie certifikátu je 

pre uchádzačov nutné úspešné absolvovanie testu z pravidiel plávania v DP , úspešné 

absolvovanie praktickej časti školenia: 1x povinná účast v rozhodcovskom zbore na pretekoch 

DP na bazéne , 1x povinná účast v rozhodcovskom zbore na pretekoch na otvorenej vode 

v roku 2022. Podmienkou pre uchádzačov o školenie je členstvo v SPF a mať absolvované 

školenie rozhodcu I. triedy. Při vydaní certifikátu o absolvovaní školenia absolvent obdrží od 

SPF jedno tričko určené pre rozhodcu. 

 
Hlasovanie: Súhlas: 5, Nesúhlas: 0, Zdržal sa: 0  

Úloha: pripraviť na schválenie Radou SPF Termin: bez odkladu   Zodpovedná: p. Dubčáková 

 

 

4.Rozpočet 

P. Dubčáková informovala o stavoch na jednotlivých účtoch , o nutnosti osloviť kluby 

s neuhradenými faktúrami pre nápravu – 6 faktúr ešte. K 15. dňu v mesiaci je dohoda 

s ekonomickým oddelením o vystavenie zúčtovania po položkách – bude členov VSDP 

podrobne informovať. 

Členovia VSDP sa zhodli na vhodnosti požiadavky o navýšenie % z rozpočtu SPF pre diaľkové 

plávanie. Po dohovore viceprezidenta pre DP a prezidenta SPF táto požiadavka bude spísaná a 

podaná na riešenie patričnému orgánou SPF. 

Hlasovanie: Súhlas: 5, Nesúhlas: 0, Zdržal sa: 0  

 

5. Kapitálové výdavky 

p. Košťál informoval, že do 15.12.2021 je nutné nahlásiť na Ministerstvo školstva kapitálové 

výdavky – požiadavky . Členovia VSDP sa všetci zhodli na požiadavke na cieľovú bránu a 

mólo. 

 

Záver: 

- p. Dubčáková poďakovala všetkým za pripomienky , názory , 

podnety a spoluprácu.  



 

 

Ukončenie zasadania Výboru sekcie diaľkového plávania o 22:15 hod.  

 


