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Zápis č. SPF/2022/VSSP/Z1/P 

zo zasadnutia Výboru sekcie synchronizovaného plávania SPF 

konaného dňa 10.1.2022 o 20:15 hod. 

 
Prítomní členovia VSSP: p. L. Dulová Allárová, p. M. Gaislová, p. J. Mezovská, , p. M. Dzureková 

Ospravedlnení členovia: p. K. Rusňáková 

Prítomní pozvaní: – 

 

Úvodom zasadnutia p. L. Dulová Allárová privítala prítomných členov Výboru sekcie synchronizovaného 

plávania SPF a pozvaných hostí a oboznámila ich s programom. 

 

Program: 

1. Schválenie programu 

2. Kontrola úloh 

3. Reprezentácia 

4. Financie - aktuálny stav, rozpočet  

5. Dokumenty na zverejnenie 

6. Rôzne 

 

Bod č. 1 Schválenie programu 

Program bol doplnený o bod č.6 Kalendár domácich súťaží  

SPF/2022/VSSP/Z1/U1 

VSSP SPF schvaľuje program: 

1. Schválenie programu 

2. Kontrola úloh 

3. Reprezentácia 

4. Financie - aktuálny stav, rozpočet  

5. Dokumenty na zverejnenie 

6. Kalendár domácich súťaží 

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 30.1.2022   Zodpovedný/í: p. Rusnáková Katarína 

Úloha č.Z3/4/2021: NESPLNENÉ, už bezpredmetné 

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: NESPLNENÁ 

Doplniť návrh Kalendár súťaží o medzinárodné súťaže a sústredenia pre reprezentáciu na rok 2022. 
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Termín: do 20.11.2021,   Zodpovedná: p. J. McDonnell 

Úloha č.Z3/21/2021: SPLNENÉ 

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 15.1.2022  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. 

 

Bod č. 3 Reprezentácia 

SPF/2022/VSSP/Z1/U2 

Výbor sekcie synchronizovaného plávania schvaľuje Kritéria pre výber do reprezentácie synchronizovaného / 

umeleckého/ plávania.  

Úloha z uznesenia: 

VSSP SPF ukladá uznesenie predložiť na schválenie radou SPF a následne zverejniť. 

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

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

 

 

SPF/2022/VSSP/Z1/U3 

Výbor sekcie synchronizovaného plávania schvaľuje Limity pre účasť na vrcholových súťažiach v 

synchronizovanom /umeleckom/ plávaní pre obdobie od 01.01.2022 - 31.08.2022 pre vekové kategórie mladší 

juniori, juniori, seniorky.  

Úloha z uznesenia: 

VSSP SPF ukladá uznesenie predložiť na schválenie radou SPF a následne zverejniť. 

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

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

 

VSSP berie na vedomie adresovaný list prezidentovi SPF p. I Šulekovi od rodičov reprezentantiek v SP zo dňa 

9.1.2022 ohľadne stavu riešenia neobsadenej pozície reprezentačného trénera pre SP. VSSP sa touto úlohou 

aktívne zaoberá. 

 

VSSP sa zaoberal otázkou predloženej ponuky od X - Bionicu v Šamoríne ohľadom  rámcovej spolupráce pre 

podujatia organizované SPF v roku 2022 a podľa požiadaviek pripraví stanovisko. 

 

Úloha č.Z1/1/2022:  

Predložiť podrobné vyhodnotenie sústredenia v termíne od 3. - 8.1.2022. 

(dochádzka, menovité obsadenie zostáv podľa vekových kategórií, pridelený tréner k jednotlivým 

reprezentantkám, podrobná tréningová jednotka každého dňa). 

Termín: do 16.1.2022   Zodpovedný/í: p. McDonnell J., p. Solymosyová I. 

Úloha č.Z1/2/2022:  

Predložiť podrobný rozpis a požiadavky na sústredenie v termíne od 3. - 6.2.2022. 
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(zameranie sústredenia, menovité obsadenie zostáv podľa vekových kategórií, pridelený tréner k jednotlivým 

reprezentantkám, podrobná tréningová jednotka každého dňa). 

Termín: do 16.1.2022   Zodpovedný/í: p. McDonnell J., p. Solymosyová I. 

 

Bod č. 4 Financie - aktuálny stav, rozpočet 
VSSP sa zaoberal prípravou podkladov rozpočtu na rok 2022. 

Zároveň členovia VSSP skonštatovali, že z roku 2021 chýba čerpanie za SP v položke 1100 po jednotlivých 

kluboch ( individuálne zdroje ). 

Ďalej členovia VSSP zistili skutočnosť, že za rok 2021 väčšina finančných prostriedkov bola použitá z vlastných 

zdrojov z vlastného účtu SP, namiesto čerpania a použitia štátnych finančných prostriedkov. 

 

VSSP neschvaľuje a ruší zasielanie finančnej čiastky 150,-€ a 140,-€ na účet SPF ako spoluúčasť reprezentantov 

reprezentačných družstiev Seniori, Juniori, mladší juniori v synchronizovanom plávaní na športovú prípravu 

reprezentácie SR. VSSP obdržal upozornenie od prezidenta SPF p. Šuleka, že pri kontrole vládneho auditu bol 

upozornený práve na netransparentné nakladania s verejnými financiami v súvislosti s presunom financií z 

jedného účtu na druhý čo je v rozpore so zmluvou. Z tohto dôvodu VSSP v žiadnom prípade nemôže súhlasiť so 

spôsobom financovania z predchádzajúcich rokov pri zabezpečení chodu reprezentácie v SP. Na zabezpečenie 

transparentnej formy v súlade s účtovnými predpismi všetky finančné výdavky spojené s reprezentáciou SR budú 

priamo objednané zo a fakturované na SPF. V prípade, že rozpočtom SPF štátne zdroje nepokryjú všetky hodiny 

prenájmu určené pre reprezentáciu SR, ďalšie hodiny si objednajú kluby samostatne z vlastného účtu. Žiadny z 

reprezentantov nebude mať od roku 2022 povinnosť platiť si spoluúčasť na dráhy, tak ako tomu bolo do konca 

roka 2021. Každý klub v SPF má možnosť vyberať si členský poplatok, ktorý bude celý použitý na tréningovú 

činnosť športovcov.  

 

Menný zoznam reprezentantov SR v SP, ktorí sa zúčastňujú každodennej spoločnej tréningovej prípravy:  

Ásványiová Veronika, Bernáthová Michaela, Blštáková Zuzana, Diky Chiara, Diky Nicol, Domčeková Laura, 

Ďurišová Tereza, Italy Emily Rebecca, Keprtová Lenka, Krajčovičová Lea Anna, Lajčáková Johana, Lörinczová 

Linda, Lukáčová Nina, Markušová Hana, McDonnell Linda, Palenčárová Paulína, Reichová Viktória, Sabajová 

Terézia, Solymosy Ivan, Solymosy Jozef, Solymosyová Silvia, Strapeková Žofia, Srdošová Soňa, Vilímová Mia, 

Vojtášková Viktória, Waterloos Laura, Zemanová Lisa  

 

Súčasný dlhodobý rozpis spoločnej tréningovej prípravy reprezentácie SR v SP:  

Pondelok 16:00-17:00        sucho Iuventa (veľká telocvičňa)  

             17:00-19:00        voda Iuventa (3/3 dráhy)  

Utorok  16:30-18:00        sucho Iuventa (veľká telocvičňa, Juniori/Seniori v čase 17:30-19:00)  

18:00-20:00        voda Iuventa (Juniori/Seniori do 21:00 – 2/3/3 dráhy)  

Streda  16:30-18:00        sucho Iuventa (veľká telocvičňa)  

                          18:00-20:00        voda Iuventa (3/4 dráhy)  

Štvrtok              16:00-17:00        sucho Iuventa (malá telocvičňa)  

                          17:00-19:00        voda Iuventa (3/3 dráhy)  

Piatok                16:00-17:00        sucho Iuventa (veľká telocvičňa)  

                          17:00-19:00        voda Iuventa (Juniori/Seniori do 20:00 – 3/3/2 dráhy)  

Sobota                8:00-11:00          voda Pasienky (6/6/2 dráhy)  

                          11:30-13:00        gymnastika Inter (gymnasticko-akrobatická hala)  

 

Úloha č.Z1/3/2022:  

VSSP ukladá manažérke reprezentácie SP začiatkom každého mesiaca predložiť podrobné vyúčtovanie  použitých 

finančných prostriedkov za predchádzajúci mesiac na činnosť reprezentácie spolu s objednávkami na nasledujúci 

mesiac ( presná plánovacia tabuľka ).  Každý predložený doklad bude obsahovať dochádzku každej 

reprezentantky v každej vekovej kategórii, aktuálny rozpis spoločnej tréningovej prípravy, obsahové zameranie, 

pridelený tréner spolu s podpismi asistentiek repre trénera a predkladateľa manažérky repre. 

Termín: celý rok 2022   Zodpovedný/í: p. McDonnell J. 
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Úloha č. Z5/5/2021 TRVÁ 

Pripraviť návrh rozpočtu pre rok 2022. 

Termín: 15.2.2021,  Zodpovedná: p. Dzureková M. 

 

Bod č.5 Dokumentácia na zverejnenie 

VSSP diskutoval o návrhu ŠTD a dokumentov s tým súvisiacich. 

 
Úloha č.Z1/4/2022:  

VSSP sa obraciam na kluby SP, aby do priloženej tabuľky doplnili mená pretekárov/k, ich získanú VT podľa 

platných ŠTD pre rok 2021 vo všetkých vekových kategóriách. VSSP nedisponuje všetkými výsledkami 

pretekárov/k  zo súťaží v roku 2021.  

Termín: 20.1. 2022   Zodpovedný/í: kluby SP 
 

Úloha č. Z5/6/2021 TRVÁ 

ŠTD - dokončiť pripomienkovanie do 25.1.2022 

Zodpovedný/í: členovia VSSP  

 

 

Bod č. 6 Kalendár domácich súťaží 

 

SPF/2022/VSSP/Z1/U4 

Výbor sekcie synchronizovaného plávania schvaľuje kalendár domácich súťaží pre rok 2022. 

- Súťaže poriadané SPF 

12.2.   PF mladší žiaci a starší  žiaci 

26. - 27.3. MS starší žiaci a seniori 

30.4.-1.5.  MS mladší žiaci a juniori 

19.-20.11. Slovakia Synchro, juniori a mladší žiaci 

   

- Súťaže poriadané klubom s dotáciou SPF 

Február  Zlatá rybka mladší žiaci a začiatočníci 

Jún  Synchro Stars mladší žiaci a začiatočníci 

 

- Súťaže poriadané klubmi 

Máj   Delfínik  mladší žiaci a starší  žiaci 

Október Žabky na Slávii mladší žiaci a starší  žiaci  

 

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

 

Úloha č.Z1/5/2022:  

Predložiť zoznam zahraničných súťaží v počte 5 pre účasť pre všetky vekové kategórie v roku 2022.  

Termín: do 16.1.2022   Zodpovedný/í: p. McDonnell J., p. Soymosyová I. 

 

Bod č. 7 Rôzne 

 

 

VSSP schválil menný zoznam zaslaný na FINA na implementáciu nového systému hodnotenia pre funkciu 

technického kontrolóra a asistenta technického kontrolóra nasledovne: 

1. Lucia Shepard 

2. Diana Miškechová 

3. Natália Pivarčiová 
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4. Vesna Jarina 

5. Barbora Bartolčičová 

 

 

VSSP vyhodnotí 8. ročník  Slovenského pohára 2021 v kategórií MŽ ( ročníky narodenia 2009 a mladšie ) v 

disciplíne povinné figúry MŽ z troch uskutočnených súťaží, namiesto piatich z dôvodu celosvetovej pandemickej 

situácie. Do celkového hodnotenia sa započítava súčet troch najlepších výkonov športovca v povinných figúrach 

z jednotlivých kôl. 1. – 3. miesto v celkovom hodnotení bude ocenené pohárom a diplomom, 4. miesto v celkovom 

hodnotení bude ocenené diplomom. 

 

● 14.03.2021 Majstrovstvá SR v povinných figúrach MŽ Open Bratislava  

● 17. - 18.4. Buble open, Šamorín 

● 17.-18.04.2021 6. M.E.C. Cup a Majstrovstvá SR Juniori & MŽ Bratislava  

 

 

Úloha č.Z1/6/2022:  

Predložiť návrh na vyhodnotenie 8. ročníka Slovenského pohára 2021 v kategórií MŽ z dvoch uskutočnených 

súťaží.  

Termín: do 20.1.2022   Zodpovedný/í: kluby SP 

 

Úloha č.Z1/7/2022:  

Pripraviť a predložiť návrh na vyhodnotenie najúspešnejších reprezentantov v SP vo všetkých vekových 

kategóriách.   

Termín: do 16.1.2022   Zodpovedný/í:  p. McDonnell J., p. Solymosyová I. 

 

Úloha č.Z1/8/2022:  

VSSP pripraví návrh na nákup investičného materiálu pre SP v roku 2022. 

Termín: do 24.1.2022   Zodpovedný/í:  členovia VSSP 

 

 

 

Zapísal: Martina Gaislová 

Overil: Lívia Dulová Allárová 
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