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Zápis zo stretnutia pracovnej skupiny synchronizovaného 

plávania č.1/2022 

SPF 
konaného dňa 7.03.2022 dištančne – Google online forma 

 začiatok o 20:15 hod. 

ukončenie 23:35 hod. 
 

Prítomní členovia:     

Dištančne: všetci členovia 

Predsedajúci: p. Moravcová Valko,  

členovia: p. Strapeková a p. Mezovská 

prizvaní:  generálna sekretárka p.  Lange (GS), kontrolór SPF p. Meliš   

 

Otvorenie a program k diskusii 

P. Moravcová privítala prítomných členov a oboznámila členov s programom stretnutia 

a témami k diskusii. 

 

1.       Zaradenie športovcov do reprezentačných družstiev (RD)  

2.       Prediskutovať ciele a plán práce pre RD, preferencie RD ohľadom účasti na vrcholných 

súťažiach 

3.       Kritéria pre účasť na vrcholných súťažiach 2022  

4.       Organizácia a zmena termínu pre blížiace sa MSR (2.4.2022) 

5.       Spolupráca reprezentácie so španielskou trénerkou počas 2022 v období bez repre 

trénera 

6.       Rôzne 

 

 

Bod  č.1 – Zaradenie športovcov do reprezentačných družstiev /RD/ 

p. Mezovská a p. Strapeková diskutovali o kritériach a zostavovaní RD. Diskutovali 

rozdiely a možné problémy pri sledovaní plánov práce. Diskutovali zatriedenie reprezentantov 

do RDiev, ktoré bolo schválené od 1.1.2022 a  návrhom predloženým p. manažérkou 

reprezentácie J. McDonell, za súčasné RD trénujúce v centrálnom systéme prípravy /CSP/, a 

ktoré bolo pripravené podľa štandardov z minulého obdobia. Hlavný problémom súčasného 

zostavenia RD podľa vekového kritéria je kombinovanie seniorov a juniorov do disciplín na 

seniorských súťažiach. Problémom RDiev z minulého obdobia je duplicitné členstvo 

v reprezentácii Slovenska / reprezentanti sú vedení vo viacerých RD naraz, čím prichádza 

k fiktívnej duplicite celkového počtu členov reprezentácie/. 

Diskutujúci pristúpili na návrh úpravy a zostavenie RDiev pre sezónu 2022, kde 

reprezentant bude zaradený iba do jedného RD a to do najvyššieho RD podľa platných kritérií, 

pre ktoré spĺňa vekové a nominačné kritéria. Ak reprezentant spĺňa aj kritéria pre nižšie RD 

/juniorske a ml.juniorov/ pri jeho mene bude uvedená (*poznámka), že spĺňa kritériá aj pre 

nižšie reprezentačné družstvo, a že automaticky môže čerpať výhody, respektíve byť zahrnutý 

do prípravy a súťaží aj nižšieho družstva. Týmto procesom vylúčime duplicitné vedenie 

reprezentantov. Ďalej pri tomto nastavení vychádzame z koncepcie, že prioritu v príprave 



                      SPF/2022/SPPracovná skupina /Z1 

 

2 

 

 

a súťažení majú záujmy družstva seniorov pred RD juniorov, a RD juniorov pred RD ml. 

juniorov. 

 

Úloha 1/2022: Vypracovať upravený zoznam všetkých RDiev. Zoznamy RD spolu 

s uznesením budú predložené na schválenie Sekcii SP. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu    Zodpovedná osoba: p.Strapeková 

 

 

Bod  č.2 – Ciele a plány práce pre reprezentačné družstvá s ohľadom 

priorít účasti na vrcholných súťažiach 

 
Tohoročná sezóna zahŕňa 5 vrcholov. MS, ME, MEJ, MSJ a MSml. juniorov. 

Vzhľadom na pandemickú situáciu z predchádzajúcich dvoch rokov /limitované alebo zrušené 

vrcholné a iné súťaže/, presunutia vrcholov do 2022, ako aj zmenu miesta MS a ich blízkosť, 

hlavným cieľom sezóny sú MS seniorov v Budapešti /15.-26.6./ a  MSJ v Kanade /21.-28.8./. 

Ďalšie zvážené argumenty pre účasť najvyššieho počtu členov reprezentácie na MS /na 

základe splnených výkonnostných kritérií pre účasť/  sú: 

- priaznivý rozpočet 

- stratégia vyplývajúca z platnej smernice /seniorské súťaže majú prednosť pred 

juniorskými/.  

- časová kolízia MEJ /27.6 -4.7./ s MS /15.-26.6./ 

 

Cieľom pre ME v Ríme /9.8-16.8/  je nominácia-obsadenie sólo disciplín ako aj mix 

páru. V prípade zrušenia MS /pre vojnový konflikt/pandémiu/, ME sa stanú vrcholom sezóny 

aj pre tímové disciplíny.  

 

Kritéria pre obsadenie MS a ME v sólových disciplínach budú upresnené, nakoľko 

súťažia o možnú účasť naše dve najlepšie pretekárky a ich nominácia-obsadenie do disciplín 

vzíde z porovnania ich výkonov na troch rôznych zahraničných pretekoch, pričom prvým 

nominačným štartom bude WS v Paríži. Zvyšné dve súťaže je nutné vyšpecifikovať 

a zosúladiť s ich HšP a určiť ako nominačné povinné štarty. Pri nominácii sóla na ME /9.8-

16.8/ sa bude prihliadať na účasť Chiary Diky na MSJ /21.-28.8./, ktorej MSJ sú prioritou 

vzhľadom na jej účasť v tímovej zostave. 

 

Ďalším vrcholom sezóny sú MSJ /21.-28.8./ v Kanade, kde prevažná časť 

reprezentácie v tímových disciplínach sa prekrýva s potenciálnymi účastníkmi MS. Nakoľko 

potrebujeme do hodnotenia aj jeden solídny úspech z juniorského vrcholu a pre časovú 

kolíziu MEJ s MS, juniorským vrcholom sú MSJ. 

 

Ďalej sa diskutovalo o vrchole sezóny pre MS ml.juniorov v USA /8-17.8./. Nakoľko 

dotácie za úspechy na tomto podujatí nespadajú do hodnotenia pre získanie dotácii zo 

štátneho rozpočtu, musí sa účasť zvážiť po ekonomicko-rozpočtovej stránke, a to s ohľadom 

na celkový rozpočet na rok 2022, a so zreteľom, že kategória ml. juniorov má nižšiu prioritu 

oproti seniorom a juniorom. Nutné je vypracovať kompletný rozpočet pre SP na základe hore 

uvedených priorít a HŠP repre družstiev-reprezentantov a následne zvážiť možnú účasť 

menšieho počtu účastníkov resp. za zvýšenú finančnú spoluúčasť športovcov. 
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Úloha 2/2022 

Pripraviť Plán práce 2022 aj s rozpočtom reprezentačných družstiev podľa dodaných 

HŠP a uvedených priorít vrcholov sezóny. Nutné je zosúladiť-určiť nominačné súťaže 

dvoch sólistiek. /HŠP VR je k dispozicii u I. Lange a odkomunikovať s p.Allarovou -

Dulovou/ 

 

Termín: bez zbytočného odkladu    Zodpovedná osoba: p. McDonell 

 

Úloha 3/2022 

Vypracovať návrh rozpočtu pre rok 2022 synchronizovaného plávania.   

 

Termín: bez zbytočného odkladu   Zodpovedná osoba: p. McDonnell 

 

Úloha 4/2022 

Vypracovať návrh systému (koeficient rozpočtu pre RD seniorov) podpory prípravy 

Viki Reichovej do konca sezóny 2022, ktorá je vyňatá z centralizovanej prípravy, a to na 

základe HŠP Viki Reichovej a HŠP RD seniorov zúčastňujúcich sa Centralizovanej prípravy 

a náväzného rozpočtu RD seniorov. Pripraviť uznesenie na schválenie Radou SPF 

 

 

Termín: bez zbytočného odkladu   Zodpovedná osoba: p. Mezovská 

 

 

 

 

Bod  č. 3 Kritéria pre účasť na 2022 vrcholné súťaže  
 

 

Dlhá diskusia prebehla o nominačných kritériách na vrcholné podujatia. P. Mezovská  

nastavila kritéria prísnejšie, aby pôsobili motivačne avšak po diskusii pripustila zmiernenie 

kritérií a ich úpravu vzhľadom na ciele pre účasť na vrcholných podujatiach ako aj zmenu-

blízkosť dejiska MS v Budapešti (čo je pre SPF pozitívna zmena z hľadiska nákladov) a 

aj vzhľadom na súčasnú výkonnosť reprezentantov.  

Úloha 5/2022 

Pripraviť návrh nominačných kritérií pre účasť na jednotlivých vrcholných podujatiach 

pre každú disciplínu /vrátane návrhu kritérií-nominácie disciplín sóla na MS a ME /. Pripraviť 

uznesenie na schválenie Radou SPF 

 

 

Termín: bez zbytočného odkladu                    Zodpovedná osoba: p. Strapekova 
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Bod  č.4 Organizácia a zmena termínu pre blížiace sa MSR  

Diskutujúci sa dohodli o zmene - posunutie termínu MSR z 2.4. Na konečné odsúhlasenie 

nového termínu a miesta je nutné preveriť dostupnosť bazénov /Pasienky res. Šamorín/. 

Žiadosťou o organizáciu MSR bude zo strany SPF oslovený klub Iuventa Bratislava. 

Úloha 6/2022 

Preveriť dostupnosť bazénov a oficiálne osloviť klub Iuventa BA s organizáciou MSR. 

Termín: bez odkladu      Zodpovedná osoba: p. Lange 

 

 

Bod  č. 5 Spolupráca RD so španielskou trénerkou v čase bez repre trénera 

vzhľadom na naplnenie cieľov pre účasť na vrcholných podujatiach  

v sezóne 2022. 
 

V období bez reprezentačného trénera sa diskutujúci zhodli na operatívnej spolupráci so 

španielskou trénerkou a to formou krátkych tréningových kempov v rámci prípravy na vrcholy 

sezóny 2022.  

Úloha 7/2022 

Zahrnúť kempy a náklady na spoluprácu do Plánu práce a rozpočtu. Osloviť s ponukou 

Viki Reichovú, či by mala záujem o spoluprácu s touto trénerkou.  

 

Termín: bez zbytočného odkladu    Zodpovedná osoba: p. McDonell 

Úloha 8/2022 

 

Predložiť uznesenie – sústredenie marec so španielskou trénerkou na hlasovanie Rade 

SPF 

 

Termín: bez zbytočného odkladu   Zodpovedná osoba: Moravcová Valko 

 

 

Bod  č.6 Rôzne 

 

M. Moravcova objasní stanovisko SPF ohľadom platenia mesačného poplatku-spolu 

účasti reprezentantov zaradených do centralizovanej prípravy ako aj postup pri 

fakturácii nákladov na prenájom bazénu, telocvične pre reprezentantov 

v centralizovanej príprave, ktorá je zabezpečená prostredníctvom klubov. Po obdržaní 

vysvetlenia budú členovia pracovnej skupiny ako aj sekcie SP informovaní 

o stanovisku. Pripravené uznesenia z tohto dôvodu sú pozdržané. 

 

M. Moravcová informovala o rozpočte 2021 - stave k 28.2.2022. Nevyčerpané 

prostriedky treba dočerpať a doložiť doklady do 15.3. na zúčtovanie  (akcie, nájmy, 
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sústredenia, preteky, materiál a podobne) ktoré sa musia uskutočniť najneskôr do 

31.3.2022 

 

Náklady na SW Seriu v Paríži sa už nemôžu započítať do rozpočtu 2021, ale musia ísť 

už z rozpočtu 2022. Uznesenie predložené na Radu SPF bolo v tomto smere pozmenené. 

 

Úloha 9/2022 

 

Preplatenie nákladov za lekársku prehliadku pre reprezentantov na sezónu 2022 

z rozpočtu na rok 2021 – predložiť uznesenie na hlasovanie per rollan Rade SPF.  

 

Termín: bez zbytočného odkladu   Zodpovedná osoba: Moravcova Valko 

 

  

 

Ukončenie stretnutia o 23.35 hod. 

Zapísala: Martina Moravcova Valko 

 

Overili: V. Strapeková 

 J. Mezovská 

 


