SPF/2022/VSPL/Z8

Zápis z riadneho zasadnutia č.8/2022
Výboru sekcie plávania SPF
konaného dňa 04.05.2022 dištančne - TEAMs online forma
začiatok o 20:00 hod.
ukončenie 22:40 hod.
Prítomní členovia VSPL:
Predsedajúci: p. Šulek, členovia: p. Krausová, p. Šimun, p. Mikulová, p. Salcer, p.Vevurková,
p. Havrlant, p. Moravcová Valko, p. Kraus, p. Stanková, p. Hofericová - bez hlasovacieho
práva generálna sekretárka bez hlasovacieho práva p. Lange (GS)
Ospravedlnení: 0
Bod č.1 - Otvorenie, schválenie programu
P. Šulek privítal prítomných členov mimoriadneho Výboru sekcie plávania a konštatoval, že
na zasadnutí VSPL je prítomných dištančne 8 členov s hlasovacím právom a dvaja členovia
bez hlasovacieho práva. VSPL je uznášaniaschopný. P. Šulek navrhol doplniť do programu
ďalšie body 5.-8. ktorých podklady prišli po odoslaní pozvánky a schváliť program zasadnutia
VSPL. P. Šimun pred hlasovaním o programe navrhol odročiť zasadnutie pre formálne a vecné
nesprávnosti v návrhoch. Navrhuje pre ďalšie zasadnutia vytvoriť zdieľané dokumenty, s čím
členovia VSPL súhlasili.
Návrh programu zasadnutia VSPL:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Metodická komisia
4. Smernice
5. Sústredenie Malorka úprava uznesenia
6. V4 – Praha úprava uznesenia
7. Sústredenie Pardubice úprava uznesenia
8. Sústredenie Hódmezővásárhely
9. Rôzne
SPF/2022/VSPL/Z7/U1

Výbor sekcie plávania schvaľuje program zasadnutia VSPL v znení:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Metodická komisia
4. Smernice
5. Sústredenie Malorka úprava uznesenia
6. V4 – Praha úprava uznesenia
7. Sústredenie Pardubice úprava uznesenia
8. Sústredenie Hódmezővásárhely
9. Rôzne
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Hlasovanie: Za: 7, Proti: 1 , Zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Bod č.2 – Kontrola úloh
-

45/22 splnené, 46/22 splnené, 47/22 trvá /metodické materiály/, 48/22 splnené, 49/22 trvá
/smernice/
Príchod p. Stanková 20:15
Príchod p.Mikulová 20:45

Bod č.3 Metodická komisia
Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť schválenie spolupráce SPF s paní Evou
Piatrikovou, ktorá ponúka SPF na základe svojho vzdelania a skúseností vytvorenie metodickej
platformy na stránkach SPF, do ktorej by prinášala spracované metodické materiály pre širokú
plaveckú komunitu. Návrh ponuky je predmetom prílohy tohto uznesenia zo dňa 3.4.2022.
Záporne stanovisko k návrhu p. Moravcová:
Nepoznám odbornú kvalifikáciu sl. Piatrikovej, ktorú má vyštudovanú na zahraničnej
univerzite Bath, akú špecializáciu vyštudovala, a ani jej prax z oblasti trénerstva plávania, alebo
z oblasti činnosti rozvoja metodiky v plaveckých športoch. (t.j. pôsobenie v metodických
komisiách, alebo či už plaveckú metodiku vytvorila pre nejakú plaveckú federáciu). Osoba,
ktorá by mala viesť a zastrešovať takúto sféru v SPF by mala mať skúsenosti a prax v takejto
oblasti a prezentovať ju v čase podania návrhu ( nie je jasná ani jej kvalifikácia z registra
športových odborníkov SR)
Návrh na spoluprácu v oblasti metodiky súťažného plávania, podľa návrhu ponuky sl.
Piatrikovej, kde navrhuje začať rozvojom silovej/kondičnej/suchej prípravy a následne
výživou/regeneráciou považujem za preskočenie základu. Osobne mi tam chýba tá základná, v
poradí prvá a obsahom primárna oblasť metodiky nášho športu a tou je plavecká časť. Rozvoj
v oblastiach, ktorú navrhuje sl. Piatriková (podľa ponuky) považujem za dôležitý, ale je to
“nadstavba” tej základnej časti a - plaveckej metodiky, ktorou by sme mali začať a chýba aj v
návrhu.
- VSPL navrhuje zriadiť metodickú komisiu pre tvorbu odborných podkladov a prednášok
SPF/2022/VSPL/Z8/U2

VSPL schvaľuje spoluprácu s pani Evou Piatrikovou v oblasti
rozvoja plaveckej metodiky. Úlohou p. Piatrikovej bude rozvoj a
štruktúra metodickej platformy na stránkach SPF. Forma
príspevkov na metodickej stránke bude vždy závislá na téme
(obrazové, filmové alebo textové materiály). Výber tém bude vždy
vopred predmetom konzultácie s hlavným metodikom, prípadne s
členmi metodickej komisie, pokiaľ táto bude ustanovená.
P. Piatriková bude spolupracovať s viacerými odborníkmi v
oblastiach kondičnej prípravy, výživy, regenerácie, plaveckej
analytiky a diagnostiky apod.
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P. Piatriková sa zaväzuje, že jej činnosť pre SPF sa bude pohybovať v
intenciách 10 hodín týždenne.
Hodinová sadzba za tvorbu odborných metodických materiálov
bude 30€/hodinu.
Ohodnotenie práce p. Piatrikovej bude formou fakturácie za
jednotlivé čiastkové úlohy, na základe hodinovej sadzby.
Každá faktúra musí prejsť schválením metodika a prezidenta SPF.
Zodpovední: p. Havrlant, p. Šulek

Hlasovanie: Za: 0 , Proti: 3 , Zdržal sa: 7
Výsledok hlasovania: Uznesenie nebolo schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne
Úloha č. 50/2022
Výbor sekcie plávania ukladá
Termín: bez odkladu
Zodpovedná osoba: p. Šulek

Bod č. 4 Smernice
Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť schválenie návrhu zmeny smernice O
poskytovaní odmien športovým odborníkom, technickým usporiadateľom a členom
realizačných tímov na podujatiach SPF - podľa prílohy
VSPL SPF sa zaoberala úpravou smerníc: a.) o poskytovaní odmien športovým odborníkom,
technickým usporiadateľom a členom realizačných tímov na akciách podujatiach SPF, b.)
smernica pre získavanie kvalifikačných stupňov a licencií rozhodcov plávania a iných
odborníkov v SPF, c.) o poskytovaní náhrad za materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov
vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť v prospech SPF. Členovia VSPL sa dohodli, že budú
pripomienkovať uvedené úpravy smerníc a následne budú tieto odoslané právnikovi na
zapracovanie. Najlepšie bola pripravená s malými úpravami smernica o poskytovaní odmien
športovým odborníkom, technickým usporiadateľom a členom realizačných tímov na akciách
podujatiach SPF, ktorú sme navrhli na hlasovanie.
SPF/2022/VSPL/Z8/U3

VSPL schvaľuje návrh zmeny smernice „O poskytovaní odmien
športovým odborníkom, technickým usporiadateľom a členom
realizačných tímov na podujatiach SPF“ podľa prílohy
Hlasovanie: Za: 10 , Proti:0, Zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne
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Úloha č. 51/2022
Výbor sekcie plávania ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť plnenie uznesenia a predložiť návrh
na Radu SPF.
Termín: bez odkladu
Zodpovedná osoba: p. Šulek

Bod č. 5 Sústredenie Malorka – úprava uznesenia
Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť schválenie účasti reprezentantov na VT
Mallorca v termíne 4. – 14.6.2022 podľa aktuálne schváleného Plánu práce RD seniorov a
juniorov.
VT je plánovaný ako prípravný pred MSJ a LSU pre seniorov a prípravný pred vrcholnou
súťažou MEJ pre juniorov.
V priebehu dopytov bol zlúčený VT pre seniorov a juniorov, ktorí majú splnené kritéria na
vrcholné súťaže. VT plánovaný pre celkom cca 16-20 osôb (k 2.5. potvrdilo účasť 12 plavcov,
ktorý spĺňajú požiadavky pre účasť a 4 členovia realizačného tímu - viď nižšie). Do 18. mája
sa môžu prihlásiť pretekári podľa podmienok v aktuálnom Pláne práce.
SPF/2022/VSPL/Z8/U4

VSPL schvaľuje realizáciu spoločného VT seniorov a juniorov podľa
Plánov práce s upresneným termínom a destináciou, a účasť nižšie
uvedených reprezentantov.
a.)
Termín akcie: 4.-14.6.2022, miesto: Colonia St. Jordi (ESP Mallorca); približné celkové náklady na osobu cca 700€ (pobyt, letenky,
prenájmy, poistenie)
b.)
Nominácia seniorských reprezentantov:
Kupčová, Potocká, Jablčník, Dikácz, Halas, Duša, Ripková
c.)
Nominácia juniorských reprezentantov: Dema, Folťan, Poliačik,
Polčič, Ožvaldová
d.)
Nominácia realizačného tímu: Trešl (tréner), Púzser (tréner),
Szeidl (tréner); Blanár (fyzio.)
Všetci nominovaní pretekári bez spoluúčasti
Zodpovední: p. Havrlant

Hlasovanie: Za: 9 , Proti:0, Zdržal sa: 1/Havrlant
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne
Úloha č. 52/2022
Výbor sekcie plávania ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť plnenie uznesenia a predložiť návrh
na Radu SPF.
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Termín: bez odkladu

Zodpovedná osoba: p. Šulek

Bod č. 6 V4 Praha úprava uznesenia
Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť schválenie nominácie pretekárov v kategórii
mladších juniorov na medzinárodné preteky V4 v Prahe v termíne 21. – 22.5.2022 podľa
aktuálne schváleného Plánu práce RD juniorov. Nominácia na preteky bola robená podľa
aktuálnej výkonnosti v predmetných ročníkoch juniorov a junioriek (zoznam nižšie).
V nominácii sú zastúpení všetci reprezentanti mladších juniorov. Ospravedlnili sa: N. Janovják
- rodinné dôvody. Pretekári „nereprezentanti“ (v bode c) ako oficiálne nominovaní na V4
dostanú pre účasť na pretekoch štatút reprezentanta a nemajú v tomto prípade mať povinnosť
hradiť spoluúčasť. VSPL schvaľuje nomináciu pred termínom podľa schváleným v pláne práce
z dôvodu skoršieho termínu uzavretia prihlášok organizátorom k dátumu 2.5.2022
SPF/2022/VSPL/Z8/U5

VSPL
schvaľuje nomináciu reprezentantov mladších juniorov na
preteky V4 v Prahe, podľa Plánu práce RD juniorov:
a.) Termín akcie: 21.-22.5.2022, miesto: Praha (CZE); približné
celkové náklady SPF na osobu do 50€ (doprava, poistenie);
pobytové náklady hradí usporiadateľ
b.) Nominácia plavcov: Čarský H., Fekete S., Gabriel J., Košťál S.,
Kubica M., Martinovič M., Púček R. Tapušík P., Tomas O., Urban
R., Van Wyk D., Vojtko M., Baloghová T., Grožajová L., Horňáková
N., Horváthová T., Omerovičová S., Szászová M., Špániková D.,
Vetráková K.;
c.) Brežná D., Novotná N., Rakúsová N., Studená D., Fáber A.,
d.) Nominácia realizačného tímu: M. Božík (asistent reprezentačného
trénera juniorov), M. Čmel, G. Svoboda, P. Votroubek, T. Trešl
Zodpovední: p. Havrlant

Hlasovanie: Za: 9, Proti:0, Zdržal sa: 1/Havrlant
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne
Úloha č. 53/2022
Výbor sekcie plávania ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť plnenie uznesenia a predložiť návrh
na Radu SPF.
Termín: bez odkladu
Zodpovedná osoba: p. Šulek

Bod č. 7 Sústredenie Pardubice úprava uznesenia
Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť schválenie nominácie pretekárov v kategórii
mladších juniorov na VT v Pardubiciach v termíne 14. – 20.5.2022 podľa aktuálne schváleného
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Plánu práce RD juniorov. VT je plánovaný ako prípravné a stmeľovacie sústredenie pred
medzištátnym stretnutím juniorov V4 v Prahe (21.-22.5.). Nominácia na sústredení bola robená
podľa aktuálnej výkonnosti v predmetných ročníkoch juniorov a junioriek (zoznam nižšie).
V nominácii sú zastúpení všetci reprezentanti mladších juniorov. Ospravedlnili sa: N. Janovjak
- rodinné dôvody, M. Szászová – klubové dôvody; S. Košťál a M. Martinovič – repre VT
Malorka.
SPF/2022/VSPL/Z8/U6

VSPL
schvaľuje nomináciu reprezentantov mladších juniorov na
prípravné sústredení pred V4 v Pardubiciach, podľa Plánu práce RD
juniorov:
a.) Termín akcie: 14.-20.5.2022, miesto: Pardubice (CZE); približné
celkové náklady na osobu cca 350€ (pobyt, doprava, prenájmy,
poistenie)
b.) Nominácia plavcov: Čarský H., Fekete S., Gabriel J., Kubica M.,
Púček R. Tapušík P., Tomas O., Urban R., Van Wyk D., Vojtko M.,
Baloghová T.,., Grožajová L., Horňáková N., Horváthová T.,
Omerovičová S., Špániková D., Vetráková K.;
Všetci nominovaní bez spoluúčasti
c.) Sparingpartneri: Brežná D, Novotná N., Rakúsová N., Studená D.,
Fáber A., Votroubek P. s plnou finančnou spoluúčasťou podľa
pravidiel Plánu práce
d.) Nominácia realizačného tímu: M. Božík (asistent reprezentačného
trénera juniorov), M. Čmel, G. Svoboda, P. Votroubek
Zodpovední: p. Havrlant

Hlasovanie: Za: 9 , Proti:0, Zdržal sa: 1/Havrlant
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne
Úloha č. 54/2022
Výbor sekcie plávania ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť plnenie uznesenia a predložiť návrh
na Radu SPF.
Termín: bez odkladu
Zodpovedná osoba: p. Šulek

Bod č. 8 Sústredenie Hódmezővásárhely
Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť schválenie nominácie na reprezentačné
sústredenie starších juniorov v Hódmezővásárhely v termíne 19. – 26.5.2022 podľa aktuálne
schváleného Plánu práce RD juniorov.
Pozn: VT je plánovaný ako kondično-prípravné sústredenie pre kategóriu starších juniorov pred
finálnou časťou letnej sezóny. Účasť na sústredení bola ponúknutá všetkým zaradeným
reprezentantom v kategórii starších juniorov. (zoznam nižšie)
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SPF/2022/VSPL/Z8/U10

VSPL
schvaľuje nomináciu
plavcov
na
reprezentačné
sústredenie starších juniorov podľa Plánu práce RD juniorov:
a.) Termín akcie: 19.-26.5.2022, miesto: Hódmezővásárhely (HUN);
približné celkové náklady na osobu cca 450€ (pobyt, doprava,
prenájmy, poistenie)
b.) Nominácia plavcov: Poliačik J., Kunic L., Kobilic K., Uhlík M.,
Polčič R., Obert K., Bohman P., Vonyik A., Suchanský Š., Košec S.,
Hrnčárová A., Ožvaldová T., Mišúthová D., Gruchaľáková L.,
Krajňáková K., Červenková E., Urbánková S.,
Nominovaní pretekári bez spoluúčasti
c.) Nominácia sparingov so 100 % spoluúčasťou podľa Plánu práce:
Tomko M., Tománková N.
d.)Nominácia realizačného tímu: K. Púzser (vedúci akcie), T. Viola ,
M. Knihár, Havrlant/Polach; kondičný: S. Brejcha, 1 fyzioterapeut
Zodpovedný: p. Havrlant

Hlasovanie: Za: 9, Proti:0, Zdržal sa: 1/Havrlant
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne
Úloha č. 55/2022
Výbor sekcie plávania ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť plnenie uznesenia a predložiť návrh
na Radu SPF.
Termín: bez odkladu
Zodpovedná osoba: p. Šulek

Bod č. 9 Rôzne:
-

Letenky reprezentantom študujúcim v zahraničí je možné preplácať iba na oficiálne
reprezentačné akcie.
Peniaze za rekordy sa presúvajú na PR
Úpravu Plánov práce zaslať na preštudovanie
Delegáti na majstrovské súťaže na PR /zaslať návrhy/

Ukončenie zasadnutia VSPL o 22:40 hod.
Zapísal: Ivan Šulek,
Overil : Dagmar Krausová
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