SPF/2022/VSPL/Z9

Zápis z riadneho zasadnutia č.9/2022
Výboru sekcie plávania SPF
konaného dňa 08.06.2022 dištančne - TEAMs online forma
začiatok o 18:00 hod.
ukončenie 22:30 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: Katka Mikulová do 20:00 hod., Salcer Rudo,
Bod č.1 - Otvorenie, schválenie programu
P. Šulek privítal prítomných členov mimoriadneho Výboru sekcie plávania a konštatoval, že
na zasadnutí VSPL je prítomných dištančne 7 členov s hlasovacím právom a dvaja členovia
bez hlasovacieho práva. VSPL je uznášaniaschopný. P. Šulek navrhol doplniť do programu
ďalšie body / podklady prišli po odoslaní pozvánky/ a následne schváliť program zasadnutia
Návrh programu zasadnutia VSPL:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Rozpočet – plávanie
4. Podujatia /MS, ME, MEJ, MSJ/
5. FPD Slovenský pohár žiakov SNV /preloženie/
6. EYOF 2022 + M SR B – test event
7. S m e r n i c a S P F Materiálne vybavenie reprezentácií plávanie GP ARENA
8. Zástupca SPF na podujatia M SR
9. Žiadosť o poistenie športovcov reprezentantov
10. Rôzne
SPF/2022/VSPL/Z9/U1

Výbor sekcie plávania schvaľuje program zasadnutia VSPL v znení:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Rozpočet – plávanie
4. Podujatia /MS, ME, MEJ, MSJ/
5. FPD Slovenský pohár žiakov SNV
6. EYOF 2022 + M SR B – test event
7. S m e r n i c a S P F Materiálne vybavenie reprezentácií plávanie GP ARENA
8. Zástupca SPF na podujatia M SR
9. Žiadosť o poistenie športovcov reprezentantov
10. Rôzne
Hlasovanie: Za: 7 , Proti: , Zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
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Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Bod č.2 – Kontrola úloh
47a 50/22 trvá /metodické materiály a metodická komisia/, 49 a 51/22 trvá /smernice/ splnená
v bode a.), trvá v bode b.) a c.), body 52/22, 53/22, 54/22 a 55/22 splnené
- stretnutie s M.Putalom,
- austrálska reprezentácia - beseda - prípadne natočiť v spolupráci s Mišom Krausom a
Martinou Moravcovou /otázky, odpovede na M SR/

Bod č.3 Rozpočet plávanie
Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť schválenie upraveného rozpočtu plávania na
rok 2022 v jednotlivých kapitolách ako rozpočtové provizórium. Z dôvodu neschválenia
rozpočtu na Konferencii SPF ktorá pokračuje, musíme pracovať v rozpočtovom provizóriu
podľa návrhu v prílohe. Rozdelenie finančných prostriedkov pôjde až do schválenia rozpočtu
podľa roku 2021 s navýšením o 120 tisíc Eur z nadvýťažkov z lotériových hier.
SPF/2022/VSPL/Z9/U2

VSPL schvaľuje rozpočet plávania ako rozpočtové provizórium na
rok 2022 v jednotlivých kapitolách 11.,12.,15., 16. –podľa prílohy.
VSPL schvaľuje čerpanie z jednotlivých kapitol plávania iba do
výšky aktuálne prijatej dotácie PUŠ 2022.
Úloha z rozhodnutia: predložiť upravený rozpočet na Radu SPF
Zodpovední: p. Havrlant, p. Šulek

Hlasovanie: Za: 6 , Proti: , Zdržal sa: 1
Výsledok hlasovania: Uznesenie nebolo schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: Miro Šimun, rozpočet zaslaný niekoľko hodín pred
zasadnutím, nebolo možné ho naštudovať.
Úloha č. 56/2022
Výbor sekcie plávania ukladá predložiť upravený rozpočet na Radu SPF
Termín: bezodkladne

Zodpovedná osoba: p. Šulek

Bod č. 4 Podujatia
Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť schválenie nominácie na Majstrovstvá Európy
juniorov 2022 v Otopeni (RUM) v termíne 5.-10.7.2022.
Na základe kritérií v Pláne práce RD juniorov 2022 splnilo podmienky pre účasť na MEJ 2022
v predpísanom období (do 29.5.2022) 10 slovenských reprezentantov: Laura Dema
2

SPF/2022/VSPL/Z9
(100Z,200Z), Bence Dikácz (200P,400PZ – limit A), Patrik Folťan (100Z), Alexandra
Hrnčárová (50Z – limit A, 50VSP), Tereza Ožvaldová (50Z,100Z), Radoslav Polčič (100VSP),
Jakub Poliačik (200K), Lillian Slušná (50M – limit A, 50VSP – limit A, 100VSP), Olivia Ana
Šprláková Zmorová (800VSP) a Samuel Košťál (200M, 400PP).
(Pozn: Samuel Košťál ako istý účastník EYOF 2022 podľa Plánu práce nebude na MEJ 2022
nominovaný z dôvodu koncentrácie na vrcholnú súťaž v svojej vekovej kategórii.)
B-limit na 50m (v jedinej disciplíne) prekonali aj Jakub Kreta (50m M), Emma Červenková
(50m M), ktorí nespĺňajú podmienku Plánu práce pre nomináciu o prekonaní limitu v dvoch
disciplínach, pokiaľ je jedna z nich 50m. Manažér reprezentácie nenavrhuje pre týchto plavcov
divokú kartu, keďže ani ich prípadná účasť v štafetách nepredpokladá výsledok vo finále.
Predmetom schválenia je tiež schválenie realizačného tímu na MEJ 2022, kde manažér
reprezentácie navrhuje toto zloženie: vedúci akcie - Roman Havrlant; tréneri - Pavol Sirotný,
Balázs Seidl, Karol Púzser; fyzioterape-ut – Tomáš Fiľak; (pozn: účasť analytika na MEJ 2022
bola VSPL a Radou schválená pred časom osobitne).
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VSPL schvaľuje nomináciu uvedených plavcov a členov realizačného
tímu na akciu Majstrovstvá Európy juniorov 2022 podľa kritérií Plánu
práce a odôvodnenia manažéra reprezentácie:
Termín akcie: 5.-10.7.2022, miesto: Otopeni (RUM);
Nominácia plavcov: Laura Dema, Bence Dikácz, Patrik Folťan,
Alexandra Hrnčárová, Tereza Ožvaldová, Radoslav Polčič, Jakub
Poliačik, Lillian Slušná, Olivia Ana Šprláková-Zmorová
Nominácia realizačného tímu: vedúci výpravy - Roman Havrlant,
tréneri – Pavol Sirotný; Balázs Seidl, Karol Púzser; fyzioterapeut –
Tomáš Fiľak; Jakub Březina (videoanalytik zo skupiny umimplavat.cz)
Úloha z rozhodnutia: predložiť uznesenie na Radu SPF a organizačne
zabezpečiť akciu
Zodpovední: p. Havrlant, p. Šulek
Hlasovanie: Za: 7 , Proti: , Zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne
Úloha č. 57/2022
Výbor sekcie plávania ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť plnenie uznesenia a predložiť návrh
na Radu SPF.
Termín: bezodkladne
Zodpovedná osoba: p. Šulek
18:50 - príchod Gabriela Vevúrková
19:06 - príchod Rudo Salcer
3

SPF/2022/VSPL/Z9

Bod č. 5 FPD Slovenský pohár žiakov SNV
-

VSPL sa zaoberala prípadným zlúčením súťaží memoriálu Jozefa Baláža a neuskutočnených pretekov FPD Slovenský pohár žiakov oblasti Východ, ktoré sa obe mali konať
v Spišskej Novej Vsi. Z dôvodu nerovnakých podmienok s ostatnými oblasťami bol návrh
zamietnutý aj s ohľadom na skutočnosť, že nie je podmienkou absolvovať všetky kolá.

19:45 Katka Mikulová príchod

Bod č. 6 EYOF BB a M SR test event
Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť schválenie vyplácania rozhodcov a technickej
čaty počas podujatia ako výnimku zo smernice, ktoré je v plnej organizácii SPF. VSPL berie
v ohľad navýšený počet poldní, kvalifikáciu a odbornosť rozhodcov, ktorí nebudú nominovaní
podľa regionálneho začlenenia, ale na základe odbornosti. Dobrovoľnícky príspevok nemôže
pokryť skutočné náklady týchto rozhodcov. Účelom uznesenia je stanoviť v súlade a v rámci
zákonov č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov náhrady
športových odborníkov vykonávajúcich odbornú činnosť pri zabezpečovaní a účasti na akciách,
podujatiach a súťažiach organizovaných a zabezpečovaných Slovenskou plaveckou federáciou
(ďalej len "SPF").
Podujatie test event EYOF
2022 - M SR žiakov Banská
Bystrica
Kategória A

-

Výsledky vrátane
diplomov / Šport. admin
Obsluha časomiery
Riaditeľ súťaže
Bezpečn. manažér
(Zák.č.1/2014)
Hlavný usporiadateľ
(Zák.č.1/2014)
Fotograf / kameraman
podujatia
Lekárska služba,
zdravotnícky prac.

5 poldní

24
70,- €

94,- €

28

24

94,- €

146,- €

28

174,- €

Kategória B

-

Hlavný rozhodca
Hlavný časomerač
Ozvučenie súťaže
Hlásateľ súťaže

24
56,- €

80,- €

28

24

108,- €

132,- €

28

160,- €

Kategória C

-

Časomerač
ŠTK
Náhradný časomerač
Štartér
Zástupca SPF
Ostatní rozhodcovia

42,- €

Kategória D

-

Technická čata
Usporiadateľ
(Zák.č.1/2014)

28,- €

24

28

66,- €

94,- €

24

28

52,- €

80,- €

24
118,- €

24
104,- €
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146,- €
28
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Podujatie EYOF 2022 Banská Bystrica
Náhrady kategórií
závislosti od počtu
poldní trvania súťaže

1 poldeň

2 poldne

3 poldne 4 poldne 5 poldní 6 poldní 7 poldní 8 poldní 9 poldní

10
poldní

Kategória A

-

Výsledky vrátane
diplomov / Šport. admin
Obsluha časomiery
Riaditeľ súťaže
Bezpečn. manažér
(Zák.č.1/2014)
Hlavný usporiadateľ
(Zák.č.1/2014)
Fotograf / kameraman
podujatia
Lekárska služba,
zdravotnícky prac.

70,- €

24

28

24

28

24

94,- €

122,- €

146,- €

174,- €

198,- €

24

28

24

226,- €

250,- €

28

302,- €

278,- €

348,70,-€

brutto

Kategória B

-

Hlavný rozhodca
Hlavný časomerač
Ozvučenie súťaže
Hlásateľ súťaže

-

Časomerač
ŠTK
Náhradný časomerač
Štartér
Zástupca SPF
Ostatní rozhodcovia

24
56,- €

28

80,- €

108,- €

24
132,- €

28
160,- €

24
184,- €

28
212,- €

24
236,- €

28
264,- €

24
288,- €

332,54,-€
brutto

Kategória C

42,- €

Technická čata
Usporiadateľ
(Zák.č.1/2014)

28

66,- €

94,- €

24
118,- €

28
146,- €

24
170,- €

28
198,- €

24
222,- €

24
28
250,- €

274,- €

316,37,-€
brutto
24

Kategória D

-

24

24

28,- €

28

52,- €

24

80,- €

104,- €

28

132,- €

24

156,- €

28

184,- €

24

208,- €

28

236,- €

260,- €

300,2,-€
brutto

SPF/2022/VSPL/Z9/U4

VSPL
schvaľuje poskytnutie náhrad
rozhodcom a športovým
odborníkom na podujatie:
a.) M SR Banská Bystrica ako test event formou dobrovoľníckej zmluvy
podľa tabuľky v prílohe.
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b.) EYOF Banská Bystrica na základe zmluvy športového odborníka
podľa tabuľky v prílohe brutto.
Zodpovední: p. Lange, p. Salcer, Kuniková

Hlasovanie: Za: 10 , Proti: , Zdržal sa:
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne
Úloha č. 58/2022
Výbor sekcie plávania ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť plnenie uznesenia a predložiť návrh
na Radu SPF.
Termín: bezodkladne
Zodpovedná osoba: p. Šulek

Bod č. 7 Smernica SPF Materiálne vybavenie reprezentácií plávanie GP
ARENA
Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť schválenie smernice pre vybavenie
reprezentácie v plávaní juniorov a seniorov
SPF/2022/VSPL/Z9/U5

VSPL schvaľuje smernicu materiálneho vybavenia reprezentantov
juniorov, seniorov a realizačných tímov.
Smernica (rozdelenie položiek) pre osobitné družstvá je predmetom
prílohy.
Zodpovední: p. Havrlant

Hlasovanie: Za: 10 , Proti: , Zdržal sa:
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne
Úloha č. 59/2022
Výbor sekcie plávania ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť plnenie uznesenia a predložiť návrh
na Radu SPF.
Termín: bezodkladne
Zodpovedná osoba: p. Šulek

Bod č. 8 Zástupcovia SPF /Delegáti/ na podujatia M SR
Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť schválenie delegátov na podujatia M SR
v plávaní
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VSPL schvaľuje nomináciu zástupcu SPF na:
a.) M SR mladších a starších žiakov Banská Bystrica - 10.06.-12.06.
p. Martina Moravcová
b.) Majstrovstvá SR Open a juniorov /FINA /LEN -24.06.-26.06.
p. Šulek
Zodpovední: p. Šulek, p. Moravcová

Hlasovanie: Za: 8 , Proti:0, Zdržal sa: 2
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne
Úloha č. 60/2022
Výbor sekcie plávania ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť plnenie uznesenia a predložiť návrh
na Radu SPF.
Termín: bezodkladne
Zodpovedná osoba: p. Šulek

Bod č. 9 Žiadosť o poistenie
Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť žiadosť p. Božíka o poistenie v znení: V dňoch
11. – 16. 8. 2022 sa uskutočnia International Childrens Games v Coventry. Jedná sa o súťaž
športovcov hlavných miest z celého sveta. Bol som oslovený od BSK, aby som pripravil výber
plavcov ( ročník 2007 a mladší ), ktorí by sa za Bratislavu zúčastnili. Všetky náklady spojené
z reprezentáciou mesta Bratislava znáša BSK, len nás trénerov poprosili, aby sme oslovili
športové federácie jednotlivých športov, či by bolo možné finančne sa podieľať na poistení
športovcov.
Jedná sa o 4 chlapcov a 4 dievčatá + 1 tréner
· Horňáková Nadine, Grožajová Lea, Omerovičová Selma, Fekete Samuel, Vojtko
Milan – juniorskí reprezentanti
·

Poliačiková Kristína, Godarský Šimon, Hupka Adam Timotej

Výber bol urobený podľa najlepších FINA bodov a odkonzultovaný s osobnými trénermi a
klubmi. Tohto typu súťaže sa plavci zúčastnia po dlhšej dobe a podľa výsledkov z minulých
rokoch sa plavci umiestňovali na popredných miestach.
Chcem Vás týmto poprosiť o zváženie žiadosti a o preplatenie pobytového poistenia v celkovej
výške cca 100 – 150 €.
Nakoľko sa nejedná o akciu SPF a reprezentanti sú vybraní iba z jedného mesta VSPL zamieta
žiadosť o preplatenie poistného.
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VSPL neschvaľuje poistenie reprezentantov na akciu Children Games
v Coventry v dňoch 11.-16.8.2022
Zodpovedný: p.

Hlasovanie: Za: 10 , Proti: , Zdržal sa:
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Bod č. 10 Rôzne:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Memorandum o spolupráci s SPV
častnícke medaile na FPD pohár p. Krausová
EYOF míting - propozície
Sim karta pre dátový kľúč orange Katka Mikulová /16001531/
Austrálska seniorská reprezentácia beseda Roman Havrlant +Pavelka + Martina
Moravcová
Veľká cena Slovenska - bude vytvorená pracovná skupina pre ďalšie ročníky pre
zlepšenie
Odhlášky po termíne
Rozhodcovské zbory zmluvy
Rudo Slacer oznámil ukončenie v pozícii šéfa rozhodcovskej komisii k 31.7. 2022

Ukončenie zasadnutia VSPL o 22:30 hod.
Zapísal: Ivan Šulek,
Overil : Dagmar Krausová
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