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Zápis z riadneho zasadnutia č.10/2022 

Výboru sekcie plávania SPF 
konaného dňa 13.07.2022 dištančne - TEAMs online forma 

 začiatok o 18:00 hod. 

ukončenie  21:40 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: Gabika Vevurková,  

Bod  č.1 - Otvorenie, schválenie programu 

P. Šulek privítal prítomných členov mimoriadneho Výboru sekcie plávania a konštatoval, že 

na zasadnutí VSPL je prítomných dištančne 6 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: 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Seniorské rekordy – vyplatenie 

4. Letenka p. Salcer – úhrada cestovných nákladov 

5. ME - nominácia 

6. MSJ - nominácia 

7. Zaradenie do reprezentácie 

8. Príprava na vrcholné podujatia – úhrada nákladov 

9. Rôzne 

 

 

 

SPF/2022/VSPL/Z10/U1 

Výbor sekcie plávania schvaľuje program zasadnutia VSPL v znení: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Seniorské rekordy – vyplatenie 

4. Letenka p. Salcer – úhrada cestovných a pobytových nákladov 

5. ME - nominácia 

6. MSJ - nominácia 

7. Zaradenie do reprezentácie 

8. Príprava na vrcholné podujatia – úhrada nákladov 

9. Rôzne 

 

Hlasovanie: Za: 6 , Proti:0, Zdržal sa: 0  
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Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

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 56/22-60/22 splnené 

 

18:04 - príchod Michal Kraus 

18:15 - príchod Katarína Mikulová 

18:18 - príchod Lenka Stanková 

 

Bod  č.3 Seniorské rekordy – vyplatenie 

Predmetom uznesenia VSPL č. SPF/2022/VSPL/U25P má byť schválenie návrhu na vyplatenie 

odmien za prekonané slovenské seniorské rekordy v termíne 1.1.2022 – 26.6.2022 v zmysle 

schváleného Plánu práce seniorskej reprezentácie na rok 2022 v nasledovnej výške: 

 
1. Nikoleta Trníková  1050,- eur (400, 650,- eur) 

● 400 PP – 4:48,72 – 785 FINA bodov – 9.4.2022 50m Eindhoven 

● 200 P – 2:27,54 – 838 FINA bodov – 30.04.2022 50m Viedeň 

Tréner Karel Procházka – 525,- eur 

 

2. Adam Halas: 800,- eur (300,500,- eur) 

● 50 M – 24,14 – 785 FINA bodov – 1.5.2022 50m Bratislava 

● 50 M – 23,94 – 804 FINA bodov – 18.6.2022 50m Budapešť 

Tréner Karol Puzser – 400,- eur 

 

3. Matej Duša: 650,- eur  

● 100 VSP – 49,67 – 842 FINA bodov – 25.6.2022 50m Poprad 

Tréner USA 

 

Kritériá pre vyplatenie odmeny:  

V prípade prekonania Slovenského rekordu v plávaní mužov alebo žien, Európskeho rekordu v 

plávaní mužov alebo žien, Svetového rekordu v plávaní mužov alebo žien alebo Olympijského 

rekordu v plávaní v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 v individuálnych disciplínach bude 

plavcovi a jeho osobnému trénerovi (nie pre zahraničných trénerov) za každé prekonanie 

rekordu vyplatená finančná odmena. 

Finančná odmena bude vyplatená každému plavcovi, ktorý prekoná ktorýkoľvek Slovenský 

rekord v plávaní uvedený vyššie, bez ohľadu na vekovú kategóriu, do ktorej je plavec zaradený.   

V prípade prekonania Slovenského rekordu v plávaní je výška stanovená na základe typu 

individuálnej disciplíny a zaplávaného bodového výkonu pričom bodový výkon sa hodnotí 

podľa bodov FINA 2021 

Výška odmeny za prekonanie Slovenského rekordu v plávaní:  

Na 25m a 50m bazéne v neolympijských disciplínach:   

Do 799 bodov FINA     300,- Eur   

Od 800 do 899 bodov FINA   500,- Eur   

Nad 900 bodov FINA     750,- Eur   

Na 50m bazéne v olympijských disciplínach:  

 

https://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=624466&gender=1&styleId=1
https://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=624466&gender=1&styleId=1
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Do 799 bodov FINA     400,- Eur  

Od 800 do 899 bodov FINA   650,- Eur   

Nad 900 bodov FINA     900,- Eur  

 

SPF/2022/VSPL/Z10/U2 

 
Výbor sekcie plávania schvaľuje návrh na vyplatenie odmien plavcom a ich trénerom 

za prekonanie Slovenských rekordov v plávaní v termíne od 1.1.2022 – 26.6.2022 v 

kategórií seniorov a výšku odmeny za prekonanie individuálnych Slovenských 

rekordov v plávaní v kategórií seniorov na základe schváleného plánu práce seniorov 

na rok 2022 nasledovne:  

1.Nikoleta Trníková: 1050,- eur 

2.Adam Halas 800,- eur  

3. Matej Duša 650 

Plavci spolu: 2500,-eur 

 

3.Karel Procházka: 525,-eur 

4.Karol Púzser:  400,- eur 

Tréneri spolu: 925,-eur 

 

Vyplatenie odmien bude realizované z vlastných zdrojov sekcie plávania SPF a odmeny 

sú uvedené: v čistom – netto pre plavcov 

v hrubom – brutto pre trénerov 

 

Úloha z uznesenia: 

Výbor sekcie plávania ukladá p. Šulekovi predložiť daný návrh na Radu SPF na 

schválenie. 

Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovedný: p.Šulek 

 
  

Hlasovanie: Za: 9 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 61/2022 

Úloha z uznesenia: 

Výbor sekcie plávania ukladá p. Šulekovi predložiť daný návrh na Radu SPF na schválenie. 

Termín: bezodkladne   Zodpovedná osoba:  p. Šulek 

 

Bod č. 4 Letenka p. Salcer – úhrada cestovných a pobytových nákladov 

Predmetom uznesenia SPF/2022/VSPL/Z10/U3 je schválenie úhrady cestovných a pobytových 

nákladov na  účasť medzinárodného rozhodcu p. Salcera na podujatí MEJ  Otopeni v termíne 

3.7.-11.7.2022. LEN schválil dodatočne účasť nášho rozhodcu pred podujatím EYOF2022 BB.  
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SPF/2022/VSPL/Z10/U3 

Výbor sekcie plávania schvaľuje úhradu cestovných a pobytových nákladov na leteckú 

prepravu z Viedne do Bukurešti a späť na podujatie MEJ v Otopeni, v termíne 3.7.-

11.7.2022. 

 

Náklady budú hradené z kapitoly 15 plávanie. 

 Úloha z uznesenia: Výbor sekcie plávania ukladá p. Šulekovi predložiť daný návrh na 

Radu SPF na schválenie. 

  

Zodpovední: p. Šulek 

  

Hlasovanie: Za: 8  , Proti: 0, Zdržal sa: 1 /p.Salcer/ 

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 62/2022 

Úloha z uznesenia: 

Výbor sekcie plávania ukladá p. Šulekovi predložiť daný návrh na Radu SPF na schválenie. 

Termín: bezodkladne   Zodpovedná osoba:  p. Šulek 

 

Bod č. 5 ME - nominácia 

Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť schválenie nominácie na Majstrovstvá Európy 

2022 v Ríme (ITA) v termíne 11.-17.8.2022. 

Schválenie nominácie sa podáva z dôvodu prípravných organizačných záležitostí pred ME. 

Na základe kritérií v Pláne práce RD seniorov 2022 splnili podmienky pre účasť na ME 2022 

v období do 10.7.2022 slovenské reprezentantky: Nikoleta Trníková (200P- limit B; 

200PP,400PP – limit C), Tamara Potocká (50M – limit B; 100M – limit C), Lillian Slušná (50M 

– B limit; 50VS – limit C) – z dôvodu prípravy na MSJ sa z ME ospravedlnila. 

. 

Ďalší reprezentanti splnili iba jeden limit: Richard Nagy (400PP – B limit); Adam Halas (50M 

– B limit); Matej Duša (50VS – B limit); Andrea Podmaníková (50P – B limit); František 

Jablčník (400PP – C limit); Bence Dikácz (400PP – B limit) -  z dôvodu prípravy na MSJ sa z 

ME ospravedlnil.  

VSPL  SPF /návrh p. Moravcová/ z dôvodu akceptácie covidovej situácie v čase plnenia 

limitov ako aj z dôvodu že ani jeden reprezentant nesplnil A limit navrhol akceptovať 

nomináciu pretekárov so splneným jedným limitom,  namiesto  podmienky dvoch 

splnených limitoch v PP  a tým dáva priestor aj pre dobré umiestnenie v štafetách. 
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Predmetom schválenia je tiež schválenie realizačného tímu na ME 2022, kde manažér 

reprezentácie navrhuje toto zloženie: vedúci akcie - Karel Procházka; tréner – Tomáš Trešl; 

fyzioterapeut – Beáta Šoltesová. 

 

 

SPF/2022/VSPL/Z10/U4 

VSPL schvaľuje  nomináciu nižšie uvedených plavcov a členov realizačného tímu na akciu Majstrovstvá 

Európy 2022 podľa kritérií Plánu práce a odôvodnenia Rady SPF reprezentácie: 

Termín akcie: 11.-17.8.2022, miesto: Rím (ITA);  

Nominácia plavcov so splnenými kritériami: Nikoleta Trníková, Tamara Potocká 

Nominácia plavcov schválená Radou SPF na základe odôvodnenia: Richard Nagy, Adam Halás, Matej Duša, 

Andrea Podmaníková a František Jablčník 

Nominácia realizačného tímu: vedúci akcie - Karel Procházka; tréner – Tomáš Trešl; fyzioterapeut – Beáta 

Šoltesová. 

 

Zodpovední: p. Havrlant, p. Šulek  

Hlasovanie: Za: 8  , Proti: 0, Zdržal sa: 1 /p.Havrlant/ 

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 63/2022 

Úloha z uznesenia: 

Výbor sekcie plávania ukladá p. Šulekovi predložiť daný návrh na Radu SPF na schválenie. 

Termín: bezodkladne   Zodpovedná osoba:  p. Šulek 

 

Bod č. 6 MSJ - nominácia 

 

Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť schválenie nominácie na Majstrovstvá sveta 

juniorov 2022 v Lime (PER) (vratane aklimatizačného kempu) v termíne 24.8.-5.9.2022. 

Na základe kritérií v Pláne práce RD juniorov 2022 splnilo podmienky pre účasť na MSJ 2022 

k dňu 10.7.2022 (po MEJ2022) 7 slovenských juniorských reprezentantov: Laura Dema 

(100Z), Bence Dikácz (200P,400PZ), Patrik Folťan (50Z,100Z), Alexandra Hrnčárová (50Z, 

50VSP), Radoslav Polčič (50VSP, 100VSP), Jakub Poliačik (200K), Lillian Slušná (50M, 

50VSP, 100VSP). 

 

Predmetom návrhu schválenia je udelenie divokej karty pre Samuela Košťál, ktorý má 

k dnešnému dňu zaplávané priblíženie k limitu B (200M – 99,85%) a bude dôležitým článkom 

do štafiet. 

(Pozn: Do nominačného obdobia spadajú aj preteky EYOF 2022, ktoré sa budú konať 25.-

29.7.2022.) 

Predmetom schválenia je tiež schválenie realizačného tímu na MSJ 2022, kde manažér 

reprezentácie navrhuje toto zloženie: vedúci akcie - Pavol Sirotný, tréner - Karol Púzser, Marián 

Hrabovský; fyzioterapeut – Tomáš Fiľak (pozn: oproti Plánu práce sa manažér reprezentácie 
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vzdáva svojho nároku do nominácie realizačného tímu s ohľadom na počet nominovaných 

športovcov v prospech osobných trénerov.)  

 

 

SPF/2022/VSPL/Z10/U5 

VSPL schvaľuje nomináciu uvedených plavcov a členov realizačného tímu na akciu 

Majstrovstvá sveta juniorov 2022 podľa kritérií Plánu práce a odôvodnenia manažéra 

reprezentácie: 

Termín akcie: 24.8.-5.9.2022, miesto: Lima (PER);  

Nominácia plavcov: Laura Dema, Bence Dikácz, Patrik Folťan, Alexandra Hrnčárová, 

Radoslav Polčič, Jakub Poliačik, Lillian Slušná,  

Nominácia plavcov na divokú kartu: Samuel Košťál 

Nominácia realizačného tímu: vedúci výpravy – Pavol Sirotný, tréneri – Marián Hrabovský, 

Karol Púzser; fyzioterapeut – Tomáš Fiľak 

Úhrada z rozpočtu kapitoly 15 

Zodpovední: p. Havrlant    

 

  

Hlasovanie: Za: 9  , Proti:0  , Zdržal sa:0   

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 64/2022 

Výbor sekcie plávania ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť plnenie uznesenia a predložiť návrh 

na Radu SPF. 

Termín: bezodkladne   Zodpovedná osoba:  p. Šulek 

 

Bod č. 7 Zaradenie do reprezentácie 

Predmetom návrhu uznesenia SPF/2022/VSPL/Z10/U6 má byť schválenie zaradenia Simona 

Klimenta do B tímu reprezentácie seniorov podľa Plánu práce seniorskej reprezentácie spätne 

od 15.7.2022 do 31.12.2022. 

Simon Kliment roč. 2001 prekonal v letnej sezóne podľa Plánu práce limit (760 FINA bodov) 

v disciplíne 100Z (56,76) 5.4.2022 v Shefielde = 762 FINA bodov. 

SPF/2022/VSPL/Z10/U6 

VSPL schvaľuje zaradenie Simona Klimenta do B tímu reprezentácie seniorov podľa 

Plánu práce seniorskej reprezentácie. 

 

Simon Kliment roč. 2001 prekonal v letnej sezóne podľa Plánu práce limit (760 FINA 

bodov) v disciplíne 100Z (56,76) 5.4.2022 v Shefielde = 762 FINA bodov. 

 

Zodpovední: p. Havrlant  
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Hlasovanie: Za: 9 , Proti:0  , Zdržal sa:0   

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 65/2022 

Výbor sekcie plávania ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť plnenie uznesenia a predložiť návrh 

na Radu SPF. 

Termín: bezodkladne   Zodpovedná osoba:  p. Šulek 

 

Bod č. 8 Príprava na vrcholné podujatia – úhrada nákladov 

Predmetom uznesenia VSPL č. SPF/2022/VSPL/Z10/U7 je schválenie prípravy reprezentantov 

na ME2022 podľa aktuálne schváleného Plánu práce RD seniorov.  

Jedná sa konkrétne o VT Žilina v termíne 11. – 16 .7.2022 (Trníková, Jablčník a trenér 

Procházka) a individuálna príprava T. Potockej v Chorvátsku 11. – 17. 7. 2022.  

V pláne práce RD nebola destinácia upresnená, vzhľadom na dopredu neznámy počet 

reprezentantov v schválenej nominácii na ME (konečná nominácia 10.7.) a problémy so 

zaisťovaním VT. V zmysle plánu práce sa týmto rieši celková príprava pred ME postupne.  

Nikoleta Trníková (splnené kritériá na ME),  František Jablčník (splnený jeden limit ME + 

účasť v štafetách), Tamara Potocká (splnené kritéria na ME). 

Príprava ďalších účastníkov ME v uvedenom týždni: Nagy (klubová príprava- zahraničie), 

Duša, Halas (študijné povinnosti – klubová príprava BA, Podmaniková – klubová príprava v 

USA) – bez finančnej náhrady SPF. 

Náklady na VT – prenájom dráh na plavárni v ZA (30eur/hod. – vybavená 30% zľava) – 

predpokladané náklady 220 eur, pobytové náklady František Jablčník v PB (60 eur/ deň – 

vybavená 50% zľava) – predpokladané náklady 180 eur, Nikoleta Trníková – 0,-. Tréningový 

proces ako aj cestu (PB-ZA) zabezpečí tréner (úhrada z ÚTM PBPO). Úhrada denných 

nákladov trénera Procházku podľa smernice o denných náhradách (6x 60€). 

 

SPF/2022/VSPL/Z10/U7 

Výbor sekcie plávania schvaľuje úhradu nákladov na tréningovú prípravu pred ME 2022 

v termíne 11. – 17.7.2022 pre reprezentantov nominovaných na ME a trénera, ktorý 

prípravu zaistí, a to podľa odôvodnenia a podľa Plánu práce RD seniorov:    

a.) Termín prípravy: 11.-16.7.2022, destinácia: Žilina; Považská Bystrica (ubytovanie, 

telocvičňa) približné celkové náklady na osobu cca 200.-€ (pobyt, prenájmy) + denné 

náhrady trénera Procházku 

b.) Jedná sa o náhrady : Trníková, Jablčník,  tréner Procházka  

c.) Uvedená príprava bude  bez finančnej spoluúčasti nominovaných seniorských 

reprezentantov, cestovné zabezpečí tréner Procházka, náklady na cestovné – 

z prostriedkov ÚTM PBPO.  

  

Úhrada nákladov z kapitoly 15 plávanie 

Zodpovední: p. Havrlant, Adamcová, Hudecová     
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Hlasovanie: Za: 9 , Proti:0, Zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 66/2022 

Výbor sekcie plávania ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť plnenie uznesenia a predložiť návrh 

na Radu SPF. 

Termín: bezodkladne   Zodpovedná osoba:  p. Šulek 

 

VT Malaga  

Predmetom uznesenia VSPL č. SPF/2022/VSPL/Z10/U7 je schválenie prípravy na ME 2022 

podľa aktuálne schváleného Plánu práce RD seniorov. 

V plánoch práce RD neboli destinácie pre toto obdobie upresnené, vzhľadom na dopredu 

neznámy počet reprezentantov v schválenej nominácii na ME. 

  

VT Malaga v termíne 19. – 27.7.2022 je podľa aktuálne schváleného Plánu práce RD seniorov 

ako reprezentačná príprava pred augustovými ME – Trníková, Jablčník, Potocká, tréner 

Procházka, fyzioterapeut: Šoltésová. Približné celkové náklady na osobu cca 1200.-€ (pobyt, 

letenky, prenájmy, poistenie) + trénerské náhrady. 

Zo sústredenia sa ospravedlnili: Halas, Duša, Nagy a Podmaníková 

 

SPF/2022/VSPL/Z9/U7 

Výbor sekcie plávania schvaľuje finančné náhrady na letnú prípravu pre limitárov ME 2022, 

podľa Plánu práce RD seniorov:  

   

a.) Termín: 19.-27.7.2022  

b.) Finančné náhrady podľa reálnej skutočnosti uvedeného plánu osobitných skupín VT 

Malaga - športovci: Trníková, Potocká, Jablčník,  

tréner: Procházka, fyzioterapeut: Šoltésová  

c.) Zo sústredenia sa ospravedlnili: Halas, Duša, Nagy a Podmaníková 

  

Náklady budú hradené z kapitoly 15 reprezentácia 

Zodpovední: p. Havrlant, Adamcová, Hudecová      

 

  

Hlasovanie: Za: 9 , Proti:0   , Zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 67/2022 
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Výbor sekcie plávania ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť plnenie uznesenia a predložiť návrh 

na Radu SPF. 

Termín: bezodkladne   Zodpovedná osoba:  p. Šulek 

 

 

Bod č. 9 Rôzne: 

● P. Moravcová Valko oznámila ukončenie veľmi úspešného SPF kempu s dotáciou 

FINA, 

● Od prezidenta FINA dostala delegačný list za technického delegáta v plávaní 

p.Martina Moravcová Valko ako člen. 

● VSPL sa zaoberala  záverečnými prípravami podujatia EYOF 2022 v Banskej Bystrici 

● Manažér a reprezentačný tréner zhodnotil pozitívne účasť na MS a MEJ (hodnotenie 

súčasťou prílohy) 

 

Ukončenie zasadnutia VSPL o 21:40 hod. 

 

 

Zapísal: Ivan Šulek, 

Overil : Dagmar Krausová  

 


