
SPF/2022/VSPL/Z11 

 

1 

 

Zápis z riadneho zasadnutia č.11/2022 

Výboru sekcie plávania SPF 
konaného dňa 07.09.2022 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.Vevurková,                       

p. Havrlant, p. Moravcová Valko,  p. Stanková, p. Hofericová - bez hlasovacieho práva 

generálna sekretárka  bez hlasovacieho práva p.  Lange (GS)   

Ospravedlnený: p. Kraus  

Bod  č.1 - Otvorenie, schválenie programu 

P. Šulek privítal prítomných členov 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 schváliť program podľa 

pozvánky,  podklady prichádzali postupne na zdieľaný priečinok   

 

Návrh programu zasadnutia VSPL: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Termínová listina zmeny 

4. Plány práce RDJ + RDS zmeny 

5. Slovakia swimming cup 2022 

6. Štatút Trénersko-metodickej komisie plávania 

7. Odmeny za SR rekordy 

8. Odmeny tréneri – podujatia 

9. Voľba manažéra RZ 

10. Rozhodcovia FINA - návrh 

11. Konferencia SPF 

12. Rôzne 

 

 

 

SPF/2022/VSPL/Z11/U1 

Výbor sekcie plávania schvaľuje program zasadnutia VSPL v znení: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Termínová listina zmeny 

4. Plány práce RDJ + RDS zmeny 

5. Slovakia swimming cup 2022 

6. Štatút Trénersko-metodickej komisie plávania 

7. Odmeny za SR rekordy 

8. Odmeny tréneri – podujatia 

9. Voľba manažéra RZ 
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10. Rozhodcovia FINA - návrh 

11. Konferencia SPF 

12. Rôzne 

 

Hlasovanie: Za: 8 , Proti:0, Zdržal sa: 0  

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

Bod  č.2 –  Kontrola úloh 

Predsedajúci prešiel spoločne všetky úlohy zo zápisu č.10 a konštatoval že boli splnené. 

 

Bod  č.3 Termínová listina a zmeny 

Predmetom uznesenia VSPL SPF/2022/VSPL/Z11/U2 má byť schválenie návrhu na zmeny 

a doplnenia Termínovej listiny plávania nasledovne: 
a.) Rozdelenie M-SR (č.1. a 2.) na základe všeobecného súhlasu a žiadosti väčšiny klubov, 

ktoré si žiadali po covidovom období z predchádzajúceho obdobia. Hlasovanie prebehlo na 

pretekoch v Banskej Bystrici a v Poprade.   

b.) Zmena miesta konania MSR open a juniorov (č. 3)z kapacitných dôvodov, ale aj pre 

vyplavovací a rozplavovací bazén, ktorý momentálne nemáme na celom Slovensku. VV sa 

zaoberal cenou za ubytovanie a stravu, kde balík služieb v XBS je pre SPF so zľavou 

60€/osoba, možnosť ubytovania nie je povinná. Porovnávali sme rozdiel medzi cenou 

bazénu v Trenčíne a XBS, ale kvalita súťaže najvyššej kategórie rozhodla v tomto prípade 

pred cenou. 

c.) Požiadavky na zmeny v súťaži jesenných kôl jednotlivých oblastí (č. 4. a 5.) zaslali 

zástupcovia oblastí a VV VSPL sa s návrhmi stotožnili. 

d.) Návrhy na zlúčenie podujatia FPD Slovenský pohár žiakov (body č. 6.,7.,8.,9.) boli 

akceptované.  

e.) VSPL navrhol a všeobecne sa zhodol na ekonomickej nevýhodnosti FPD Slovenského 

pohára žiakov, ktoré môžu byť nahradené pohárovými súťažami v jednotlivých oblastiach 

v roku 2023 a preto ich navrhuje v nasledujúcom roku zrušiť, čím sa ušetrí spolu 16 kôl 

súťaží ktoré organizuje SPF a uvoľní sa tak termínová listina v prospech  klubov 

organizátorov. Prezident SPF bude rokovať s vedením FPD aby dotácia bola využitá na iný 

podobný projekt pre túto vekovú kategóriu. 

 

SPF/2022/VSPL/Z11/U2 

 
VSPL schvaľuje zmenu v termínovej listine, ŠTD, propozícií nasledovne: 

  

1.  02.12 -04.12.2022 M- SR mladších žiakov v krátkom bazéne, miesto konania X-Bionic® 

Aquatic Sphere, Šamorín, (technický usporiadateľ SPORT CLUB DS) 

2.  09.12-11.12.2022 M – SR starších žiakov v krátkom bazéne, miesto konania Krytá 

plaváreň Spišská nová Ves, (technický usporiadateľ ŠK Iglovia) 

3.   16.12-18.12.2022 Majstrovstvá SR Open a juniorov v krátkom bazéne 25m, miesto 

konania X-Bionic® Aquatic Sphere, Šamorín (technické zabezpečenie SPF) 

4.   Zmena termínu konania - Jesenné M-BAO - dlhé trate z 9.10. sa prekladá na 8.10.2022, 

zároveň schvaľuje zmenu tech. usporiadateľa na SPORT CLUB DS 

 5. Zmena pretekov 08.10.-09.10. Jesenné M-VSO  a to nasledovne: 
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      8.10.2022  - Spišská Nová Ves – tech. usporiadateľ ŠK Iglovia (program z             propozícií 

je sobotňajší program z predchádzajúcich propozícií) 

     12.11.2022 – Humenné – tech . usporiadateľ – PK Chemes Humenné                         (program 

z propozícií je nedeľňajší  program). 

 6. Zlúčenie podujatia FPD Slovenský pohár žiakov 4.kolo BAO + ZSO, Bratislava Pánty, 

tech. usporiadateľ PK AZETA 

7.   Zlúčenie podujatia FPD Slovenský pohár žiakov 4.kolo SSO + VSO, MPKDK Dolný 

Kubín tech. usporiadateľ  

8. Zlúčenie podujatia FPD Slovenský pohár žiakov 3.kolo SSO + VSO,   Humenné, tech. 

usporiadateľ PK Chemes Humenné 

9. Zlúčenie podujatia FPD Slovenský pohár žiakov 3.kolo BAO + ZSO, Považská Bystrica, 

tech. usporiadateľ  Považskobystrický plavecký oddiel 

 

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: 8 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 68/2022 

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 Plány práce RDJ + RDS zmeny 

Predmetom návrhu uznesenia č. SPF/2022/VSPL/Z11/U3 má byť schválenie aktualizácie Plánu 

práce juniorskej reprezentácie k 1.9.2022 v týchto bodoch: 

- doplnenie juniorských reprezentantov od 1.9.2022, podľa kritérií PP 

- vyškrtnutie zo zoznamu reprezentantov: Sabo Juraj, Janovják Nicolas, (obaja ukončili 

plaveckú činnosť) 

- upresnenie podmienok na akcie (VT) Projektu EYOF 2022/2023 (počet účastníkov podľa 

schváleného Projektu EYOF) 

- úprava miesta konania Zimných majstrovstiev seniorov a juniorov SR (Šamorín namiesto 

Trenčína) 

Príloha: PP RDJ 

SPF/2022/VSPL/Z11/U3 
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VSPL  schvaľuje aktualizáciu Plánu práce reprezentačného družstva juniorov k dátumu 

1.9.2022 v týchto bodoch: 

- doplnenie juniorských reprezentantov od 1.9.2022, podľa kritérií PP (menný zoznam 

schválených a doplnených plavcov je predmetom iného uznesenia) 

- vyškrtnutie zo zoznamu reprezentantov: Sabo Juraj, Janovják Nicolas (obaja ukončili 

plaveckú činnosť); Vonyik Andrej (prestúpil do Maďarska) 

- upresnenie podmienok na akcie (VT) Projektu EYOF 2022/2023 (počet účastníkov 

podľa schváleného Projektu EYOF) 

- úprava miesta konania Zimných majstrovstiev seniorov a juniorov SR (Šamorín 

namiesto Trenčína) 

Zodpovedný: p. Havrlant  

  

Hlasovanie: Za: 8  , Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 69/2022 

Úloha z uznesenia: 

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

Termín: bezodkladne   Zodpovedná osoba:  p. Šulek 

 

Predmetom návrhu uznesenia č. SPF/2022/VSPL/Z11/U4 má byť schválenie aktualizácie Plánu 

práce seniorskej reprezentácie v týchto bodoch: 

- zrušenie plánovaného sústredenia v termíne 9.-19.9.2022 a návrh na preloženie na november 

- úprava miesta konania Zimných majstrovstiev seniorov a juniorov SR  

- doplnenie kritérií pre nomináciu na MS 25 v Melbourne – podmienka potvrdenia výkonnosti 

v období 1.9.-13.11.2022 a s tým súvisiace upresnenia priorít pre nomináciu plavcov 

a realizačného tímu 

Príloha: PP RDS 

SPF/2022/VSPL/Z11/U4 
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VSPL  schvaľuje aktualizáciu Plánu práce reprezentačného družstva k dňu 1.9.2022 v 

týchto bodoch: 

  - zrušenie plánovaného sústredenia v termíne 9.-19.9.2022 a návrh na preloženie na 

november (rozhodnutie manažéra na základe komunikácie s reprezentantmi a ich 

osobnými trénermi) 

  - úprava miesta konania Zimných majstrovstiev SR seniorov a juniorov (Šamorín 

namiesto Trenčína) 

  - doplnenie kritérií pre Majstrovstvá sveta – podmienka potvrdenia výkonnosti v 

období 1.9.-13.11.2022 (+1% k limitu B pre plavcov, ktorí splnili min. limit B do 

31.8.2022) a s tým súvisiace upresnenia priorít pre nomináciu reprezentantov 

a realizačného tímu 

Zodpovední: p. Havrlant   

  

Hlasovanie: Za: 8  , Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 69/2022 

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 Slovakia swimming cup 2022 

Predmetom návrhu uznesenia č. SPF/2022/VSPL/Z11/U5 má byť schválenie propozícií 

Slovakia swimming cup 2022, ktoré je potrebné zaslať do zahraničia a tiež na kluby. VSPL sa 

zaoberalo výberom termínu, ktorý musí byť natrvalo zafixovaný tak, aby sa toto podujatie 

natrvalo zapísalo do termínovky FINA a LEN. V roku 2022 koliduje s podujatím SP v Berlíne, 

ale aj do budúcnosti je tento termín vhodný z dôvodu seriálov pretekov dohodnutých s Českom 

a Rakúskom, XBS zaistí kvalitnú účasť prostredníctvom svojich klientov (Austrália, USA, ....) 

VSPL sa zaoberal aj kritériami, ktoré navrhuje v roku 2023 pritvrdiť a dať menej rozplávb. 

 

 

SPF/2022/VSPL/Z11/U5 

VSPL schvaľuje   

a.)  propozície podujatia Slovakia swimming cup 2022  

b.)  zaradenie  podujatia do kalendáru FINA 

Zodpovední: p. Lange, p. Šulek  

Hlasovanie: Za: 8  , Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
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Úloha č. 70/2022 

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 Štatút Trénersko-metodickej komisie plávania 

 

 VV VSPL SPF sa zaoberal návrhom textu štatútu TMK plávania, ale vzhľadom na potrebu 

dôkladného naštudovania si materiálu, posunul sa materiál do ďalšieho riadneho zasadnutia 

VSPL.  

Úloha č. 71/2022 

Úloha z uznesenia: 

Výbor sekcie plávania presúva daný materiál na zasadnutie VSPL č.12, je potrebné si ho 

naštudovať a pripomienkovať.   

Termín: do 30.9.2022   Zodpovedné  osoby:  členovia VSPL 

 

Bod č. 7 Odmeny za SR rekordy 

 

 VV VSPL SPF sa zaoberal uznesením VSPL č. SPF/2022/VSPL/Z11/U6 ktorým 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. Matej Duša  650,- eur  

• 50 VSP – 0:22,25 – 829 FINA bodov – 17.8.2022 50m Rím 

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   
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• Na 50m bazéne v olympijských disciplínach:  

Do 799 bodov FINA     400,- Eur  

Od 800 do 899 bodov FINA    650,- Eur   

Nad 900 bodov FINA     900,- Eur 

 

SPF/2022/VSPL/Z11/U6 

Výbor sekcie plávania schvaľuje vyplatenie odmeny za prekonanie Slovenského rekordu v 

plávaní v termíne od 27.6. – 31.8.2022 v kategórií seniorov na základe schváleného plánu 

práce seniorov na rok 2022 nasledovne:  Matej Duša 650,- eur 

Vyplatenie odmeny bude realizované z vlastných zdrojov sekcie plávania SPF a odmena je 

uvedená v čistom. 

Úloha z uznesenia: 

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

Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovední: p. Šulek, p. Adamcová, p. Hudecová    

 

  

Hlasovanie: Za: 8  , Proti:0  , Zdržal sa:0   

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 72/2022 

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

na Radu SPF. 

Termín: bezodkladne   Zodpovedná osoba:  p. Šulek 

 

Bod č. 8 Odmeny tréneri – podujatia 

Predmetom návrhu uznesenia má byť schválenie odmien trénerom za podujatia, nakoľko bol 

pripravený návrh iba na ocenenie jedného trénera, VSPL navrhol zaradiť tento návrh spolu 

s návrhom za MSJ. 

Úloha č. 73/2022 

Výbor sekcie plávania ukladá manažérovi reprezentácie zabezpečiť ďalšie návrhy a predložiť 

návrh na sekciu per rollam. 

Termín: bezodkladne   Zodpovedná osoba:  p. Havrlant 

 

Bod č. 9 Voľba manažéra Rozhodcovských zborov plávania 

Predmetom návrhu uznesenia má byť schválenie manažéra Rozhodcovských zborov plávania 

 

Na manažéra RZ boli navrhnutí títo kandidáti s dostatočnou kvalifikáciou, ktorí spĺňajú 

požiadavky na manažéra RZ aj kvalifikáciou, znalosťou cudzieho jazyka a praxou. 
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VSPL rozhodol, že kandidátkou ktorá najlepšie spĺňa kritéria na uvedenú funkciu je Katarína 

Mikulová mladšia.  

 

Kandidáti: 

Ing. Iva Hlobilová Phd..  

II. Kvalifikačný stupeň Rozhodca plávania 

Má skúsenosti s manažmentom ( organizáciou, prácou so zamestnancami ), prácou rozhodcu, 

prácou a funkciou riaditeľa pretekov, ovláda cudzie jazyky ( anglický, nemecký, ruský).  

Nástup je možný ihneď 

 

Andrej Laho  

III. kvalifikačný stupeň Rozhodca plávania 

Má skúsenosti s rozhodovaním 

Nástup je možný ihneď 

 

Katarína Mikulová,  

Trénerská licencia v odbore plávania ( I.) 

Rozhodcovská licencia v odbore plávania (III.) 

Športový administrátor v odbore plávania 

 

anglický jazyk - aktívne (C1) 

ruský jazyk - pokročilý (B2) 

český jazyk - pokročilý (B2) 

Počítačové zručnosti 

Nástup je možný ihneď 

 

Ing. Martina Pšenková 

III. kvalifikačný stupeň Rozhodca plávania ( navrhnutá Dáriou Bálintovou, ako ďalší kandidát 

, okrem Andreja Laha ). 

Anglický jazyk 

Nástup možný od Nového roka 2023 

 

Hlasovanie: Za: 7 , Proti:0  , Zdržal sa:1 Katarína Mikulová st.   

SPF/2022/VSPL/Z11/U7 

VSPL schvaľuje za manažéra Rozhodcovských zborov v plávaní p. Katarínu Mikulovú 

ml.  

 

Úloha z uznesenia: 

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

Termín: bez zbytočného odkladu  

Zodpovední: p. Hofericová, p. Kuniková, p. Polláková 
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Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 74/2022 

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

na Radu SPF 

Termín: bezodkladne   Zodpovedná osoba: p. Šulek 

 

Bod č.10  Rozhodcovia FINA - návrh 

Predmetom návrhu VSPL  je schválenie návrhu nominácie na rozhodcov FINA na obdobie 4 

rokov 

Rozhodcovia zaradení  FINA Swimming Officials Lists:  

SW(2021-2024):platní 

R – rozhodca 

Daria Bálintová 

Štefan Tanka 

Miroslav Soško 

S – štartér 

Ján Urbanský 

Rudolf Salcer 

SW(2019-2022): končí 

Edita Kristinová 

Ladislav Struhár 

 

VSPL sa dohodli, že návrh sekcii predloží nový manažér RZ – Katarína Mikulová ml. najneskôr 

do 25.9. predložiť návrh generálnemu sekretárovi SPF Ivane Lange. 

Úloha č. 75/2022 

Výbor sekcie plávania ukladá zvolenému manažérovi RZ – p. Kataríne Mikulovej ml. na 

najbližšom zasadnutí predložiť návrh na FINA rozhodcov 

Termín: bezodkladne   Zodpovedná osoba: p. Mikulová ml. 

 

 

Bod č.11  Konferencia SPF 

Predsedajúci požiadal všetkých členov VSPL aby upovedomili všetkých delegátov klubov vo 

svojej oblasti, že účasť na Konferencii dňa 19.9.2022 je veľmi dôležitá, nakoľko potrebujeme 

schváliť rozpočet na rok 2022, ide o pokračovanie z mája 2022. Taktiež bude voľba na 

viceprezidenta plávania, na funkciu kandiduje jediný kandidát Júlia Kertészová /Azeta/ 

Zároveň upozornil, že pol hodiny po ukončení programu pokračujúcej Konferencie bude 

mimoriadna Konferencia, s bodmi a.) volebný poriadok – na základe rozhodnutia HKŠ, b.) 

Vylúčenie klubov bez aktívnych členov dva roky po sebe a bez účasti na Konferencii, c) Zmena 

veľkej smernice pre UTM. Spolu s členkou Rady za športovcov p. Moravcovou p. Šulek ako 

prezident vysvetlili prítomným dôležitosť prejednávaných bodov.  
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Úloha č. 76/2022 

Výbor sekcie žiada všetkých členov VSPL aby zabezpečili účasť všetkých plaveckých klubov 

vo svojej oblasti na pokračujúcej aj mimoriadnej Konferencii. 

 

Termín: bezodkladne   Zodpovedná osoba: všetci členovia VSPL 

 

Bod č.12  Rôzne 

- VSPL sa zaoberal znížením počtu súťaží organizovaných SPF, poveril manažéra 

reprezentácie plávania aby pripravil návrh 

- VSPL sa zaoberal návrhom prezidenta aby sme našli záujemcu pre funkciu ŠTK, aby 

sme mali v prípade problému adekvátnu náhradu za M. Šimuna 

 

Ukončenie zasadnutia VSPL o 21:40 hod. 

 

 

Zapísal: Ivan Šulek, 

Overil : Dagmar Krausová  

 


