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Zápis z TMK 
 

Dňa: 6 septembra 2022, 20,00 hod, forma online 

 

Prítomní:  Jana McDonnell, Martina Moravcová Valko, Jana Mezovská, Nora Szauder, 

Ivan Šulek, Monika Thuringerová, Zuzana  Žáková 

 

 

Pán Ivan Šulek, prezident SPF privítal všetkých zúčastnených. 

Zobral si úvodné slovo. Venoval sa rôznym témam, ktoré v najbližších dňoch, týždňoch treba riešiť. 

Sú to témy: 

 hodnotenie sezóny - odporúča pripraviť oponentúry jednotlivých športovcov, podľa vzoru 

v plavaní, nastaviť ciele jednotlivých športovkýň 

 návrh kritérií na nasledujúcu sezónu, kritériá budú nastavené podľa bodového systému za rok 

2022,  s tým súvisí reprezentačná trénerka, informácia o troch kandidátkach na túto pozíciu, ( 

akreditácia a vybavenie formalít zaberie čas) 

 úprava Smernice centralizovanej prípravy - treba uvažovať o najbližších dvoch rokoch, kde 

bude mať SPF šancu najlepších umiestnení, výsledky nateraz poukazujú na podporu 

mixovaného páru a seniorského páru, s predpokladom prípravy  na olympijskú kvalifikáciu, 

hľadať riešenia na možnú účasť 

 Športovo-technické dokumenty na nasledujúci rok pripraviť podľa momentálneho fungujúceho 

systému,  

 Súťažný poriadok, treba pripraviť dokumenty, aby sa mohli organizovať súťaže, Majstrovstvá 

Slovenska, v budúcnosti nastaviť na súťaž klubov (nie reprezentácie) 

 Reevidovanie materiálov synchro plávania,  

 Pripomienkovanie rozpočtu, obhájenie si 10% z rozpočtu SPF  (spomenul, že je potrebné 

uskutočniť zmenu v predloženej dohode medzi STU a SPF) 

Martina Moravcová Valko nadviazala na úvodné slová, zvýraznila už spomenuté a tiež hovorila o 

nasledovnom 

 koncepčné zmeny v materiáloch synchra – MMV informovala o nových finančných 

nastaveniach - PUŠ vzorec, výpočty a finančné ohodnotenia súvisia aj s výsledkami v iných 

športoch, zo synchro plávania sa berú len dva najlepšie výsledky seniorskej a juniorskej 

kategórie 

 k téme Smernice odzneli slová o fair play, treba správne nastaviť priority 

 pripraviť termínovú listinu na nasledujúci rok 

 tému Kritériá a výber do reprezentácie a ÚTM - tu treba podmienky nastaviť diferencovane 

pre tých športovcov, ktorí prinášajú výsledky a pre tých, ktorí iba nedávno vstúpili do 

reprezentácie, momentálne takéto pravidlá chýbajú, je dôležité nastaviť férový systém, v rámci 

ÚTM zohľadniť aj miesto trénovania, nedá sa počítať pri všetkých športovcoch  s rovnakým 

miestom tréningu 

 ŠTD dokumenty pripraviť podľa obdobnej šablóny ako majú plavci 

 Venovať sa rozpočtu, pripomienkovať 
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 Výsledkové hodnotenie sezóny pripravila Monika Thuringerová, treba ich len doplniť o slovné 

zhodnotenie 

Jana Mezovská zdôraznila že TMK  čaká v najbližšej dobe veľa práce, okrem hore spomenutých 

okruhov aj: 

 Prebrať spomínané Kritériá a ich filozofiu do budúcna, čo sa od kritérií očakáva 

 Navrhuje opakované stretnutia TMK v pravidelných intervaloch 

 ŠTD schválené začiatkom roku boli pripravené ako kompletná informácia pre trénera 

a športovca 

 Otázka na súčasnú trénerku MT – čo si myslí, ktoré disciplíny sú pre nás v blízkej budúcnosti 

dôležité 

 Pripraviť figúry pre nižšie vekové kategórie do ďalšieho obdobia už podľa  novo nastavených 

pravidiel FINA, dať priestor začínajúcim športovkyniam (U10, U8) a pripraviť pre ne figúry  

 Výzva pre členky TMK, v ktorej oblasti by chceli pripravovať spomenuté materiály 

 

Martina Moravcová Valko zdôraznila funkciu TMK, nazvala TMK ako srdce športu, úlohou je 

formovať šport, nastaviť ciele a vízie, tvoriť materiály,  pričom sekcia to bude kontrolovať. 

Momentálne sa vytvára reprezentácia veľmi skoro, čo je na úkor rozvoja a stáva sa to bariérou 

pre ostatné športovkyne. 

Monika Thuringerová 

 Vypracovala zaradenie do reprezentácie a vypracovala zhodnotenie sezóny, odovzdá 

v najbližších dňoch, zatiaľ má informáciu od jednej juniorskej reprezentantky, že bude končiť 

 Vie o pripravovanom pohovore najlepších dvoch našich pretekárok, bude veľmi náročné sa 

dostať na OH, vie o tom že jedna z nich je v poslednom ročníku strednej školy, samozrejme by 

v páre mala byť aj náhradníčka, podľa názoru MT sa treba zamerať až na nasledujúcu 

olympiádu 

Martina Moravcová Valko znovu upozornila na optimalizovanie nastavenia reprezentácie z hľadiska 

rozpočtu a príjmov do rozpočtu, pre SPF je potrebné mať vždy zaznamenanú dochádzku 

reprezentantov počas tréningov, ktoré sú podporované SPF. MMV odporúča v rámci reprezentácie 

navrhnúť štruktúru obdobne ako v plávaní – elitný tím, A tím, B tím a podobne, navrhuje 

odstupňovanie podľa športových výkonov/výsledkov, preriešiť UTM kritériá k najbližšej konferencii.  

 

cca  o 22,00 MMV sa odpojila zo stretnutia 

Jana Mezovská – vyzýva členky, aby určili, ktorej oblasti sa budú venovať. 

 

Nora Szauder - kým nebude vízia, nedá sa vyjadriť, kto si akú oblasť zoberie na starosť. Súčasne 

navrhuje počkať do Konferencie SPF, aby novozvolený viceprezident určil úlohu TMK. NS nemá 

dostatočné informácie, nevie, kto zastáva manažérsku pozíciu. NS má možnosť stretávať sa až po 

21,00 hod.  Môže pomôcť v ktorejkoľvek oblasti, ale až keď bude mať k dispozícii víziu. 

Jana McDonnell – navrhuje, aby vízia bola pripravená po širšej diskusii. Očakáva, že TMK sa bude 

podieľať na výbere reprezentačného trénera. Nové pravidlá budú revolúciou v športe, zaraďovanie 

k 1.9. 2022 musí byť podľa starých kritérií, žiada MT o zaslanie nových kritérií k pripomienkovaniu. 

Spomenula mixovaný pár, ktorý už niekoľko mesiacov, možno rokov sa vyjadruje, že asi nebude 

pokračovať, čo znamená že navrhnutie vízie potrebuje tieto informácie. 

Monika Thuringerová – upresňuje, že súrodenci Solymosyovci pokračujú v príprave, informácia je na 

základe vyjadrenia Ivany Solymosyovej 

Ivan Šulek – vízia je, čo najlepšie obstáť na vrcholových súťažiach. TMK by víziu mala pripraviť 
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a obhájiť. Sú dokumenty, na ktorých sa určite dá už teraz pracovať  napr.: termínovník, súťažný 

poriadok, ekonomické dokumenty a iné. 

Zuzana Žáková – chce vidieť víziu na nasledujúce roky. ZŽ zaujíma klubová úroveň, nové pravidlá, 

nastavenie školení pre trénerov a pre rozhodcov. Pre ZŽ je toto dôležitejšie ako napr. športovo 

technické dokumenty a iné dokumenty. Navrhuje nastaviť figúry pre ročník 2010 iné ako sú v nových 

pravidlách (možno len na prechodné obdobie). Toto je oblasť, v ktorej má záujem pracovať. 

Jana Mezovská – ohľadne figúr pre začínajúce pretekárky ešte navrhuje prepojenie na okolité krajiny 

a zosúladiť navrhované figúry tak, aby pretekárky sa nemuseli pripravovať na zahraničné súťaže 

s inými figúrami. 

Ivan Šulek – spomenul možnosti školenia nových pravidiel cez Erasmus plus. Čo sa týka organizácie 

súťaže, navrhuje mať organizačný team na prípravu pretekov. Napríklad v ČR majú na to vyčlenenú 

firmu na organizáciu súťaže. 

Jana Mezovská – znovu vymenovala témy ktoré treba spracovať.  

Na Konferenciu je dôležité spracovať zaraďovanie do ÚTM a finančné ohodnocovanie členov ÚTM, 

podľa vyššie spomenutých pripomienok. 

Nora Szauder – nemáme víziu pre reprezentáciu, nevieme či „prevrat“ v športe nastane, musíme čakať, 

aký bude výsledok po FINA Kongrese. Je tu veľa otázok, ktoré si treba rozpitvať a riešiť. Bude sa 

konať tento rok odmeňovanie za dva roky? Treba ujasniť počet repre družstiev, tiež je tu otázka 

zaradenia chlapcov do tímov. NS si myslí, že momentálne nastavený systém je spravodlivý, nedá sa 

presne systém napísať, lebo nevieme informácie. Treba si povedať do akej miery sa idú veci meniť, 

momentálne nie je postavený realizačný tím, nepoznáme manažéra, SPF nemá asistenta.  

Ivan Šulek – pripomenul, že na vyriešenie nastolených otázok je TMK. Podľa jeho pohľadu víziou je, 

že na veľkých medzinárodných podujatiach treba plávať nad 80 bodov. Informuje, že momentálne MT 

je manažérkou, po dobu kým sa nenájde nový manažér a asistent. 

Nora Szauder – vyzvala MT na zaslanie informácií (repre družstvá, rozpočet).  

Jana McDonnell – navrhuje rozpravu o vízii, TMK vníma ako pracovnú skupinu, kde treba v prvom 

bode zahrnúť diskusiu. Žiada MT o zaslanie materiálov. Informuje, že súťaž sa robí podľa FINA 

pravidiel,  IŠ upresnil obsah Súťažného poriadku. 

Nora Szauder – vyzvala ZŽ na revidovanie súťažného poriadku. ZŽ žiada o informáciu, či budeme 

organizovať súťaže. 

Zuzana Žáková – požaduje informáciu o súťažiach v 2022. 

Jana Mezovská – odpoveď na súťaže v termínovej listine – sú dve súťaže navrhnuté tento rok, jedna 

súťaž Žabky, je organizovaná klubom STU. Slovakia Synchro je súťaž poriadaná SPF, JM upozorňuje, 

že na posledných M Slov. bol problém s počtom rozhodcov, treba to riešiť.  

Zuzana Žáková, Jana McDonell, Monika Thuringerová – požiadavka na organizáciu Majstrovstiev 

Slovenska seniorov. JMcD sa vyjadrila, že nie je náročné súťaž zorganizovať. 

Ivan Šulek – organizácia súťaže je aj otázka financií. Treba spraviť prepočet, organizovať aj možno aj 

v rámci tréningu. 

 

 

Ďakujeme všetkým za účasť. 

 

 

Zapísala: Jana Mezovská 

Overil: Martina Moravcová Valko, Ivan Šulek 
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