SPF/2022/VSPL/Z13

Zápis z riadneho zasadnutia č. 13/2022
Výboru sekcie plávania SPF
konaného dňa 09.11.2022 dištančne – TEAMS s online forma
začiatok o 19:30 hod.
ukončenie 22:16 hod.
Prítomní členovia VSPL:
Predsedajúci: p. Júlia Kertésová, členovia: p. Krausová, p. Šimun, p. Mikulová, p. Vevurková,
p. Kraus, p. Mikulová ml., p. Havrlant, p. Moravcová Valko, p. Stanková, p. Hofericová - bez
hlasovacieho práva, generálna sekretárka p. Ivana Lange- bez hlasovacieho práva.
Pozvaní hostia: prezident SPF p. Šulek
Bod č.1 - Otvorenie, schválenie programu
P. Kertésová privítala prítomných členov Výboru sekcie plávania a konštatovala, že na
zasadnutí VSPL je prítomných dištančne 10 členov s hlasovacím právom a traja členovia bez
hlasovacieho práva. VSPL je uznášaniaschopná. P. Kertésová navrhla schváliť program podľa
pozvánky, podklady prichádzali postupne do mailovej komunikácie.
Návrh programu zasadnutia VSPL:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Termíny MSR, termínová listina
Plán prace senior, junior 2023
Zmena PP 2022- senior, príprava Melbourne:
Nominácia MS Melbourne
Podnet p. Galis -Ukrajinsky plavci na MSR
Rôzne
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Výbor sekcie plávania schvaľuje program zasadnutia VSPL v znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Termíny MSR, termínová listina
Plán prace senior, junior 2023
Zmena PP 2022- senior, príprava Melbourne:
Nominácia MS Melbourne
Podnet p. Galis -Ukrajinsky plavci na MSR
Rôzne

Hlasovanie: Za: 10 , Proti: 0, Zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne
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Bod č.1 Termíny MSR, termínová listina
Sekcia plávania navrhla termíny jednotlivých pretekov, zároveň sa dohodli na termíne
mimoriadneho zasadnutia a to 15.11.2022, kde budú schvaľovať termínovú listinu na rok
2023.
Hlasovanie: Za: 10 , Proti: 0, Zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Bod č.2 Plán prace senior, junior 2023
Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť schválenie základnej verzie Plánu práce juniorskej
reprezentácie pre rok 2023.
Základná verzia Plánu práce je informatívna pre trénerov a plavcov príslušnej kategórie. Obsahuje
orientačné termíny, keďže mnohé nie sú známe, obsahuje kritérie pre vstup do reprezentačného družstva
juniorov na 2023.
V priebehu roka 2023 budú neupresnené údaje priebežne doplňované v rámci aktualizácií
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VSPL schvaľuje základnú verziu Plánu práce reprezentačného družstva juniorov na
rok 2023.
V priebehu roka 2023 budú neupresnené údaje priebežne doplňované v rámci
aktualizácií.
Aktualizácie budú obratom zverejňované na webe SPF a zasielané priamo osobným
trénerom reprezentatov.
Príloha: 1
Zodpovední: p. Havrlant
Hlasovanie: Za: 10 , Proti: 0, Zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Termín: bezodkladne

Zodpovedná osoba: p. Kertésová

Bod č. 3 Zmena PP 2022- senior, príprava Melbourne:
Bod č. 4 Nominácia MS Melbourne
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Sekcia plávania navrhla obidva body č.3 a č.4 prerokovať na mimoriadnom zasadnutí, ktoré
sa bude konať 14.11.2022
Hlasovanie: Za: 10 , Proti: 0, Zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Bod č.5 Podnet p. Galis -Ukrajinsky plavci na MSR
VSPL sa zaoberalo doplnením smernice, súťažným poriadkom plávania a jeho formou
dodatku podľa d.u
-

zaradenie zahr. Plavcov na MSR ( za podmienok, ktoré boli uvedene v návrhu a v
podnete od p. Mokrej).



Propozície budú upravene podľa súťažného poriadku, to znamená, že z propozícii MSR sa
vymaže veta, že „ iba pre občanov SR“
A však Majster SR a držiteľ SR rekordu môže byt iba občan SR
Na MSR budú vedene výsledky duplicitne- pre občanov SR, kde bude vyhodnotený aj majster
SR a zvlášť pre všetkých zúčastnených, tato kategória však nebude vyhodnotená medailami
a titulom majster SR
Však doležíte: Zásah do propozícii nesmie byt menej ako 30 dni pred podujatím. Tato zmena
je podmienená schválením na Rade, ta bude 16.11 večer, zápis 18.11 ( 17.11 je voľno). MSR
žiacke A, B sú začiatkom decembra, Open začína 16.12, nestíhame už 30 dnovú lehotu.
Z tohoto dôvodu tato zmena ešte nebude platná na zimné MSR 2022.
P. Mokra podá návrh na Radu, podľa ktorého sa upraví účasť pre pl. športy na MSR a to aj pre
zahraničných plavcov, za podmienok , ktoré budú uvedene v uznesení. ( status utečenec,
prechodný pobyt, občan EU, atd...)
Tieto zmeny budú v platnosti od roku 2023, budeme Vás informovať.
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VSPL schvaľuje doplnenie Smernice
d.u.ustanovení

SPF , súťažný poriadok plávania , formou dodatku,

podľa

Článok 1 Dodatku:
Dopĺňa sa článok 17 novým odsekom 2a, ktorý znie:
2a. Za pretekára sa považujú aj všetci individuálni členovia SPF podľa ods. 2 tohto článku, bez ohľadu na
štátne občianstvo, ak majú prechodný pobyt na území SR, status utečenca alebo status dočasného útočiska
(pôvodne odídenec) podľa platnej právnej úpravy.
Článok 2 Dodatku:
Individuálni pretekári podľa ustanovenia článku 17, ods. 2a sú povinní v plnom rozsahu aplikovať ustanovenia
článku 11, ods. 6.
Článok 3 Dodatku:
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Týmto dodatkom nie je dotknuté ustanovenie článku 25, ods. 1, týkajúce sa slovenských rekordov.
Záverečné ustanovenia
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom schválenia Radou SPF a účinnosť nasledujúcim dňom / alt. iným dňom
(treba určiť).
Zodpovední: p. Lucia Mokrá

Hlasovanie: Za: 10 , Proti: 0, Zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Termín: bezodkladne

Zodpovedná osoba: p. Kertésová

Ukončenie zasadnutia: 22:10 hod.

Zapísal: Ivana Hofericová
Overil : Dagmar Krausová
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