
SPF/2022/VSPL/Z14 

 

1 

 

Zápis z mimoriadneho zasadnutia č. 14/2022 

Výboru sekcie plávania SPF 
konaného dňa 15.11.2022 dištančne – TEAMS s online forma 

 začiatok o 19:30 hod. 

ukončenie  20:50 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.   

 

Bod č. 2 – MS Melbourne VSPL: 

 

1. Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť schválenie nominácie na Majstrovstvá 

sveta na krátkom bazéne 2022 v Melbourne (AUS) (v rátaní aklimatizačného kempu) 

dokopy v termíne 1..-20.12.2022. 

2. Na základe kritérií v Pláne práce RD seniorov 2022 splnilo podmienky pre účasť na 

MS25 2022 k dňu 13.11.2022 (uzávierka FINA) 12 slovenských reprezentantov: 

Andrea Podmaníková, Nikoleta Trníková, Matej Duša, Adam Halas, Richard Nagy, 

Lillian Slušná, Tamara Potocká, Jakub Poliačik, Teresa Ivan, Zora Ripková, Tomáš 

Klobučník, Martina Cibulková. 

3. Účasť Tomáša Klobučníka a Martiny Cibulkovej schválila sekcia nad rámec 10 

reprezentantov s odôvodnením predpokladu dôležitých individuálnych a štafetových 

umiestnení. Náklady na pobyt a náklady na letenku( paušálny príspevok)  pre 2 plavcov, 

budú kompenzované z príspevku  FINA). 

 

4. Predmetom schválenia je tiež schválenie realizačného tímu: Roman Havrlant – vedúci 

akcie; Brian Barnes – osobný tréner Andrey Podmaníkovej s najvyšším prekročením 

A limitu; Karel Procházka – osobný tréner Nikolety Trníkovej s druhým najvyšším 

prekročením A limitu; Karol Púzser – osobný tréner najvyššieho počtu nominovaných 

pretekárov (Halas, Poliačik, Duša); Ján Blanár – fyzioterapeut.  

 

5. Predmetom schválenia je  schválenie účasti rozhodcu, na základe nominácii rozhodcov 

FINA, p. Miroslav Soška. Cestovné náklady budú hradené z kapitoly 15.  

6.  
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Hlasovanie: Za: 10 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

Bod č.3 – Príprava pred MS Melbourne - spolufinancovanie: predmetom návrhu uznesenia 

VSPL SPF má byť schválenie spolufinancovania prípravy plavcov pred MS Melbourne 2022, 

ktorí o to požiadali a to z výnimočných  dôvodov.  

S ohľadom na vývoj situácie tréningovej prípravy seniorských reprezentantov, ktorí 

reprezentujú SR na MS Melbourne, navrhujeme finančne prispieť pretekárom na tréningovú 

prípravu na ich osobnú žiadosť (žiadosť osobných trénerov), za obdobie od 1.11.2022. Podpora 

bude poskytnutá plavcom, trénujúcim na Slovensku i v zahraničí, ktorí riešia problém 

obmedzení domácej tréningovej prípravy.( zatvorenie bazénov v domácom- klubovom 

prostredí) 

Individuálna podpora bude vo forme refundácie individuálnych tréningových nákladov 

presahujúcich bežné tréningové výdavky (preplatením oficiálnych účtovných dokladov- bazén, 

telocvičňa, ubytovanie, strava. Plavci v USA: stravné formou  preplatenia diét – 60USD/ deň), 

všetky položky musia priamo súvisieť s tréningovou prípravou v maximálnej výške celkových 

nákladov do 1.800€ na jedného reprezentanta.  

Uvedené náklady budú čerpané z rozpočtové kapitoly 15 (Podpora prípravy seniorských 

reprezentantov). 

  

Reprezentanti:  

Lilliana Šlušná ( zarvorený bazén Svit od 1.11.2022, vid.podla prílohy) 

VSPL schvaľuje nomináciu uvedených plavcov a členov realizačného tímu na akciu 

Majstrovstvá sveta v krátkom bazéne 2023 podľa kritérií Plánu práce a odôvodnenia 

manažéra reprezentácie: 

a.) Termín akcie: 1.12.-20.12.2022 (v rátane aklimatizačného kempu), miesto: 

Melbourne (AUS);  

b.) Nominácia plavcov podľa Plánu práce: Andrea Podmaníková, Nikoleta 

Trníková, Matej Duša, Adam Halas, Richard Nagy, Lillian Slušná, Tamara 

Potocká, Jakub Poliačik, Teresa Ivan, Zora Ripková, Tomáš Klobučník, 

Martina Cibulková.  

c.) Nominácia realizačného tímu: vedúci výpravy – Roman Havrlant, tréneri – 

Brian Barnes, Karel Procházka, Karol Púzser; fyzioterapeut – Ján Blanár 

d.) Účasť rozhodcu p. Soška na MS Melbourne 

Náklady na akciu budú hradené z kapitoly 15. Konečná suma za MS 

Melbourne bude zverejnená po ukončení a vyúčtovaní MS Melbourne.  

Zodpovední: p. Roman Havrlant  
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Andrea Podmaníková ( zatvorený bazén na univerzite v USA v období od 23.11. do 27.11.2022, 

vid. Podľa prílohy) 

Zora Ripková ( zatvorený bazén na univerzite v USA v období od 23.11. do 27.11.2022, vid. 

Podľa prílohy) 

 

 

Hlasovanie: Za: 10 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Zapísal: Ivana Hofericová 

Overil : Dagmar Krausová  

SPF/2022/VSPL/Z13/U2 

VSPL  schvaľuje spolufinancovanie prípravy plavcov pred MS Melbourne 2022, ktorí o 

to požiadali a to z výnimočných dôvodov.  

S ohľadom na vývoj situácie tréningovej prípravy seniorských reprezentantov, ktorí 

reprezentujú SR na MS Melbourne, sa týmto pretekárom prispeje na tréningovú prípravu 

na ich osobnú žiadosť (žiadosť osobných trénerov), za obdobie od 1.11.2022. Podpora 

bude poskytnutá plavcom, trénujúcim na Slovensku i v zahraničí, ktorí riešia problém 

obmedzení domácej tréningovej prípravy ( zatvorenie bazénov v domácom-klubovom 

prostredí) 

Reprezentanti:  

Lilliana Šlušná ( zarvorený bazén Svit od 1.11.2022, vid.podla prílohy) 

Andrea Podmaníková ( zatvorený bazén na univerzite v USA v období od 23.11. do 

27.11.2022, vid. Podľa prílohy) 

Zora Ripková ( zatvorený bazén na univerzite v USA v období od 23.11. do 27.11.2022, 

vid. Podľa prílohy) 

Individuálna podpora je vo forme refundácie individuálnych tréningových nákladov 

presahujúcich bežné tréningové výdavky (preplatením oficiálnych účtovných dokladov- 

bazén, telocvičňa, ubytovanie, strava. Plavci v USA: stravné formou  preplatenia diét – 

60USD/ deň), všetky položky musia priamo súvisieť s tréningovou prípravou v 

maximálnej výške celkových nákladov do 1.800€ na jedného reprezentanta.  

Náklady hradené z rozpočtovej kapitoly 15 (Podpora prípravy seniorských 

reprezentantov) vo forme preplatenia oficiálnych účtovných dokladov priamo súvisiacich 

s tréningovým procesom. 

Zodpovedný: p. Havrlant   


