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Zápis z mimoriadneho zasadnutia č. 15/2022 

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 

Súťažný riaditeľ p. Róbert Košťál 

 

Návrh programu zasadnutia VSPL: 

 

1. Otvorenie a schválenie návrhu programu zasadnutia sekcie č.15 

2. Schválenie nominácie pretekárov v kategórii mladších juniorov na medzinárodné preteky 

CECJM v Prahe v termíne 3. – 4.12.2022 podľa aktuálne schváleného Plánu práce RD 

juniorov. 

3. Schválenie Termínovej listiny na rok 2023, podľa prílohy.  

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.   

 
1.  

 

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

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

SPF/2022/VSPL/Z15/U1 

 

Výbor sekcie plávania schvaľuje program zasadnutia VSPL v znení: 

1. Otvorenie a schválenie návrhu programu zasadnutia sekcie č.15 

2. Schválenie nominácie pretekárov v kategórii mladších juniorov na medzinárodné 

preteky CECJM v Prahe v termíne 3. – 4.12.2022 podľa aktuálne schváleného Plánu 

práce RD juniorov. 
3. Schválenie Termínovej listiny na rok 2023, podľa prílohy.  
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Bod  č.2 Schválenie nominácie pretekárov v kategórii mladších juniorov na medzinárodné 

preteky CECJM v Prahe v termíne 3. – 4.12.2022 podľa aktuálne schváleného Plánu práce RD 

juniorov. 

Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť schválenie nominácie pretekárov v kategórii mladších 

juniorov na medzinárodné preteky CECJM v Prahe v termíne 3. – 4.12.2022 podľa aktuálne schváleného 

Plánu práce RD juniorov. Nominácia na preteky bola robená podľa aktuálnej výkonnosti v predmetných 

ročníkoch juniorov a junioriek s primárnym prihliadnutím na výkony na 50m bazéne v období od 

1.9.2022 (zoznam nižšie). Z pôvodnej základnej nominácie sa ospravedlnili: K. Vetráková a K. 

Poliačiková – obi dve zo zdravotných dôvodov.  

Pretekári „nereprezentanti“ (označení v zozname červeným) ako oficiálne nominovaní,  obdržia podľa 

Plánu práce  štatút reprezentanta na uvedenú akciu.  
 

S ohľadom na to, že ide o súťaž družstiev, môže vedúci akcie operatívne doplniť do zostavy náhradníka, 

v prípade ochorenia niektorého z nominovaných plavcov do termínu pretekov. O tomto kroku musí 

vedúci akcie informovať predsedu sekcie plávania. 

 

 

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

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

Bod  č.3  Schválenie Termínovej listiny na rok 2023, podľa prílohy.  

 

SPF/2022/VSPL/Z15/U2 

VSPL  schvaľuje nomináciu reprezentantov mladších juniorov na Multistretnutie 

CECJM v Prahe, podľa Plánu práce RD juniorov:   

a.) Termín akcie: 3.-4.12.2022, miesto: Praha (CZE);  

b.) Nominácia plavcov:  

roč. 2007: Černák A., Fekete S., Gray O., Hupka A., Tomas O., Vojtko M.  

roč. 2008: Bohman L., Kolesár J., Minárik M., Nemec R., Očko S., Sciranka J. 

roč. 2008: Brežná D., Horňáková N., Marcinová M., Novotná N., Rakúsová N. 

roč. 2009: Gray S., Jankovská N., Lecká D., Megelová S., Orosz S.  

 

Nominácia realizačného tímu: T. Viola (vedúci akcie), M. Kaňuk, K. Hamadejová, G. 

Svoboda, M. Božik 

 

Zodpovední: p. Havrlant  

SPF/2022/VSPL/Z15/U3 

VSPL  schvaľuje Termínovú listinu súťaži na kalendárny rok 2023 podľa prílohy. 

Zodpovední: p. Kertésová  
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Hlasovanie: Za: 10 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

Zapísal: Ivana Hofericová 

Overil : Dagmar Krausová  

 


