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Zápis č. SPF/2022/VSSP/Z5 
z online zasadnutia Výboru sekcie synchronizovaného plávania SPF 

konaného dňa 27.10.2022 
 
 
Prítomní členovia VSSP SPF: p. Shepard, p. Thuringerová, p. Horská, p. Strapeková, p. 
Bednáriková, p. Žáková, p.Spiess, p.Vaculčík 
Prítomný pozvaný: p. Šulek 
Neprítomní členovia VSSP SPF:  p.Allárová 
 
 
Úvodom zasadnutia p. Strapeková V. privítala pozvaných prítomných členov VSSP SPF 
a oboznámila ich s navrhovaným programom.  
 
Program:  

  
1.    Otvorenie 
2.   Poradné orgány SP 
3.   Zabezpečenie súťaží 
4.   Klubové záležitosti 
5.   Záležitostí reprezentačných družstiev 
6.   Záležitosti rozhodcov a trénerov 
7.   Rôzne  
 

SPF/2022/VSSP/Z5/U1/P 

VSSP SPF schvaľuje program online zasadnutia Výboru sekcie synchronizovaného 
plávania SPF konaného dňa 27.10.2022 

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Bod č. 1 – Otvorenie 
 
P. Strapeková privítala členov sekcie. 
 

Bod č. 2 – Poradné orgány SP 
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P.Strapeková informovala členov o jej diskusii s p.Šulekom, ktorý navrhol zrušiť navrhovanú 
marketingovú komisiu a ekonomickú komisiu. Navrhol, aby p. Szauder vykonávala 
ekonomickú činnosť v rámci Trénersko-metodickej  komisie.  

 

SPF/2022/VSSP/Z5/U2/P 

VSSP SPF schvaľuje zloženie trénersko- metodickej komisie, komisie rozhodcov, 
športovo-technickej komisie synchronizovaného plávania. Viceprezidentka SPF pre 
synchronizované plávanie navrhla v zmysle stanov SPF návrh na schválenie členov 
daných komisií synchronizovaného plávania 

Trénersko-metodická komisia: 
Predseda komisie: Jana Mezovská 
Členovia komisie: Jana Labudová, Ivana Solymosyová, Nora Szauder, Monika 
Thüringerová 
 
Komisia rozhodcov: 
Predseda komisie: Lucia Shepard 
Členovia komisie: Jana Mezovská, Jana McDonnell 
 
Športovo-technická komisia: 
Predseda komisie: Zuzana Žáková 
Členovia komisie: Jana Labáthová, Katarína Horváthová, Katarína Spiess 

Hlasovanie:  

TMK za:5 zdržal sa:1,  Monika Thüringerová/ z dôvodu konfliktu záujmov  
KR za:5 zdržal sa:1, Lucia Shepard/ z dôvodu konfliktu záujmov 
STK za:6 zdržal sa:0 
 

Úloha č. 1/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
 

● P.Strapeková vyslovila  potrebu urobiť štatúty k jednotlivým komisiám a ich náplň 
práce. V štatúte trénersko-metodickej komisie majú byť zahrnuté rozpočty. 

Úloha č. 2/2022 vypracovať štatúty k jednotlivým komisiám 
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Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í:  predsedovia jednotlivých komisií 
 

 

Bod č.3- Zabezpečenie súťaží 

Organizácia súťaže figúr a elementov a vyhodnotenie najlepších športovcov za rok 2021 na 
tejto súťaži / organizácia Vianočného vystúpenia 
 

VSSP SP prejavila záujem organizovať súťaž s novými povinnými figúrami a elementami. P. 
Strapeková poprosila TMK o návrh figúr na súťaž elementov a skupiny povinných figúr, 
v ktorých sa bude súťažiť. Zasadnutie TMK prebehlo 25.10.2022, kde členovia navrhli 
technické propozície danej súťaže nasledovne: 

U1, U2, U3  
Mladší žiaci: základná skupina a skupina 2 (podľa nových pravidiel) 
Starší žiaci: skupina A (podľa nových pravidiel) 
Juniori: tímové elementy s nižším koeficientom  
Seniori: párové elementy s nižším koeficientom 
 

SPF/2022/VSSP/Z5/U3/P 

VSSP SPF schvaľuje organizáciu a zároveň propozície súťaže Vianočný kaprík 2022, ktorá 
sa bude konať dňa 17.12.2022 pre vekové kategórie U1, U2, U3, Mladší žiaci, Starší žiaci 
povinné figúry a Juniori, Seniori v technických elementoch. Taktiež predmetom 
rozhodnutia VSSP SPF má byť schválenie poverenia Jany Labáthovej organizáciou súťaže 
za odmenu 500€. 

Náklady spojené s organizáciou Vianočný kaprík budú hradené z rozpočtu SPF 2022, 
kapitoly 16 sekcie synchronizovaného plávania 

Príloha: Propozície súťaže Vianočný kaprík 2022 

Hlasovanie: za 6: , proti: , zdržal sa:  

Úloha č. 3/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
 
Úloha č. 4/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť organizačne podujatie zabezpečiť 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Labáthová J. 
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SPF/2022/VSSP/Z5/U4/P 

VSSP SPF schvaľuje vedúceho protokolu Ondreja Cibulku na súťaž Vianočný kaprík 2022, 
ktorý sa bude konať dňa 17.12.2022 v Bratislave za finančnú odmenu 150€. 

Náklady spojené s ubytovaním, prepravou a finančnou odmenou budú hradené z 
rozpočtu SPF 2022, kapitola 16 sekcie SP  

Hlasovanie: za: 6 , proti: , zdržal sa:  

 
Úloha č. 5/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
 
Úloha č. 6/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť organizačne zabezpečiť 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Labáthová J. 
 

● Vyhodnotenie najlepších športovcov za rok 2021 

Úloha č. 7/2022: vypracovať kritéria a výšky odmien najlepších športovcov 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í:  TMK 
 
Úloha č. 8/2022: vyrobiť plakety, zaslať pozvánky všetkým odmeňovaným športovcom aj tým čo 
ukončili činnosť. 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í:  p. Thüringerová M. 
 
Pripojili sa: p. Žáková Z., p. Spiess K. 
 

● Návrh spoločných figúr pre kategórie U1, U2, U3 a spoločných Majstrovstiev s AT, CZ 
 
P.Strapeková informovala o rozhovore s p.Strassbergerom z Rakúska a pani Vidlařovou 
z Českej republiky. 
Dohodli sa na vzájomnej spolupráci pri organizácii súťaží. Po dohode nakoniec termín 
spoločných Majstrovstiev pre kategóriu starších žiačok, seniorov, masters bude 29.4.-30.4. 
2023 v Olomouci a termín spoločných Majstrovstiev pre kategóriu U1,U2,U3 mladších žiačok 
a juniorov bude v termíne 2.6.-4.6.2023 v Bratislave. P.Strapeková bude ďalej komunikovať 
o podmienkach súťaže, zatiaľ bol navrhnutý koncept, že každá federácia dodá na súťaž určitý 
počet rozhodcov, zvyšní rozhodcovia budú dopĺňaní z klubov. P. Strapeková taktiež 
informovala o snahe mať spoločné figúry s Rakúskom a Českou republikou v kategórii U1, U2 
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a U3. TMK už dala návrh týchto figúr. 
 
Úloha č. 9/2022 Objednať bazén Pasienky 
Zodpovedný: p.Strapeková 
 

 

Bod č.4  Klubové záležitosti 
 

● Rozvojový kemp 4.11.-6.11.2022 so zameraním na nové figúry a školenie trénerov 
 

Zástupcovia klubov prejavili záujem o rozvojový kemp so zameraním na nové figúry 
a školenie trénerov so španielskou trénerkou Esther Fernandez. P. Strapeková vyslovila 
potrebu vzdelávania trénerov v rámci rozvoja športu. Kemp v termíne 5.-6.11.2022 bude 
zameraný na nácvik povinných figúr mladších žiakov a kemp v termíne 19.-20.11.2022 bude 
zameraný na tréning povinných figúr starších žiakov. 

 

SPF/2022/VSSP/Z5/U5/P 

VSSP SPF schvaľuje rozvojový kemp pre kluby so španielskou trénerkou Esther Fernandez 
vekovej skupiny Mladší žiaci so zameraním na nové figúry a na vzdelávanie trénerov v 
termíne 5.-6.11.2022. 

Náklady spojené s organizáciou kempu budú hradené z rozpočtu SPF 2022, kapitoly 16 
sekcie synchronizovaného plávania 

Hlasovanie: za: 8, proti: , zdržal sa:  

Úloha č. 10/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
 
Úloha č. 11/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť organizačne zabezpečiť rozvojový kemp pre kluby 
a osloviť trénerov ohľadom  vzdelávania 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
 

SPF/2022/VSSP/Z5/U6/P 
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VSSP SPF schvaľuje rozvojový kemp pre kluby so španielskou trénerkou Carlou Rodriquez 
vekovej skupiny Starší žiaci so zameraním na nové figúry a na vzdelávanie trénerov v 
termíne 19.-20.11.2022.. 

Náklady spojené s organizáciou kempu budú hradené z rozpočtu SPF 2022, kapitoly 16 
sekcie synchronizovaného plávania 

Hlasovanie: za: 8, proti: , zdržal sa:  

Úloha č. 12/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
 
Úloha č. 13/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť organizačne zabezpečiť rozvojový kemp pre kluby 
a osloviť trénerov ohľadom  vzdelávania 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
 

Bod č.5 Záležitosti reprezentačných družstiev 
 

● Tréningová príprava reprezentačných družstiev 
 
P. Strapeková informovala členov sekcie SP ako a kde prebieha tréningová príprava 
reprezentačných družstiev a taktiež, že na základe Smernice Slovenskej plaveckej 
federácie o systéme zabezpečenia a organizácie športovej prípravy a nominácií 
reprezentačných družstiev v synchronizovanom plávaní ako aj vzhľadom k neexistencii 
národného tréningového centra je potrebné schválenie zabezpečenia prípravy štátnej 
športovej reprezentácie v synchronizovanom plávaní v rámci tréningových hodín klubov 
Iuventa Aquatix, o.z. a TJ Slávia STU Bratislava. Tréningová príprava klubov Iuventa 
Aquatix, o.z., TJ Slávia STU Bratislava prebieha v priestoroch, ktoré sú vzhľadom na hĺbku 
bazéna vhodné na prípravu reprezentácie synchronizovaného plávania. P. Strapeková 
informovala členov, že na odporučenie španielskej trénerky Carly Rodriguez a taktiež 
ukrajinskej trénerky Xenie Sydorenko, ktoré pracovali s reprezentáciou, budú do 
tréningového procesu doplnené: balet, tréningy s trénerkou modernej gymnastiky a pre 
skokanov v tímových zostavách doplnené  hodiny gymnastiky so zameraním na 
akrobaciu. P. Strapeková upozornila, že navrhnutý mesačný dobrovoľný príspevok vo 
výške 180€ nepokryje náklady na tréningovú prípravu. Náklady budú hradené z rozpočtu 
SPF 2022, kapitoly 12 a 15, sekcie synchronizovaného plávania. Medzi členmi začala 
diskusia či si dobrovoľný príspevok môžu dovoliť aj rodiny, ktoré majú v reprezentácií 2 
deti. P. Strapeková navrhla výnimku pre rodiny, ktoré si to nemôžu zo sociálnych dôvodov 
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dovoliť a to: Jedno dieťa v plnej výške a druhé 50%. Taktiež boli v minulosti oslobodení od 
platenia dobrovoľného príspevku za dosiahnuté výsledky stále zaradení reprezentanti 
Diky Ch., Reichová V., Solymosyová S., Solymosy J.. P. Žáková navrhla za dosiahnuté 
výsledky aj McDonnell L. 

 

SPF/2022/VSSP/Z5/U7/P 

VSSP SPF schvaľuje v zmysle a s odkazom na čl. 1 bod 3 Smernice Slovenskej plaveckej federácie 
o systéme zabezpečenia a organizácie športovej prípravy a nominácií reprezentačných družstiev 
v synchronizovanom plávaní zabezpečenie prípravy štátnej športovej reprezentácie 
v synchronizovanom plávaní v priestoroch  telovýchovných zariadení nachádzajúcich sa v bloku B 
budovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave a v rámci tréningových hodín klubov Iuventa Aquatix, 
o.z. a TJ Slávia STU Bratislava. VSSP SPF taktiež schvaľuje pomocných trénerov Ninu Hatalovú 
v sume 35,-/1,5 hod (baletná príprava), Petra Náhleho v sume 50,-/1,5 hod (akrobatická 
príprava), Sáru Olejárová v sume 100,-/1,5 hod (gymnastická príprava) a pomocné trénerky SP  
Janu Labáthovú a Romanu Horskú v sume 10€/1 hod. 
 
Menný zoznam reprezentantov SR v SP, ktorí sa budú zúčastňovať každodennej spoločnej 
tréningovej prípravy: 
 
Materský klub Iuventa Aquatix, o.z.: Ásványiová Veronika, Čončolová Rebeka, Diky Chiara, 
Grinčová Viktória, Lajčáková Johana, Lisá Ingrid, Markušová Hana, Markušová Tamara, Miša 
Viktória, Strapeková Žofia, Vilímová Isabella, Vilímová Mia, Zemanová Lisa 
Materský klub TJ Slávia STU v Bratislave: Krajčovičová Lea Anna, McDonnell Linda, Solymosy Ivan, 
Solymosy Jozef, Solymosyová Silvia 
Materský klub KŠP Žralok: Bernáthová Michaela, Matúšová Eva 
Materský klub ŠK Synchro Bratislava : Reichová Viktória 
 
Rozpis spoločnej tréningovej prípravy reprezentácie SR v SP na sezónu 2022/2023 
 
Iuventa Aquatix, o.z. 
Pondelok 
16:00-17:00 sucho 
17:00-19:00 voda (3,3) 
Utorok  

        17:30-19:00 balet (veľká telocvičňa) 
        19:00-21:00 voda (3,3) 
        Štvrtok  
        17:00-19:00 balet (veľká telocvičňa) 

Piatok  
         16:00-17:00 sucho (veľká telocvičňa) 
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         17:00-20:00 voda (3,3,3) 
 
Tj Slávia STU Bratislava 
Pondelok  
17:00-18:00 sucho (telocvičňa chemická) 

         18:30-20:30 voda (pol bazéna) 
Streda  

         16:30-18:00 moderná gymnastika (malá telocvičňa) 
         18:30-20:30 voda (pol bazéna) 
          
         V priestoroch  telovýchovných zariadení nachádzajúcich sa v bloku B budovy Stavebnej fakulty STU 
v Bratislave 

Sobota 
08:00-09:00 sucho (veľká telocvičňa) 
09:00-12:00 voda 
 
Gymnastická Hala Inter 
Utorok 
07:00-08:30 
 
Náklady na tréningovú prípravu budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2022, 12 a 15 kapitoly Sekcie 
synchronizovaného plávania, formou refakturácie cez kluby 
 

Hlasovanie: za: 6 , proti: 1 , zdržal sa: 1, Horská Romana/ konflikt záujmov 

Úloha č. 14/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
 

Úloha č. 15/2022  VSSP SPF ukladá povinnosť tréningovú prípravu organizačne zabezpečiť 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Thüringerová M. 
 

● P.Strapeková navrhla navýšenie dobrovoľného mesačného príspevku z dôvodu 
navýšenia cien energií a prenájmov bazénov a zároveň z dôvodu najatia baletnej 
trénerky a trénera na akrobaciu. 

 

SPF/2022/VSSP/Z5/U8/P 

VSSP SPF schvaľuje výšku dobrovoľného príspevku reprezentantov, ktorá bude použitá na 
športovú prípravu reprezentačných družstiev v synchronizovanom plávaní v mesiacoch. Príspevky 
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budú použité výhradne na aktivity súvisiace s reprezentáciou (tréningová činnosť, resp. športové 
súťaže). Uvedené príspevky budú zasielané mesačne na vlastný účet SP a ich použitie musí schváliť 
Rada SPF. Odporúčaná výška príspevku pre reprezentáciu je maximálne do sumy 180,- 
Eur/mesiac. Splatnosť bude na predfaktúre zaslanej zo sekretariátu SPF. 

Hlasovanie: za: 7, proti: 1, zdržal sa:  

Úloha č. 16/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
 
Úloha  č. 17/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť informovať p. Hudecovú 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Thüringerová 
 
 

● P.Strapeková navrhla schváliť výnimku z platenia mesačných príspevkov . 
 

SPF/2022/VSSP/Z5/U9/P 

VSSP SPF schvaľuje výnimku z povinnosti spoluúčasti reprezentanta reprezentačných družstiev 
Seniori a Juniori na ich športovej príprave pre reprezentantov Chiaru Diky, Lindu McDonnell, 
Viktóriu Reichovú, Jozefa Solymosyho a Silviu Solymosyovú za dosiahnuté výsledky. Predmetom 
rozhodnutia VSSP SPF má byť taktiež schválenie výnimky zo sociálnych dôvodov pre rodiny, ktoré 
majú v reprezentácií dve detí a viac to: dobrovoľný príspevok jedného dieťaťa v plnej výške a druhé 
dieťa vo výške 50% schváleného dobrovoľného príspevku a to menovite pre Hanu Markušovú, Miu 
Vilímovú.  

Hlasovanie: za: 7 , proti:1 , zdržal sa:  

Úloha č. 18/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
 
 

● Nominácia/ sústredenie 
 
 

SPF/2022/VSSP/Z5/U10/P 

VSSP SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov reprezentačných družstiev Mladší juniori, Juniori, 
Seniori a realizačného tímu na sústredenie pod vedením zahraničnej trénerky a choreografky 
Esther Fernandez za odmenu 300€/deň.  Sústredenie bude zamerané na tvorbu choreografie 
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ktorého súčasťou je aj rozvojový kemp a školenie trénerov v rámci tréningovej prípravy a v X- 
Bionic sphere a to od 04.11.2022-06.11.2022 

reprezentanti:  
Ásványiová V., Bernáthová M., Čončolová R., Diky Ch., Grinčová V., Krajčovičová L., Lajčáková J., 
Lisá I., Markušová H., Markušová T., Matúšová E., McDonnell L., Miša V., Reichová V., Solymosy I., 
Solymosy J., Solymosyová S.,  Strapeková Ž., Vilímová I., Vilímová M., Zemanová L.  
realizačný tím: 
Vedúci výpravy: Thüringerová Monika  
Tréneri: Solymosyová I., Thüringerová M., Esther Fernandez 
 
Všetky náklady týkajúce sa sústredenia a príchodu španielskej trénerky Esther Fernandez (letenka, 
preprava, ubytovanie, odmena) budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2022, kapitoly 16 Sekcie SP   

Hlasovanie: za: 7 , proti: , zdržal sa: 1,  Monika Thüringerová/ z dôvodu konfliktu záujmov 

Úloha č. 19/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
 
Úloha č. 20/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť organizačne sústredenie zabezpečiť 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Thüringerová M. 
 
 

SPF/2022/VSSP/Z5/U11/P 

VSSP SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov reprezentačných družstiev Mladší juniori, Juniori, 
Seniori a realizačného tímu na sústredenie pod vedením zahraničnej trénerky a choreografky 
Carly Rodriquez Vargas  za odmenu 300€/deň.  Sústredenie bude zamerané na tvorbu 
choreografie ktorého súčasťou je rozvojový kemp a školenie trénerov v rámci tréningovej prípravy 
a v X- Bionic sphere a to od 17.11.2022-20.11.2022 

reprezentanti:  
Ásványiová V., Bernáthová M., Čončolová R., Diky Ch., Grinčová V., Krajčovičová L., Lajčáková J., 
Lisá I., Markušová H., Markušová T., Matúšová E., McDonnell L., Miša V., Reichová V., Solymosy I., 
Solymosy J., Solymosyová S.,  Strapeková Ž., Vilímová I., Vilímová M., Zemanová L.  
realizačný tím: 
Vedúci výpravy: Thüringerová Monika  
Tréneri: Solymosyová I., Thüringerová M., Carla Rodriguez Vargas 
 
 Všetky náklady týkajúce sa sústredenia a príchodu španielskej trénerky Carly Rodriguez Vargas 
(letenka, preprava, ubytovanie, odmena) budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2022, kapitoly 16 
Sekcie SP   
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Hlasovanie: za: 7 , proti: , zdržal sa: 1,  Monika Thüringerová/ z dôvodu konfliktu záujmov 

Úloha č. 21/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
 
Úloha č. 22/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť organizačne sústredenie zabezpečiť 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Thüringerová M. 
 
 

● Nominácia na súťaž Vianočný kaprík 2022 
 
 

SPF/2022/VSSP/Z5/U12/P 

VSSP SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov reprezentačných družstiev Mladší juniori, Juniori, 
Seniori a realizačného tímu na súťaž Vianočný kaprík 2022, ktorá sa bude konať dňa 17.12.2022 v 
Bratislave. VSSP SPF taktiež na návrh asistenta reprezentačného trénera SP M. Thüringerovej 
schvaľuje povolenie štartu pretekárov Lisá Ingrid /IUVAQ/, Markušová Tamara /IUVAQ/, Miša 
Viktória /IUVAQ/, Vilímová Isabella /IUVAQ/ a Matúšová Eva /KSPZR/ súťaži Vianočný kaprík 
2022, Bratislava/SVK/ v termíne 17.12.2022 v kategórii MŽ pod hlavičkou materského klubu a v 
kategórii SŽ pod hlavičkou reprezentačného družstva SPF. 

reprezentanti:  
Ásványiová V., Bernáthová M., Čončolová R., Diky Ch., Grinčová V., Krajčovičová L., Lajčáková J., 
Lisá I., Markušová H., Markušová T., Matúšová E., McDonnell L., Miša V., Reichová V., Solymosy I., 
Solymosy J., Solymosyová S.,  Strapeková Ž., Vilímová I., Vilímová M., Zemanová L.  
realizačný tím: 
Vedúci výpravy: Thüringerová Monika  
Tréneri: Solymosyová I., Thüringerová M. 
 
Náklady výpravy na štartovné poplatky budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2022,  Sekcie SP   

Hlasovanie: za: 7 , proti: , zdržal sa: 1,  Monika Thüringerová/ z dôvodu konfliktu záujmov 

Úloha č. 23/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
 

Úloha č. 24/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť organizačne akciu zabezpečiť 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Thüringerová 
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SPF/2022/VSSP/Z5/U13/P 

VSSP SPF schvaľuje vrátenie zapožičaného športového materiálu u športovcov, ktorí prerušili, 
alebo ukončili pôsobenie v reprezentácií SR: 

Parka, Ruksak, Šuštiaková súprava, tréningové pomôcky (1kg a 2kg závažie, opasok, guma), 
modrá mikina a iné podľa prípadných ďalších pokynov 

Hlasovanie: za: 8 , proti: , zdržal sa:  

 
 

● Reprezentačný tréner- P.Strapeková informovala o reprezentačnom trénerovi Ksenyi 
Sydorenko, že by bola k dispozícii od decembra 2022, ale pýta si sumu 2500-3000 Eur 
mesačne plus ubytovanie a zároveň informovala o jej dohodnutých kempoch v 
Španielsku, Francúzsku a Columbii. Nastala diskusia, že je potrebný dlhodobý koncept 
s víziou OH 2028 a že by bolo dobré vidieť jej choreografiu. Členovia VSSP preferovali 
viac spoluprácu so španielskou trénerkou a navrhli pozvať p. Sydorenko na kemp kde 
by urobila choreografiu pre seniorský/juniorský pár a uvidia jej prácu. 
 

Bod č.6- Záležitosti rozhodcov a trénerov 

 

● FINA rozhodcovia 

 
P.Strapeková informovala o činnosti našich FINA rozhodcov a potrebe nahlásiť našich 
rozhodcov na rok 2023. P.Strapeková na minulej sekcii oznámila, že uvoľňuje svoje miesto G 
rozhodkyne pre Vesnu Jarinu, ktorá prejavila záujem stať sa FINA rozhodcom z dôvodu 
konfliktu záujmov. Na pozíciu FINA rozhodcov A môžeme ako Slovensko navrhnúť 3 osoby 
a FINA rozhodcov G môžeme navrhnúť 5 osôb s kvalifikáciou, ktorí musia mať úspešne 
absolvované FINA školenie so skúškou. Avšak rozhodcovská komisia sa zhodla, že výber 
rozhodcu by mal byť transparentný a mali by byť oslovení všetci rozhodcovia ktorí majú 
záujem sa stať FINA rozhodcami a z tých podľa účasti na súťažiach, kvality rozhodovania 
a absolovania FINA školy vyberie vhodného kandidáta. 

FINA ROZHODCOVIA A: p.Shepard, p.Žáková, o. Mezovská 
FINA ROZHODCOVIA G: p.Szauder, p. McDonnell, p. Solymosyová, p.Thuringerová, 
p.Strapeková 
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SPF/2022/VSSP/Z5/U14/P 

VSSP SPF schvaľuje zoznam rozhodcov na FINA list pre rok 2023. 

Menný zoznam rozhodcov: 
FINA ROZHODCOVIA A: p. Mezovská p.Shepard, p.Žáková,  
FINA ROZHODCOVIA G: p. McDonnell, p. Solymosyová, p.Strapeková p.Szauder, 
p.Thüringerová 

Hlasovanie: za: 5 , proti: , zdržal sa: 3,  Thüringerová, Strapeková, Žáková z dôvodu konfliktu 
záujmov 

Úloha č. 25/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
 

Úloha č. 26/2022  VSSP SPF ukladá povinnosť poslať vyplnený dotazník od FINA za rozhodcov 
a zaslať zoznam rozhodcov na FINA. 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p.Shepard, p.Mezovská, p.McDonnell 
 
 

● FINA  školenie rozhodcov Brno, školenie rozhodcov online seminár 
 

 FINA školenie rozhodcov v Brne, ktoré je naplánované na 18.11.-20.11.2023 prebehne. Treba 
zabezpečiť ubytovanie pre rozhodcov a individuálnu dopravu do Brna. 

Lucia Shepard informovala o možnosti absolvovať FINA Coaches Clinic na Arube online, 
ktorá sa bude konať v dňoch 4.11.-5.11. A 11.11.-12.11.2022. Prihlasovanie je možné cez GSM 
systém. Kto má záujem nech nahlási trénerov. 

Lucia Shepard informovala o online seminároch. 

Pani Shepard informovala, že by bolo dobré viesť zoznam aktívnych rozhodcov a FINA 
rozhodcovia by mali povinne chodiť rozhodovať na domáce súťaže. Pri rozhodovaní sa 
o nominácii rozhodcu na vrcholové súťaže  brať do úvahy ich aktívnu činnosť a počet 
rozhodovaní. 

Pani Shepard informovala, že rozhodcovská komisia navrhla robiť školenia na 

1.) všeobecný prehľad zmien v pravidlách (aj pre trénerov) 
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2.)  Figúry/zostavy relevantné pre mladších žiakov, kategóriu mladších juniorov 
a juniorov. Súťaž pre seniorov sa pravdepodobne bude konať mimo SVK. V priebehu 
roka by sa mali domáce rozhodkyne doškoliť aj na seniorskú kategóriu. 

Počet hodín školenia sa odhaduje na cca 10, ktoré by boli rozdelené do 5 tich sedení (5x2 
hodiny). Dve školenia by mali prebehnúť v decembri a tri školenia v januári. 

Školenia by prebehli virtuálne, jedno zo školení by mohlo byť in-person. Virtuálne 
školenie sa javí ako lepší formát, pretože umožní účasť väčšiemu počtu rozhodcov, 
netreba prenajímať priestor) 

Školiteľky by mali byť FINA rozhodkyne, ktoré majú absolvovanú FINA školu. 

 

Úloha č. 27/2022 -Osloviť rozhodcov a spracovať zoznam potencionálnych kandidátov na 
FINA rozhodcov na rok 2024. Vybrať školiteľov na domáce školenia rozhodcov, určiť termíny 
školení. Podať informáciu o FINA coaches Clinic na Arube do klubov, či má niekto záujem sa 
zúčastniť. V prípade záujmu nahlásiť mená do GSM systému. 

Zodpovední: p. Shepard, p.Mezovská, p.Mcdonnell 

 

 

SPF/2022/VSSP/Z5/U15/P 

VSSP SPF schvaľuje účasť rozhodcov na FINA školení v Brne 18.-20.11.2022 v zložení Jana 
Mezovská, Jana McDonnell, Ivana Solymosyová, Nora Szauder, Zuzana Žáková, Monika 
Thüringerová, Veronika Strapeková 

Hlasovanie: za: 5 , proti: , zdržal sa: 3- Thüringerová, Strapeková, Žáková z dôvodu 
konfliktov záujmov 

Úloha  č. 28/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
 
Úloha č. 29/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť organizačne podujatie zabezpečiť 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V., Shepard L. 
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● Semináre pre rozhodcov 

Predsedkyňa rozhodcovskej komisie p. Lucia Shepard upovedomila sekciu SP o tom, že je 
nutné preškoliť rozhodcov, nakoľko boli schválené nové FINA pravidlá. Rozhodcovská 
komisia navrhuje  termíny online seminárov a ich program nasledovne: 

13.11.2022 všeobecný prehľad nových pravidiel/ pozvaní sú aj tréneri 
27.11.2022 seminár zameraný na povinné figúry MZ a SZ, ktoré budú na súťaži Vianočný 
kaprík 2022/ iba pre rozhodcov  
4.12.2022 elementy,  ktoré budú na súťaži Vianočný kaprík 2022/ iba pre rozhodcov 
10.12.2022 Praktická časť na bazéne/ iba pre rozhodcov 
Január zostavy 
 

SPF/2022/VSSP/Z5/U16/P 

VSSP SPF schvaľuje sériu online seminárov pre rozhodcov, zameraných na nové pravidlá 
FINA v nasledujúcich termínoch: 

13.11.2022 všeobecný prehľad nových pravidiel 
27.11.2022 seminár zameraný na nové povinné figúry vo vekových kategóriách Mladší  
a Starší žiaci, ktoré budú na súťaži Vianočný kaprík 2022 
4.12.2022 elementy,  ktoré budú na súťaži Vianočný kaprík 2022 
10.12.2022 Praktická časť na bazéne 
Január zostavy 

Hlasovanie: za: 8 , proti: , zdržal sa:  

Úloha  č. 30/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF 

Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
 
Úloha č. 31/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť organizačne semináre zabezpečiť 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: Komisia rozhodcov 
 

Bod č.7- Rôzne 
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● Webinár-psychológia v športe a motivácia so švédskou psychologičkou 
 

P.Strapeková  pozvala všetkých trénerov a rozhodcov na webinár so švédskou 
psychologičkou Vibeke Sending.P.Vibeke pracuje ako psychológ, školiteľ a zároveň je 
rozhodkyňou synchronizovaného plávania a mamou juniorskej reprezentantky. Webinár 
prebehne online 3.11.2022 od 19,00 hod. Predpokladaný koniec je 21,00 hod. Webinár 
prebehne v angličtine, zúčastnia sa ho aj tréneri z Rakúska a Čiech. Link bude zaslaný vopred. 

 

Úloha č. 30/2022- Kluby informovať svojich trénerov 
Zodpovedný: Kluby SP 
 

 

● NŠC 
 
M. Thüringerová na základe kritérií navrhla reprezentantov do podpory  NŠC v roku 
2023 a to menovite: 
 
Bernáthová Michaela, Diky Chiara, Krajčovičová Lea, McDonnell Linda, Reichová 
Viktória, Solymosy Jozef, Solymosyová  Silvia, Strapeková Žofia 
 

 

SPF/2022/VSSP/Z5/U17/P 

VSSP SPF schvaľuje navrhnutých reprezentantov do podpory NŠC v roku 2023 a to 
menovite: Bernáthová Michaela, Diky Chiara, Krajčovičová Lea, McDonnell Linda, 
Reichová Viktória, Solymosy Jozef, Solymosyová  Silvia, Strapeková Žofia 

Hlasovanie: za:8 , proti: , zdržal sa:  

Úloha  č. 32/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
 
Úloha č. 33/2022 vyplniť potrebné dokumenty a informácie pre NŠC 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: Thüringerová M. 
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V Bratislave, 27.10.2022 
 
 
Zapísala: V.Strapeková 
Overila:  M.Thuringerová 

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
http://www.swimmsvk.sk/

