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Zápis zo zasadnutia č.10/2022 

Výboru sekcie diaľkového plávania SPF 

konaného dňa 8.11.2022 formou online cez platformu Teams 

 začiatok o 20:15 hod. 
/ zasadnutie presunuté z plánovaného termínu 7.11.2022 pre pracovné povinnosti/ 

 

  

Prítomní členovia VSDP: p. Dubčáková, p.Vachan, p. Laho, p. Peciar , 

                                            p. Suchánek od 20:30  

                                            p. Hamadejová od 20:20h 

Pozvaný – prítomný : prezident SPF Ivan Šulek od 20:25h 

Asistentka pre DP : - 

 

1. Otvorenie 

 

P.Dubčáková privítala všetkých pozvaných prítomných účastníkov zasadnutia. 

Konštatovala, že na začiatku zasadnutia VSDP sú prítomní 4 členovia VSDP a je teda uznášania 

schopný. 

 

 

2. Schválenie návrhu programu VSDP SPF 
     Návrh programu zasadnutia VSDP: 

 
1. Otvorenie  

2. Schválenie návrhu programu VSDP SPF  

                          3.   Kontrola úloh VSDP SPF / NŠC, ADA, PUŠ/ 

5. Plán práce na nový RTC 

6. ÚTM DP / príprava nového zoznamu zaradených, p. Púzser žiadosť K. Obert / 

7. Financie / pohľadávka , zostatok... / 

8. SPDP 2023 / termíny, podmienky pre tech usporiadateľa, zaradenie štafiet.../ 

9. Taliansko  

10. Iné / vyhodnotenie športovec roka 2022 v DP kritéria, Eur.pohár DP, medzinár. školenie 

rozhodcov v DP, .../ 

 

 

Uznesenie SPF/2022/VSDP/Z10/U1 
Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje program zasadnutia VSDP vo vyššie  uvedenom 

znení: 

Hlasovanie: Za: 4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
 

3. Kontrola úloh VSDP SPF 
p. Dubčáková uviedla , že  
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 - je nutné pripraviť smernicu na udeľovanie odmien športovcom za mimoriadne výkony na 

vrcholných podujatiach - do konca 11/22 dľa rozhodnutia Rady SPF. Táto bude vychádzať zo 

smernice, ktorá bude pripravená pre plávanie. Je nutné premyslieť a zadefinovať mimoriadny výkon 

v DP za momentálnych podmienok a okolností. Členmi VSDP predbežne navrhnuté – výsledok v 

prvej polovici zo štartovej listiny, s čím všetci zúčastnení súhlasili. 

Za : 6 , Proti:0,  Zdržal sa : 0.  

Je nutné premyslieť i výšku finančnej odmeny pre športovca a trénera. 

Úloha: pripraviť podklad – znenie smernice pre schválenie VSDP  Zodpovedný: T. Vachan 

 

- v spolupráci so sekciou plávania bol stanovaný termín MSR DP bazén na 4.3.2023 

 

- LEN zverejnila termín MEJ DP 15.-17.9.2023 v Piombino / ITA 

  Vzhľadom na uvedené bude musieť byť aj termínová listina SPDP 2023 upravená 

 

- máme schválené kritéria pre zaradenie do reprezentácie SR v DP na rok 2023 – tie je nutné 

zapracovať do Plánu práce reprezentačného družstva v DP na rok 2023 a zároveň pomaly chystať 

kritéria pre zaradenie do reprezentácie  DP na rok 2024 , aby mohli byť k 1.1.2023 zverejnené.  

 

p.Vachan uviedol,že 

- bol účastný obhajob 1.kolo - k znovuzaradeniu Tomáša Peciara do NŠC , bude sa konať ešte 2. kolo 

– termín nám bude oznámený. 

 

- za DP je vypracovaný podklad pre ADA / Filip Lányi, Tomáš Peciar  /, do konca 11/22 bude 

odovzdaný 

 

- pre PUŠ boli odovzdané podklady za DP v roku 2022  - 1x výkon senior T. Peciar z MS Budapest na 

5km, 1x výkon junior Filip Lányi z MSJ Mahé. Do výpočtu budú zaradené výkony za posledné 4 roky 

/ 40%,30%,20%,10% / 

 

 

4. Plán práce na nový RTC 
P. Vachan uviedol, že v pripravenom materiáli je nutné už len zapracovať po sfinalizovaní termínové 

listiny vrcholných podujatí, SPDP a následne k tomu plán sústredení. Toto bude predložené mailom 

k pripomienkovaniu členom VSDP ihneď po sfinalizovaní. 

Zodpovední:p.Vachan, p. Suchánek 

 

P. Vachan pripraví zoznam reprezentantov SR v DP k 1.1.2023 dľa platných kritérii. 

 

 

5. ÚTM DP / príprava nového zoznamu zaradených, p. Púzser žiadosť K. Obert / 
p. Vachan na základe dosiahnutých výsledkov plavcov v tomto roku pripraví predbežný zoznam 

plavcov spĺňajúcich podmienky zaradenia do ÚTM 2023 dľa schválených kritérii. Po MSR v krátkom 

bazéne v 12/2022 bude zoznam finalizovaný. 

 

p. Dubčáková uviedla, že na VSDP bola doručená mailom žiadosť trénera p. Púzsera o príspevok pre 

K. Oberta z ÚTM DP na videoanalýzu techniky p. Marekom Polachom. Analýza má hodnotu cca 

300eur. Ako dôvod uvádza: Analýza techniky vie plavca posunúť v bazénovom aj diaľkovom plávaní. 
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Kristián má problémy s technikou a vedel by tak predísť zdravotným problémom predovšetkým 

v oblasti ramien. 

Kristián Obert si neuplatnil preplatenie ročnej lekárskej športovej kontroly cez UTM DP / tak ako bola 

táto možnosť schválená VSDP aj Radou SPF/ a keďže máme za to , že by tak mohol predísť 

zdravotným problémom, členovia VSDP schválili  preplatenie polovice nákladov – teda 150eur 

z ÚTM v DP na videoanalýzu techniky plávania Marekom Polachom. 

 

Uznesenie SPF/2022/VSDP/Z10/U2 
VSDP schvaľuje preplatenie nákladov na videoanalýzu techniky plávania p. Marekom Polachom pre 

reprezentanta v DP Kristiána Oberta na žiadosť osobného trénera p. Púzsera v sume 150eur z financií UTM DP. 

 

Hlasovanie: Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha z uznesenia: predložiť na schválenie Rade SPF 

Zodpovední: p. Dubčáková, p. Vachan, 

 

 

  

6. Financie / pohľadávky, zostatok.../ 
p. Dubčáková uviedla, že 

- prešla všetky položky z čerpania financií v jednotlivých kapitolách, pričom v kapitole 12 – UTM 

ostávajúce financie tak ako bolo rozhodnuté na minulom zasadnutí , budú využité pre plavcov na 

sústredenie. V kapitole 15 aj 16 je rozpočet vyčerpaný , respektíve v niektorých položkách aj ľahko 

prečerpaný. Náklady na mzdy do konca roka a iné nutné výdavky budú hradené z vlastných zdrojov 

DP , čo považujeme za nefér. Vzhľadom na pretrvávajúci deficit financií v DP za posledné roky , pri 

vyššom počte reprezentantov, aj kvalifikantov na vrcholné podujatia a vyššom počte UTM plavcov , 

pri nepolavených kritériach a organizácii SPDP  na veľmi kvalitnej úrovni v počte 8. kôl, čím sa 

zvyšuje základňa diaľkoplavcov - pripraví analýzu. Členovia VSDP na jednohlasne zhodli , že 

spracovaná analýza bude následne predložená Rade SPF s požiadavkou na navýšenie financovania DP 

v SPF. 5% nieje postačujúcich ani pri uskromnení a dôkladnom zvážení každého výdavku a neustále je 

tak vyvíjaný tlak na VSDP, ktorý tak nedokáže zabezpečiť prípravu reprezentantov a zabezpečiť 

rozvoj DP v UTM, ani v širšej základni v súlade s plánom, ktorý považuje za vhodný a adekvátny. 

Zodpovední: p. Dubčáková ,p.Vachan 

 

- Pohľadávky: jednotlivé položky p. Dubčáková osobne riešila , boli rozposlané opakovane faktúry na 

správne adresy , u niektorých už došlo k úhrade. 

 

 

7. SPDP 2023 / termíny, podmienky pre tech usporiadateľa , zaradenie štafiet... /  
Vzhľadom na zverejnenie MEJ DP 15.-17.9.2023 Piombino, zverejnenie termínov EP v DP 2023, kde 

v 4. kole bude usporiadateľom SPF v Šamoríne bude nutná zmena v termínovej listine SPDP 2023. P. 

Dubčáková osloví doterajších technických usporiadateľov , a spolu s p. Vachanom s ohľadom na 

stanovisko usporiadateľov zostavia predbežnú termínovú listinu SPDP 2023  a predložia VSDP. 

 

S ohľadom na vyššie uvedené finančné obtiaže je nutné pristúpiť aj k zmene financovania kôl SPDP 

z SPF.  Členovia VSDP sa zhodli , že toto bude predmetom mimoriadneho zasadnutia VSDP online 

v dohľadnej dobe. Bude nutné vypracovať bližšiu špecifikáciu zmluvy SPF a tech usporiadateľa. 
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Zodpovední: p. Dubčáková,p. Vachan, p. Šulek 

 

P. Suchánek predložil návrh na zaradenie štafiet do SPDP 4x 1250m mix/ 2+2/ v dvoch kategóriách 1. 

žiaci 2. OPEN.  

Členovia SPDP jednohlasne súhlasili. Súťaž štafiet bude začlenená do niektorého z kôl SPDP 2023 

Bližšia špecifikácia bude v propozíciach a ŠTD. 

 

 

8. Taliansko 
P. Dubčáková uviedla, že po dohovore s managerom p. Vachanom požiadala p. Strakovú Nannini 

o oslovenie strediska v Lignano Sabbiadoro a nacenenie sústredenia na 10 dní začiatkom mája. 

p. Straková Nannini je v rokovaní so stredisko vrcholového športu v Torine ohľadne možnosti pre 

našich reprezentantov. Je vhodné nami vyšpecifikovať termín, kedy by príprava v Taliansku bola pre 

našich plavcov vhodná. 

 

 

9. Iné 
p. Dubčáková  

- požiadala členov VSDP aby zvážili kategórie , či kritéria, na základe ktorých bude vyhlásený 

„Športovec roka v diaľkovom plávaní za rok 2022“ 

 

- uviedla, že práve prebiehajú stretnutia generálnej sekretárky s vedením LEN ohľadne organizácie 

jedného z kôl EP v DP v Šamoríne – termín bol určený na 19.8.2023 , bude nás informovať 

 

- uviedla , že generálnej sekretárke spolu s p. Vachanom dali návrh pri organizácii EP v DP osloviť aj 

FINA a v tom čase zorganizovať aj medzinárodné školenie rozhodcov v DP – kde máme svojich troch 

kandidátov. Bude nás informovať. 

 

- informovala , že bude nutné v budúcom roku na post asistentky pre DP osloviť vhodnú osobu, ktorá 

by zabezpečovala podklady pre ekonomické oddelenie a spolupracovala aj so súťažným riaditeľom na 

organizácii jednotlivých kôl SPDP. 

 

p. Suchánek navrhol zaradiť 24-hodinovku v Púchove do Kalendára DP  

 

 

 

 
 

 

Záver: p. Dubčáková poďakovala všetkým za pripomienky , názory , podnety 

a spoluprácu.  

Ukončenie zasadania Výboru sekcie diaľkového plávania o 00:00 hod.  
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