
 
 

Slovenská plavecká federácia 
Za kasárňou  1, 831 03 Bratislava 
tel.: +421 238 105 478 
IČO: 36 068 764 
sekretariat@swimmsvk.sk,  www.swimmsvk.sk  
 
 

Zápis z TMK 

 
Dňa: 21 novembra 2022, 21,00 hod, forma online 

 
Prítomní:  Jana Mezovská, Jana Labudová, Ivana Solymosyová, Nora Szauder, Monika 

Thuringerová 
Pozvaní:  Veronika Strapeková 
 
 
Predseda TMK JM privítala zúčastnených. 
 
TMK sa bude na tomto sedení zaoberať nasledovnými témami  
 
Úlohy zo zasadnutia Sekcie SP: 

- štatút TMK a zahrnutie rozpočtu 
- vyhodnotenie najlepších športovcov za 2021 a 2022, výška odmien, kritériá 
- školenie pre trénerov - Nové pravidlá, zamerané pre ml. žiačky a ml. juniorky, forma online 

 
Ďalšie témy 

- VÍZIA na nasledujúce obdobie, podklady v prílohe 
- preklady nových pravidiel 
- testovanie (termíny, obsah, informácie do klubov) 
- World Ranking  
- nominačné súťaže v roku 2023, kritériá 
- figúry pre začiatočníkov 

 
(pozn.:Nakoľko je tém veľa, vyberieme najdôležitejšie, niektoré témy budú presunuté na nasledujúce sedenia.) 

 
 
Štatút TMK 
Úloha zo sekcie bola: navrhnúť Štatút TMK, vrátane zahrnutia rozpočtu samotnej komisie. 
Znenie momentálne platného štatútu je zverejnený na web stránke.  
Konšatujeme - čo sa týka rozpočtovania, TMK nemá informácie o aktivitách reprezentácie pre rok 2023 
(nominačné a vrcholové súťaže, kempy a iné aktivity. 
 
Úloha: upgradovať Štatút TMK 
 
Vyhodnotenie najlepších športovcov za rok 2021 a 2022, výška odmien, kritériá 
Informácia - SPF odporučilo vyhlasovať jeden najlepší výkon vo vekovej kategórii seniorov a juniorov.  
MT predložila výsledky športovcov predchádzajúcich rokov, vyhodnotenie najlepších športovcov pre rok 2021 a 
2022 sa bude riadiť momentálne platnými kritériami uvedenými v Smernici pre vyhodnocovanie. Vyhlasovanie 
bude pre vekové kategórie seniori a juniori, tak ako je uvedené v Smernici. Vyhodnotenie sa doplní o sumy pre 
športovcov a pre trénerov, podľa aktuálnej Smernice. 
Vyhlasovanie za rok 2021 sa uskutoční na súťaži Vianočný Kaprík.  
 
Úloha - pripraviť Kritériá vyhodnocovania najlepších športovcov od roku 2023 (pripraviť v súlade s požiadavkou 
SPF a novými pravidlami). 
 
Školenie pre trénerov  
Nové pravidlá platné od 1.1.2023 – školenie bude pripravené pre trénerov, ktorí trénujú  ml. žiaci a ml. juniori, 
zamerané na zostavy,  forma online. Seminár / semináre sa uskutočnia na začiatku roka 2023. Vzdelávanie 
treba zahrnúť do rozpočtu.  
 
Úloha – pripraviť školenie nových pravidiel pre trénerov 
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Testovanie 
pracovná skupina – Jana Labudová, Veronika Strapeková. Testovanie sa bude najprv  týkať športovcov vekovej 
kategórie mladší juniori (vrátane reprezentantiek) a mladší žiaci. Reprezentanti – juniori a seniori sa začnú 
testovať od septembra 2023. MT prepošle HŠP mladších juniorov, na základe tejto informácie sa určia termíny.  
 
Úloha - pripraviť batériu testov, navrhnúť vhodné termíny na testovanie.  
 
 
Figúry pre začiatočníkov 
Boli schválené figúry pre začiatočníkov na obdobie 2023 až 2025, ktoré budú platné aj v ČR a Rakúsku.  
 
Figúry - Level 1, Level 2, Level 3 budú uverejnené v ŠTD 2023. 
 

LEVEL 1 
Back Layout Position 
Front Layout Position 
Surface Split Position 
Back Layout Position to Tuck Position 

 
LEVEL 2 
Back Layout Position to Bent Knee Back Layout Position 
Somersault Back Tuck 
Front Layout Position to Bent Knee Front Layout Position 
Walkout Front 

 
LEVEL 3 
Ballet Leg Single 
Tower Variant 
Kipnus 
Walkout Front Variant 

 
 
 
Na ďalšom sedení bude  TMK riešiť témy 

- VÍZIA na nasledujúce obdobie, podklady v prílohe 
- preklady  
- World Ranking  
- kritériá na nominačné súťaže roku 2023 

 
 
 
Najbližšie stretnutie 8.12.2022 o 20,30 hod 
 
Ďakujeme všetkým za účasť. 
 
Zapísala: Jana Mezovská 
Overila:   Monika Thuringerová 


