
SPF - Komisia masters pre plavecké športy na Slovensku
Zápisnica č. 8

zo zasadnutia dňa 24.11.2022 (online) 

Prítomní: Mária Hausnerová, Branislav Hakel, Klára Vevurková, Peter Plavec, Lucia Mokrá, Zoltán Makai, Katarína 
Sedláková, Pavol Tkáč, Rastislav Pavlík, Miroslav Čmel
Ospravedlnení: Veronika Strapeková,

Program: 
1) Otvorenie
2) Kontrola úloh / krátke zhrnutie predsedu / komunikácia s SPF
3) Členská základňa masters / oficiálny mail - oslovenie klubov plaveckých športov na Slovensku
4) Medzinárodné M- SR masters 2023 / v plávaní, vodnom póle, synchronizovanom plávaní
5) Slovenský pohár v zimnom plávaní 22/23, ĽMB história, osobnosti, podujatia, metodika 
6) Medializácia činnosti Komisie masters SPF / Facebook / Podklady pre webstránku
7) Financovanie činnosti Komisie masters SPF /podpora plaveckých športov na Slovensku pre rok 2023
8) Stanovy SPF a Komisia masters SPF / federalizácia, jej oficiálne začlenenie do štruktúr SPF
9) Rôzne

Ad 1) Otvorenie 
Zasadnutie Komisie masters SPF otvoril jej predseda B. Hakel. Zároveň konštatoval uznášaniaschopnosť. 

Ad 2) Kontrola úloh / krátke zhrnutie predsedu / komunikácia s SPF 
B. Hakel v krátkosti zhrnul plnenie úloh z minulého zasadnutia komisie. Konštatoval, že na guideline Medzinárodných 
M-SR masters sa pracuje, ale že v prvom rade je potrebné vypracovať Propozície pre rok 2023 do Športovo – technických
dokumentov SPF pre rok 2023, ktoré budú zároveň základom pre vytvorenie guidelinu aj  pre ďalšie roky. Propozície
vypracuje sám s tým, že bude kontaktovať príslušných pracovníkov sekretariátu k dopracovaniu a schváleniu textácii.
Na príprave oslovenia klubov plaveckých športov SPF ohľadom členskej základne sa pracuje,  je však potrebné zvoliť
a dohodnúť ďalší postup, ktorý preberieme v samostatnom bode zasadnutia komisie. Oceňovanie medailistov z posledných
Majstrovstiev Európy masters 2022 sa po dohode s prezidentom SPF uskutoční na Medzinárodných M-SR masters 2023
v Trenčíne za jeho osobnej účasti. Ďalej konštatoval, že ostatné úlohy, ich rozpracovania a plnenia sú predmetom ďalších
bodov zasadnutia komisie. 

Ad 3) Členská základňa masters / oficiálny mail - oslovenie klubov plaveckých športov na Slovensku
B. Hakel informoval, že vzhľadom k tomu, že v súčasnosti nedisponujeme databázou športovcov masters, a ani z matriky
SPF nie je možné údaje vygenerovať, osloví jednotlivé kluby plaveckých športov na Slovensku formou oficiálneho mailu
za účelom spracovania aktuálnych údajov a následného rozširovania aktivít masters, ako aj členskej základne.  Požiadal
členov komisie za jednotlivé športy o spoluprácu a súčinnosť pri jeho tvorbe, predovšetkým o zaslanie termínov podujatí
pripravovaných v roku 2023. 

Ad 4) Medzinárodné M- SR masters 2023 / v plávaní, vodnom póle, synchronizovanom plávaní
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska masters v plávaní pre rok 2023 v plávaní sa uskutočnia na krytej plavárni v Trenčíne
v termíne 1. - 2.4.2023. Rezervácia bazénu v tomto termíne a vymedzenom čase bola mailom zaslaná správcovi Mestskej
krytej  plavárne  a  letného  kúpaliska  v  Trenčíne  pánovi  Robertovi  Buchelovi. Technické  usporiadanie  bolo  dohodnuté
s  predsedom  TPO  (Trenčiansky  plavecký  oddiel)  Robom  Pastierikom. Majstrovstvá  Slovenska  v  synchronizovanom
plávaní nebudú osobitné organizované, ale budú súčasťou medzinárodných pretekov, ktoré sú už naplánované. 

Ad 5) Slovenský pohár v zimnom plávaní 22/23, ĽMB história, osobnosti, podujatia, metodika 
V tomto bode odovzdal slovo B. Hakel Zoltánovi Makaimu a požiadal ho o okrem iného aj o to, aby sa podelil o skúsenosti
s financovaním zimného plávania na Slovensku. Ten v krátkosti upriamil pozornosť na brožúrku ĽMB, ktorá bola zaslaná
všetkým členom komisie v pozvánke na zasadnutie. Následne informoval o štruktúre, fungovaní a základnom financovaní
zimného plávania v minulosti a v súčasnosti. K tomu sa vyjadril aj R. Pavlík, ktorý informoval členov komisie o spôsobe
financovania masters v Poľsku. B. Hakel v závere požiadal Z. Makaia, aby vypracoval a zaslal aktuálnu štatistiku členskej
základne zimného plávania na Slovensku.      
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Ad 6) Medializácia činnosti Komisie masters SPF / Facebook / Podklady pre webstránku
B. Hakel informoval, že zriadil FB Komisie masters SPF a všetci členovia/ky Komisie masters majú administratívne práva.
Cieľom je rozširovať informácie, budovať komunitu, zdieľať informácie za jednotlivé športy. Následne bude možné po
úprave Stanov a formálnom začlenení komisie masters časť pokladov použiť ako podklady pre tvorbu webstránky Komisie
masters SPF. 

Ad 7) Financovanie činnosti Komisie masters SPF /podpora plaveckých športov na Slovensku pre rok 2023
Komisia  masters  v  súčasnosti  nemá  osobitný  rozpočet  a  z  rozpočtu  SPF  na  daný  rok  má  vyčlenené  financie
na  organizovanie 1  podujatia  –  Medzinárodných  M-SR  masters  -  čiastku  6  900,-€. Identifikácia  členskej  základne
a prípadné viaczdrojové financovanie aktivít vytvoria priestor pre ďalší rozvoj a podporu masters plávania na Slovensku.  

Ad 8) Stanovy SPF a Komisia masters SPF / ?federalizácia, jej oficiálne začlenenie do štruktúr SPF
B. Hakel a L. Mokrá sa zúčastňujú zasadnutí pracovnej skupiny SPF k príprave aktualizácie Stanov SPF. Súčasná diskusia
smeruje k „federalizácii“, t.j. za každý šport vlastné nastavenia ako v súčasnosti predstavujú sekcie a nad tým manažérske
riadenie a vonkajšia prezentácia SPF. Komisia masters by mala mať osobitné postavenie a nie byť začlenená pod jednotlivé
sekcie,  alebo  prezidenta  SPF. Obaja  zároveň  prezentovali  možnosť  pokrytia zimného  plávania  pod Komisiu  masters,
nakoľko toto športové odvetvie nie je v súčasnosti formálnou súčasťou SPF. 
Návrh materiálu pracovná skupina predloží na SPF do 31.1.2023.  

Ad 9) Záver 
Zasadnutie Komisie masters SPF ukončil jej predseda B. Hakel. 
Ďalší termín stretnutia je 19.1.2023 o 19.00 hod. 

Zapísala: L. Mokrá 
Kontroloval: B. Hakel 
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