
REPREZENTÁCIA 
SYNCHRONIZOVANÉHO 
PLÁVANIA



Smernica Slovenskej plaveckej federácie o systéme 
zabezpečenia a organizácie športovej prípravy a nominácií 
reprezentačných družstiev v synchronizovanom plávaní 
stanovuje základný rámec systémového zabezpečenia a
organizácie športovej prípravy štátnej športovej reprezentácie 
v synchronizovanom plávaní. 



Hlavným hľadiskom a východiskom je efektívne 
využitie prostriedkov štátnej podpory na prípravu a 
rozvoj reprezentácie, ako aj ostatných prostriedkov 
určených a získaných na športovú prípravu štátnej 
športovej reprezentácie.

Platí základný princíp preferencie tímových disciplín 
pred individuálnymi, olympijských pred 
neolympijskými.



Športová príprava štátnej športovej reprezentácie je 
zabezpečovaná a riadená centralizovane formou celoročnej 
spoločnej športovej prípravy na vopred určených miestach, 
termínoch a časoch.

Príprava jednotlivých reprezentačných družstiev SP prebieha 
celoročne podľa ich harmonogramu športovej prípravy (HŠP) 
a rozvrhu tréningových hodín v rámci poskytnutých 
tréningových hodín Slovenskou plaveckou federáciou a 
určenými klubmi synchronizovaného plávania tak, aby boli 
vytvorené primerané podmienky pre riadnu vrcholovú a 
stanovené ciele napĺňajúcu, športovú prípravu 
reprezentantov SR. 



Cieľom centralizovanej prípravy je 

športová príprava reprezentantov SR

zabezpečenie optimálnych podmienok pre vrcholovú športovú 
prípravu reprezentantov SR

kvalitná príprava reprezentantov SR na významné podujatia /OH, MS, 
ME, súťaže WC, EP, MSJ, MEJ, , MSMJ, MEMJ/

dosiahnutie, čo najkvalitnejších výsledkov na významných podujatiach

výchova osobností, ktoré sa dokážu presadiť aj po ukončení aktívnej 
činnosti v športe

efektívne využitie štátnych finančných prostriedkov a iných zdrojov 
financovania športovej prípravy reprezentantov SR



Športová príprava štátnej 
športovej reprezentácie SP 
je zameraná na

zabezpečenie výkonnostného 
rozvoja členov  reprezentačných 
družstiev

získanie výsledkov z 
významných podujatí, najmä v 
olympijských disciplínach

udržanie mládežníckej členskej 
základne

pokračovanie budovania 
diplomatických vzťahov



Reprezentačné družstvá SP 

Seniori Juniori Mladší juniori



Športovú prípravu 
reprezentačných družstiev SP 
vykonávali a riadili do 30.9.2021



Súčasný stav personálneho
zabezpečenia reprezentačných 
družstiev SP? 

DLHODOBO BEZ 
REPREZENTAČNÉHO 
TRÉNERA!



RIEŠENIE?

Potrebná ZMENA štruktúry 
personálneho zabezpečenia 
reprezentačných družstiev SP s 
ohľadom na finančné možnosti 
synchronizovaného plávania.



NÁVRH ŠTRUKTÚRY 
PERSONÁLNEHO 
ZABEZPEČENIA 
REPREZENTAČNÝCH 
DRUŽSTIEV SP

OBDOBIE 2023-2024



Realizačný tím 
príslušného 
reprezentačného 
družstva SP 
tvorí a jeho činnosť 
vykonáva

Hlavný tréner pre príslušné 
reprezentačné družstvo SP

Tréneri pre individuálne disciplíny

Manažér reprezentácie SP

Ostatní športoví odborníci



Športová príprava 
reprezentácie 
prebieha pod 
vedením 
HLAVNÉHO 
TRÉNERA pre

reprezentačné družstvo Seniori a Juniori

reprezentačné družstvo Mladší juniori



Športovú prípravu 
jednotlivých 
reprezentačných 
družstiev SP riadia v 
hierarchii

Reprezentačné družstvo SP

Ostatní športoví odborníci

Tréneri pre individuálne disciplíny

Hlavný tréner pre príslušné 
reprezentačné družstvo

TMK

Sekcia SP



V pôsobnosti 
HLAVNÉHO TRÉNERA 
je najmä



V pôsobnosti 
HLAVNÉHO TRÉNERA 
je najmä



V pôsobnosti 
HLAVNÉHO TRÉNERA 
je najmä



V pôsobnosti 
HLAVNÉHO TRÉNERA 
je najmä



HLAVNÝ TRÉNER navrhuje a predkladá za 
reprezentačné družstvo SP v jeho pôsobnosti
prostredníctvom TMK sekcii SP



HLAVNÝ TRÉNER navrhuje a predkladá za 
reprezentačné družstvo SP v jeho pôsobnosti
prostredníctvom TMK sekcii SP



TRÉNER PRE 
INDIVIDUÁLNE 
DISCIPLÍNY

v súčinnosti s Hlavným trénerom pre príslušné 
reprezentačné družstvo SP organizuje, priamo a
osobne riadi, realizuje a zodpovedá za športovú 
prípravu  príslušnej individuálnej disciplíny

na návrh Hlavného trénera príslušného 
reprezentačného družstva SP sa podľa potreby 
zúčastňuje reprezentačných sústredení, 
tréningových príprav, prípravných, nominačných 
a významných podujatí príslušného 
reprezentačného družstva SP ako aj iných 
reprezentačných akcií



OSTATNÍ ŠPORTOVÍ 
ODBORNÍCI

zabezpečujú podľa pokynov Hlavného trénera pre 
príslušné reprezentačné družstvo SP špecifickú 
činnosť (napr. vytvorenie choreografií, vedenie 
baletnej, gymnastickej prípravy, poskytovanie 
služieb fyzioterapeuta, maséra a pod.)

na návrh Hlavného trénera príslušného 
reprezentačného družstva SP sa podľa potreby 
zúčastňujú reprezentačných sústredení, 
tréningových príprav, prípravných, nominačných 
a významných podujatí príslušného 
reprezentačného družstva SP ako aj iných 
reprezentačných akcií


