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Zápis z riadneho zasadnutia č. 1/2023 

Výboru sekcie plávania SPF 
Konaného dňa 11.01.2023 dištančne – TEAMS s online forma 

 Začiatok o 19:30 hod. 

Ukončenie  23:30 hod. 
 

Prítomní členovia VSPL:     

Predsedajúci: p. Júlia Kertésová, členovia: p. Krausová, p. Šimun, p. Mikulová, p. Vevurková, p. Kraus, p. 

Mikulová ml., p. Havrlant, p. Moravcová Valko,  p. Stanková,  

P. Hofericová - bez hlasovacieho práva,   

Generálna sekretárka p. Ivana Lange- bez hlasovacieho práva. 

Pozvaní hostia: prezident SPF p. Šulek 

 

Bod  č. 1 - Otvorenie, schválenie programu 

P. Kertésová privítala prítomných členov Výboru sekcie plávania a konštatovala, že na zasadnutí VSPL je 

prítomných dištančne 9 členov s hlasovacím právom a traja členovia bez hlasovacieho práva. VSPL je 

uznášaniaschopná.                                                              

Jeden člen p. Kraus sa ospravedlnil a pripojí sa neskôr. P. Kertésová navrhla schváliť program podľa 

pozvánky,  podklady prichádzali postupne do mailovej komunikácie.   

 

Návrh programu zasadnutia VSPL: 

1) Termíny stretnutia VSPL 2023 

2) Schválenie zoznamu juniorskej reprezentácie  

3) Schválenie VT Postdam 

4) Schválenie VT JAR 

5) Zakúpenie IT systému pre výpočet štatistiky k UTM,  juniorskej a seniorskej reprezentácie 

k limitom 

6) Schválenie zástupcu manažéra rozhodcovských zborov za oblasť na západnom Slovensku, 

nominovaní sú p. Pšenková a p. Laho.  

7) Zoznam UTM k 01-01-2023  

8) Športovec roka 2022 – nominácia 

9) Schválenie plánu práce juniorov – PPJ 

10) Schválenie plánu práce seniorov -PPS 

11)  Výberové konanie pre asistenta juniorov v plávaní 

12) Schválenie propozícií a systému súťaže FPD Slovenského pohára plaveckých nádejí 

13) Seminár- účasť  Havrlant 

14) Štatút reprezentanta 

15) Preposlanie mailu od oblastnej zástupkyni stredoslovenskej oblasti pani Mikulovej na základe 

požiadavky klubov a pána Záborského.  

16) Športové prehliadky reprezentantov a ich zapracovanie 

17) Návrh zvýšenia štartovného MSR, FPD Slovenský pohár plaveckých nádejí, oblastné majstrovstvá 

18) Návrh na radu na zvýšenie členského príspevku športovcov, poplatok za prestup 

19)  Pravidlá plávania -aktualizácia 

20) Sústredenie Laura Dema 

21) Schválenie návrhu zaradenia reprezentantov do rezortných stredísk NŠC, VŠC  

22) Tričká pre hlavných rozhodcov a štartérov 

 

 

SPF/2023/VSPL/Z1/U1 

 

Výbor sekcie plávania schvaľuje program zasadnutia VSPL v znení: 

1) Termíny stretnutia VSPL 2023 
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Hlasovanie: Za: 9 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

Bod  č.2 –  Schválenie zoznamu juniorskej reprezentácie  

 

Predmetom uznesenia SPF/2023/VSPL/Z1/U2 je schválenie juniorskej reprezentácie na rok 2023. 

 

Hlasovanie: Za: 9 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Výbor sekcie plávania ukladá p. Kertésovej predložiť daný návrh na Radu SPF na schválenie per rollam. 

 

Bod  č.3 -  Schválenie VT Postdam 

 

Predmetom návrhu uznesenia VSPL SPF má byť schválenie organizácie špeciálneho výberového VT 

seniorov a nominácia na tuto akciu podľa Plánu práce seniorov 2023.  
Termín VT: 19.02. – 24.02.2023, miesto: Postdam (GER), zameranie: analytika vo flume 

Organizácia akcie: doprava SPF, ubytovanie, strava, športoviská – Kongreshotel Postdam 

Nominácia plavcov a realizačného tímu:  

2) Schválenie zoznamu juniorskej reprezentácie  

3) Schválenie VT Postdam 

4) Schválenie VT JAR 

5) Zakúpenie IT systému pre výpočet štatistiky k UTM a limitom reprezentácie 

6) Schválenie oblastného manažéra rozhodcovských zborov za západoslovenskú oblasť  

7) Zoznam ÚTM k 01-01-2023  

8) Športovec roka 2022 – nominácia 

9) Schválenie plánu práce juniorov – PPJ 

10) Schválenie plánu práce seniorov -PPS 

11)  Výberové konanie pre asistenta juniorov v plávaní 

12) Schválenie propozícií a systému súťaže FPD Slovenského pohára plaveckých nádejí 

13) Seminár- účasť Havrlant 

14) Štatút reprezentanta 

15) Preposlanie mailu od oblastnej zástupkyni stredoslovenskej oblasti pani Mikulovej na 

základe požiadavky klubov a pána Záborského.  

16) Športové prehliadky reprezentantov a ich zapracovanie 

17) Návrh zvýšenia štartovného MSR, FPD Slovenský pohár plaveckých nádejí, oblastné 

majstrovstvá 

18) Návrh na radu na zvýšenie členského príspevku športovcov, poplatok za prestup 

19)  Pravidlá plávania -aktualizácia 

20) Sústredenie Laura Dema 

21) Schválenie návrhu zaradenia reprezentantov do rezortných stredísk NŠC, VŠC  

22) Tričká pre hlavných rozhodcov a štartérov 

23) Rôzne 

 

 

SPF/2023/VSPL/Z1/U2 

Výbor sekcie plávania schvaľuje juniorskú reprezentáciu na rok 2023. 

Príloha: Zoznam juniorských reprezentantov na kalendárny rok 2023 k 01-01-2023 

Zodpovední: p. Havrlant 
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Tréneri – K. Púzser, P. Sirotný, M. Hrabovský; I. Lange – manažér akcie a prekladateľ 

Plavci – A. Halas, L. Slušná, A. Hrnčárová, R. Polčič 

VT je koncipované pre šprintérov pre analýzu ich všetkých plaveckých zložiek výkonu.  

Financovanie akcie: L. Slušná z reprezentačného budgetu; ostatní tréneri a plavci z rozpočtu reprezentácie. 

Náklady na akciu cca 300€/osobu (pobyt, športoviská, analýzy).  

 

Hlasovanie: Za: 9 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Výbor sekcie plávania ukladá p. Kertésovej predložiť daný návrh na Radu SPF na schválenie per rollam. 

 

 

Bod č. 4 Schválenie VT JAR 

 

Sekcia plávania spolu s manažérom p. Romanom Havrlantom sa zhodli na tom, že nateraz sa Madeira 

odkladá. Momentálne nie je určená destinácia preto sa tento návrh odkladá a bude predložený až vtedy ak sa 

nanovo urči destinácia. Destinácia bude upresnená podľa aktuálneho vývoja a situácie.  

 

Bod č. 5 Zakúpenie systému pre výpočet štatistiky u téme juniorskej reprezentácie k limitom 

 

Viceprezidentka pre plávanie p .Kertésová informovala o možnosti zakúpenia systému pre výpočet 

štatistiky ÚTM a  juniorskej reprezentácie. Program by nám z zefektívnil a zjednodušil prácu. Do budúcna 

by ho mohli využívať aj iné plavecké športy. 

Zakúpenie tohto systému pre plaveckú federáciu bolo schválené sekciou plávania, uznesenie bude 

pripravené na riadny termín konanie Rady SPF. 

 

 

Hlasovanie: Za: 9  , Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

Bod č. 6 Schválenie oblastného manažéra rozhodcovských zborov za západoslovenskú oblasť  

 

K 31-12-2022 ukončila činnosť oblastného manažéra rozhodcovskej zborov za západoslovenskú oblasť 

Daria Balintová. Nominovaný boli p. Martina Pšenková a p. Andrej Laho. Bol zaslaný mail na kluby 

západoslovenskej oblasti oblastným manažérom. Výsledkom hlasovania bola schválená p. Martina 
Pšenková. 

 

SPF/2023/VSPL/Z1/U3 

VSPL  schvaľuje organizáciu špeciálneho VT seniorov podľa Plánu práce RDS... 

a.) Termín akcie: 19.02-24.02.2023, miesto: Postdam (GER) 

b.) Nominácia: tréneri - K. Púzser, P. Sirotný, M. Hrabovský; I. Lange – manažér akcie a 

prekladateľ;       plavci – A. Halas, L. Slušná, A. Hrnčárová, R. Polčič  

c.) Akcia na náklady SPF - približné celkové náklady na osobu cca 300€ (pobyt, prenájmy, 

analýzy) 

Zodpovední: p. Lange, p. Havrlant 

SPF/2023/VSPL/Z1/U4 

VSPL  schvaľuje zakúpenie IT systému pre výpočet limitov a štatistiky k UTM, juniorské 

a seniorské limity.  

 

Zodpovedná :Kertésová 
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Hlasovanie: Za: 9  , Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

Bod č. 7 Zoznam ÚTM k 01-01-2023  

 

Zoznam ÚTM plavcov bude vypracovaný a predložený na sekciu plávania do 20-01-2023 

Termín: do 20.1.2023  Zodpovedná osoba: p. Šimun 

 

 

 

 

Bod č. 8 Športovec roka 2022 – nominácia 

VSPL sa zhodla že nominácia športovca roka bude prebiehať cez voľby a to formou ankety. Hlasovať 

budú kluby a seniorskí reprezentanti. Je potrebné vytvoriť anketu na hlasovanie. 

 

Termín: do 20.1.2023   Zodpovedná osoba: p. Hofericová, p.Havrlant 

 

Bod č. 9 Schválenie plánu práce juniorov – PPJ 

 

VSPL bolo predložené schválenie plánu práce juniorov. Sekcia plávania odsúhlasila plán práce juniorov na 

rok 2023. 

 

 

Príchod člena VSPL p. Kraus – 21:17 hod.  

 

Hlasovanie: Za: 9  , Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

 

Bod č. 10 Schválenie plánu práce seniorov -PPS 

 

VSPL bolo predložené schválenie plánu práce seniorov. Sekcia plávania odsúhlasila plán práce seniorov na 

rok 2023. Hlavným cieľom fungovania slovenskej plaveckej reprezentácie seniorov od roku 2023 je štruktúrovaná 

podpora prípravy slovenských reprezentantov podľa zaradenia do jednotlivých teamov, aj v rámci projektov 

diferencovanej prípravy šprintérov, stredno-tratiarov s vytrvalcami, a plavcov perspektívnych pre úspešnú 

reprezentáciu Slovenskej republiky vo štafetách. 

 

 

SPF/2023/VSPL/Z1/U5 

VSPL  schvaľuje k od 1.1.2023 za oblastného manažéra rozhodcovských zborov 

západoslovenskej oblasti p. Martinu Pšenkovú. 

 

SPF/2023/VSPL/Z1/U6 

VSPL  schvaľuje Plán práce juniorov- PPJ na rok 2023. 

Príloha: PPJ 

SPF/2023/VSPL/Z1/U7 
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Hlasovanie: Za: 9  , Proti: 0, Zdržal sa:0 

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

Príchod člena VSPL p. Kraus – 21:17 hod.  

 

 

Bod č. 11 Výberové konanie pre asistenta juniorov v plávaní 

 

Sekcia plávania schválila výberové konanie pre asistentky juniorov v plávaní zároveň však zrušila pozíciu 

asistenti seniorov v plávaní. Výberové konanie pre asistenta juniorov v plávaní bude zverejnené na webovej 

stránke SPF. 

 

Termín: bezodkladne  Zodpovedná osoba: p. Kertésová 

 

Bod č. 12 Schválenie propozícií a systému súťaže FPD Slovenského pohára plaveckých nádejí 

 

Sekcie plávania schválila propozície a systém súťaže FPD Slovenského pohára plaveckých nádejí. Propozície 

budú zverejnené v kalendári na stránke SPF. 

 

 

Hlasovanie: Za: 10  , Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

 

Výbor sekcie plávania ukladá p. Kertésovej predložiť daný návrh na Radu SPF na schválenie per rollam. 

 

Bod č. 13  Odsúhlasenie účasti na seminári p. Havrlant a preplatenie nákladov 

 

Sekcia plávania odsúhlasila účasť p. Havrlanta na seminári : 

VSPL  schvaľuje Plán práce seniorov- PPS na rok 2023.  Hlavným cieľom fungovania slovenskej 

plaveckej reprezentácie seniorov od roku 2023 je štruktúrovaná podpora prípravy slovenských 

reprezentantov podľa zaradenia do jednotlivých teamov, aj v rámci projektov diferencovanej prípravy 

šprintérov, stredno-tratiarov s vytrvalcami, a plavcov perspektívnych pre úspešnú reprezentáciu Slovenskej 

republiky vo štafetách. 
 

Príloha: PPS 

Zodpovední. Havrlant 

SPF/2023/VSPL/Z1/U8 

VSPL  schvaľuje  propozície a systém súťaže: „ FPD Slovenského pohára plaveckých nádejí“.  

Propozície budú zverejnené v kalendári na stránke SPF. 

 

Príloha: PPS 

Zodpovední: p.Havrlant  
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Sekcia plávania súhlasí s preplatením nákladov spojených s touto účasťou. 

 

Výbor sekcie plávania ukladá p. Kertésovej predložiť daný návrh na riadne zasadnutie Rady SPF na 

schválenie. 

 

 

 

 

Hlasovanie: Za: 9  , Proti: 0, Zdržal sa: 1 

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

 

SPF/2023/VSPL/Z1/U9 

VSPL  schvaľuje  preplatenie nákladov spojených s touto účasťou 

 

Príloha: Infomácie o školení 

Zodpovední: p.Havrlant  
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Bod č. 14 Štatút reprezentanta 

 

Sekcii plávania bol predložený materiál štatút reprezentanta na základe toho sekcia plávania súhlasila s týmto 

dokumentom.  

 

 

Hlasovanie: Za: 10  , Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

 

Výbor sekcie plávania ukladá p. Kertésovej predložiť daný návrh na Radu SPF na schválenie per rollam. 

 

Bod č. 15 Preposlanie mailu od oblastnej zástupkyni stredoslovenskej oblasti pani Mikulovej na 

základe požiadavky klubov a pána Záborského.  

 

Sekcia plávania sa oboznámila s mailom preposlaným od oblastného manažéra pani Mikulovej na základe 

požiadavky klubov a  pána Záborského. Sekcia sa zaoberala požiadavkami v návrhu od Pána Záborského. 

Vzhľadom na to, že oblastné Majstrovstvá sú organizované Slovenskou plaveckou federáciou, vo všetkých 

krajoch je potrebné udržať rovnaké podmienky, propozície a systém súťaži.  Z tohoto dôvodu nebolo žiadosti 

vyhovené. P. Záborskému bude zaslaná odpoveď od p. Mikulovej.  

 

Bod č. 16 Športové prehliadky reprezentantov a ich zapracovanie do systému 

 

Viceprezidentka pre plávanie pani Kertésová navrhla športové prehliadky reprezentantov zapracovať do IT 

systému aby sa zefektívnila práca.  

Sekcia plávania s tým súhlasila. Viceprezidentka sa bude týmto zaoberať. 

 

Bod č. 17 Návrh zvýšenia štartovného MSR, FPD Slovenský pohár plaveckých nádejí, oblastné 

majstrovstvá 
 

Sekcia plávanie sa jednoznačne zhodla na zvýšení štartovného FPD Slovenský pohár plaveckých nádej a ostatné 

oblastné majstrovstvá na 4€ za štart. MSR 5€ za štart.  

 

Hlasovanie: Za: 10  , Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

 

SPF/2023/VSPL/Z1/U10 

VSPL  schvaľuje  štatút reprezentanta SPF. 

 

Príloha: Štatút reprezentanta 

Zodpovední: p.Hofericová  

SPF/2023/VSPL/Z1/U11 

VSPL  schvaľuje  navýšenie FPD Slovenský pohár plaveckých nádejí a ostatné oblastné 

majstrovstvá  na 4€ za štart, MSR 5€ za štart 

 

Zodpovední: p.Kertésová  
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Výbor sekcie plávania ukladá p. Kertésovej predložiť daný návrh na Radu SPF na schválenie. 

 

Bod č. 18 Návrh na radu na zvýšenie členského príspevku športovcov, poplatok za prestup 
 

  

Sekcia plávania navrhla zvýšenie členského športovcom na rok 2023 a zvýšenie za prestupy. Zápis  bude 

predložený na radu SPF a spracovaný na ďalšom zasadnutí VSPL.  

 

 

Hlasovanie: Za: 10  , Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

 

Bod č. 19 Pravidlá plávania -aktualizácia 
 

Pravidlá plávania sa budú aktualizovať. Nové Pravidlá plávania predloží p. Katarína Mikulová ml. Na sekciu 

plávania do 31-01-2023 v spolupráci s asistentom pre plávanie. 

 

Zodpovední: p. Katarína Mikulová ml., p. Hofericová 

 

Bod č. 20 Sústredenie Laura Dema 

 

Sekcia plávania schválila sústredenie Laura Dema na základe plánu práce seniorov na rok 2023. 

 

Hlasovanie: Za: 10  , Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

 

Bod č. 21 Schválenie návrhu zaradenia reprezentantov do rezortných stredísk NŠC, VŠC  

 

Sekcia plávania návrh zaradenia reprezentantov do rezortných stredísk NŠC, VŠC  predloží na Radu SPF v 

riadnom termíne. 

Zodpovedný: p. Kertésová 

 

 

Hlasovanie: Za: 10  , Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

SPF/2023/VSPL/Z1/U12 

VSPL schvaľuje zvýšenie členského športovcom na rok 2023 a zvýšenie za prestupy. Zodpovední: 

p.Kertésová  

SPF/2023/VSPL/Z1/U13 

VSPL schvaľuje  sústredenie Laura Dema na základe plánu práce seniorov na rok 2023. 

Zodpovední: p.Kertésová  

SPF/2023/VSPL/Z1/U14 

VSPL schvaľuje návrh zaradenia reprezentantov do rezortných stredísk NŠC, VŠC  

Zodpovední: p.Kertésová  
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Bod č. 22 Tričká pre hlavných rozhodcov a štartérov 

 

Na základe podnetu pani viceprezidentky Kertésovej ohľadne tričiek pre hlavných rozhodcov štartérov sa 

sekcia plávania zhodla že pani Katarína Mikulová ml. Prezistí situáciu a predloží  informáciu na VSPL do 

31.1.2023 

 

Zodpovedný: p. Katarína Mikulová ml., 

 

Zapísal: Ivana Hofericová 

Overil : Júlia Kertésová  

 


