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Zápis č. SPF/2022/VSSP/Z7
z online zasadnutia Výboru sekcie synchronizovaného plávania SPF

konaného dňa 08.12.2022

Prítomní členovia VSSP SPF: p. Žáková Z., p. Strapeková V., p. Spiess K., p. Horská R.,

p. Bednáriková M., p. Thuringerová M., p. Vaculčík M., p. Shepard L.

Neprítomní ospravedlnení členovia VSSP SPF: p. Allárová L.

Úvodom zasadnutia p. Strapeková V. privítala pozvaných prítomných členov VSSP SPF

a oboznámila ich s navrhovaným programom.

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola úloh

3. Záležitosti SP

4. Klubové záležitosti

5. Záležitostí reprezentačných družstiev

6. Záležitosti rozhodcov a trénerov

7. Rôzne

SPF/2022/VSSP/Z7/U1/P

VSSP SPF schvaľuje program online zasadnutia Výboru sekcie synchronizovaného

plávania SPF konaného dňa 08.12.2022

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
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Bod č. 1 – Otvorenie

P. Strapeková privítala členov sekcie.

Bod č. 2 – Kontrola úloh

V rámci bodu kontrola úloh boli kontrolované úlohy z ostatného zasadnutia VSSP SPF

(Zápis č. SPF/2022/VSSP/Z6/P a Zápis č. SPF/2022/VSSP/Z7).

Kontrola úloh zo Zápisu č. SPF/2022/VSSP/Z6/P

Úloha č. 2/2022 vypracovať štatúty k jednotlivým komisiám

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: predsedovia jednotlivých komisií

Stav úlohy: trvá

20:11- pripojila sa p. Vaculčík

20:14- pripojila sa p. Shepard

Úloha č. 7/2022: vypracovať kritéria a výšky odmien najlepších športovcov
Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: TMK

Stav úlohy: splnená

Úloha č. 8/2022: vyrobiť plakety, zaslať pozvánky všetkým odmeňovaným športovcom
aj tým čo ukončili činnosť.
Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Thüringerová M.

Stav úlohy: splnená
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Úloha č. 27/2022 -Osloviť rozhodcov a spracovať zoznam potencionálnych kandidátov

na FINA rozhodcov na rok 2024. Vybrať školiteľov na domáce školenia rozhodcov, určiť

termíny školení. Podať informáciu o FINA coaches Clinic na Arube do klubov, či má

niekto záujem sa zúčastniť. V prípade záujmu nahlásiť mená do GSM systému.

Zodpovední: p. Shepard, p.Mezovská, p.Mcdonnell

Stav úlohy: splnená

Kontrola úloh zo Zápisu č. SPF/2022/VSSP/Z7

Úloha č. 1/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Strapeková V.

Stav úlohy: splnená

Úloha č. 2/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť organizačne sústredenie zabezpečiť a pripraviť

zmluvu o Dielo s p. Kseniya Sydorenko na vytvorenie jednej choreografie v disciplíne voľný pár

pre vekovú kategóriu Seniori a Juniori v termíne od 26.11.-03.12.2022.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Thüringerová M., p. Kuníková

Stav úlohy: splnená

Úloha č. 3/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Strapeková V.

Stav úlohy: splnená

Úloha č. 4/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť organizačne sústredenie zabezpečiť a pripraviť

zmluvu o Dielo s p. Carla Rodriquez Vargas na vytvorenie jednej choreografie v disciplíne

technické sólo pre vekovú kategóriu Seniori a Juniori v termíne od 09.11.-11.12.2022.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Thüringerová, p. Kuníková
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Stav úlohy: splnená

Úloha č. 5/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Strapeková V.

Stav úlohy: splnená

Úloha č. 6/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť vystaviť faktúru.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Hudecová, p. Kuníková

Stav úlohy: trvá

Úloha č. 7/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Strapeková V.

Stav úlohy: splnená

Úloha č. 8/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť vystaviť faktúry zúčastneným reprezentantom

a ich materským klubom.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Hudecová, p. Thüringerová

Stav úlohy: splnená

Bod č.3- Záležitosti SP

 SP štruktúra orgánov. P. Strapeková odprezentovala súčasnú štruktúru orgánov

SP a jej potrebnú zmenu na úrovni reprezentačných trénerov a ich právomocí.

(Príloha 1)

 Odstúpenie p. Allárovej L. zo sekcie kvôli zaneprázdnenosti a pre neúčasť na

predchádzajúcich sekciách. Za ich klub navrhuje pána Reicha. P. Strapeková

vyzvala klub viac krát, aby navrhol iného zástupcu. Zatiaľ iná osoba klubom
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navrhnutá nebola.

 Kalendár súťaží : Najbližšia plánovaná súťaž organizovaná SPF po Vianočnom

Kapríkovi má byť Zlatá rybka a Vodný Ninja pre kategórie U1, U2, U3 a MSR PF

pre mladších žiakov a starších žiakov a Súťaž v elementoch. Plánovaný termín je

4.2.-5.2.2023

 Dobrovoľníci a rozhodcovia. P. Strapeková predstavila návrh z Rady SPF

o navýšení odmien pre rozhodcov a dobrovoľníkov. Sekcia sa rozhodla ponechať

súčasné pôvodné odmeny, ktoré máme vzhľadom k rozpočtu.

 Vianočný kaprík 2023- p.Strapeková informovala o plánavanej súťaži, počte

prihlásených pretekárov.

Bod č.4 Klubové záležitosti

P.Strapeková informovala kluby o ďaľšom plánovanom kempe pre mladšie žiačky, ktorý

sa uskutoční v Šamoríne dňa 8.1. 2023 pod vedením trénerky Carly Rodriquez.

Dohodlo sa aj natáčanie jednotlivých prvkov pri nácviku, ktoré budú k dispozícii klubom.

SPF/2022/VSSP/Z7/U2/P

VSSP SPF schvaľuje rozvojový kemp pre kluby so španielskou trénerkou Carlou Rodriquez

vekovej skupiny

Mladší žiaci so zameraním na nové figúry a na vzdelávanie trénerov v termíne 08.01.2023

Náklady na bazén budú hradené z rozpočtu SPF 2022, kapitoly 16, sekcie synchronizovaného

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
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Ivan Šulek
Vzhľadom na infláciu sme zdvihli aj odmeny rozhodcom v SP, ale ide o maximálne výšky odmeny ktoré musíte dodržať, ak sa rozhodnete ponechať pôvodnú výšku, potom to iba takto vyplníte pri podpisovaní dohody s dobrovoľníkom.

Ivan Šulek
Veronika tu je potrebné schváliť predbežné náklady na rozvojový kemp a pozor, nemôžeme dlhodobo platiť zahraničných odborníkov mimo platnej smernice SPF v prípade SP je športový odborník platený vo výške 40Eur/deň
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plávania

Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Úloha č. 1/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť kemp organizačne zabezpečiť, informovať kluby

a trénerov.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Strapeková

 Rozvoj SP v DS.

p. Thuringerová M. bola oslovená klubom z Dunajskej stredy ohľade rozvoja

synchronizovaného plávania v ich klube.

Bod č.5 Záležitosti reprezentačných družstiev

 Reprezentačný tréner

p. Strapeková oboznámila sekciu o kempe, ktorý prebehol od 26.11-03.12.2022

a zo záverom online stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 03.12.2022 za

prítomnosti p. Strapekovej V., Thuringerovej M., Solymosyovej I., Sydorenko K.,

Diky Ch., Reichovej V., Krajcovičovej N. Predmetom stretnutia bolo, pôsobenie p.

Sydorenko K. vo funkcii reprezentačného trénera. P. Sydorenko K., chcela vedieť

od Diky Ch., Krajčovičovej N., Reichovej V., ako veľa môžu trénovať. Predstava p.

Sydorenko bola 4x 3-4 hodiny doobeda cez školu plus poobede a jeden celý deň

z víkendu. Diky Ch. sa opäť vyjadrila, že nemôže trénovať v takomto množstve

(môže iba 2x do týždňa doobeda) nakoľko maturuje a pripravuje sa na

prijímačky na VŠ. Diky Ch. taktiež spomenula, keďže nevie na akú VŠ sa dostane,

má iba krátkodobý cieľ a to MS 2022/ Fukuoka. Krajčovičová N., povedala, že jej

dcéra je stále školou povinná a určite nemôže toľko vynechať zo školy (max. 3x).

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
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Reichová V. vie splniť podmienky p. Sydorenko. P. Sydorenko sa vyjadrila, že Diky

Ch. a Krajčovičová L., môžu trénovať málo, pre ňu je to nepostačujúce. Na to sa p.

Strapeková opýtala či by chcela p. Sydorenko aj napriek tomu, že by nebol OH

pár, pracovať ako reprezentačný tréner pre tím a iné individuálne disciplíny. P.

Sydorenko odpovedala NIE.

Po skončení hovoru bola ešte kontaktovaná Viktória Reichová p.Strapekovou,

p.Thuringerovou a p.Solymosyovou a bola jej predstavená koncepcia OH

kvalifikácia v DOHE 2023 s tímovou zostavou a bližší cieľ Fukuoaka 2022

s tímovými zostavami. Taktiež jej boli ponúknuté tréningy počas jej pobytu na

Slovensku s reprezentáciou a reprezentačné sústredenia.

 Nastavenie R SP bez reprezentačného trénera, koncepcia

P.Strapeková predstavila návrh ako by sme mohli fungovať bez hlavného

reprezentačného trénera. Pričom za jednotlivé reprezentačné družstvá by

zodpovedali hlavný tréneri jednotlivých družstiev. (príloha 2)

 Sústredenie po novom roku, choreografia Technický tím

p. Thuringerová M. oboznámila sekciu o potrebe vytvorenia súťažnej choreografie

podľa nových pravidiel pre technický tím. Členovia VSSP sa zhodli na

choreografke Carle Rodriguez Vargas, nakoľko s ňou pracovali počas rozvojového

kempu a taktiež poznajú jej choreografie a sú s jej prácou spokojní. Trénerka

Carla Rodriquez Vargas disponuje najvyšším trénerskou licenciou 5.stupňa

v Španielsku, vytvorila už viacero choreografií.

SPF/2022/VSSP/Z7/U3/P
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VSSP SPF schvaľuje:

a.) nomináciu reprezentantov reprezentačných družstiev Mladší juniori, Juniori, Seniori a

realizačného

tímu na sústredenie pod vedením zahraničnej trénerky a choreografky Carly Rodriquez Vargas,

b.) odmenu 1850€ zahraničnej trénerke a choreografke Carly Rodriquez Vargas

c.) preplatenie pobytových nákladov a nákladov na dopravu zahraničnej trénerke.

Sústredenie bude zamerané na tvorbu choreografie, ktorého súčasťou je aj rozvojový kemp pre

mladších žiakov a školenie trénerov v rámci tréningovej prípravy v X Bionic sphere a to

v termíne od 07.01.2023-10.01.2023.

reprezentanti:

Ásványiová V., Bernáthová M., Čončolová R., Diky Ch., Krajčovičová L., Lajčáková J.,

Lisá I., Markušová H., Markušová T., Matúšová E., McDonnell L., Miša V., Reichová V., Solymosy

I.,

Solymosy J., Solymosyová S., Strapeková Ž., Vilímová I., Vilímová M., Zemanová L.

realizačný tím:

Vedúci výpravy: Thüringerová Monika

Tréneri: Solymosyová I., Thüringerová M., Carla Rodriguez Vargas, Labáthová J., Horská R.

Predbežné náklady na kemp sú 4000€.

Všetky náklady týkajúce sa sústredenia a príchodu španielskej trénerky Carly Rodriguez Vargas

(letenka, preprava, ubytovanie, strava, odmena) budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2022,

kapitoly 16

Sekcie SP.

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1/ Thüringerová M. z dôvodu konfliktu záujmov

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
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Ivan Šulek
Táto odmena bude akým spôsobom vyplatená ? Aký typ zmluvy? Bude fakturovať za službu?

Ivan Šulek
Doplniť predbežné náklady a z ktorej kapitoly budú hradené výdaje
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Úloha č. 2/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť kemp organizačne zabezpečiť.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Thuringerová M.

Bod č.6- Záležitosti rozhodcov a trénerov

 Školenie s Karou Head-

Kara Head je zamestnancom Kanadskej plaveckej federácie, pracuje pre

organizáciu FINA a po svete aj v Kanade je zodpovedná za školenia ohľadom

nových pravidiel.Kara Head nám ponúkla dve bezplatné online školenia pre

trénerov, ktoré prebehnú v dňoch 15.12 a 20.12.2022 a budú nahrávané pre

budúce potreby trénerov.

Taktiež ponúkla školenie pre technických kontrolórov. Školenie bude prebiehať

v siedmych virtuálnych sedeniach v rozsahu 17-20 hodín. Balík bude obsahovať

predstavenie, vysvetlenie hybridov, akrobacií, cvičenia hodnotení, hodnotenie

synchronizácie a tri sedenia v rámci ktorých prejde jednotlivé disciplíny: sóla,

páry, tímy. Virtuálne školenie bude mať na konci test a bude celý nahrávaný pre

budúce potreby. Cena školenia je 1250,-CAD.

P.Strapeková oslovila aj Českú republiku, Poľsko a Rakúsko či nemajú záujem za

zúčastniť a tak znížiť náklady. Ostatné krajiny sa veľmi potešili ponuke a majú

záujem. Celková cena sa prepočíta na zúčastnené osoby. Školenia pre technických

kontrolórov prebehnú v mesiaci január 2023.

SPF/2022/VSSP/Z7/U4/P
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VSSP SPF schvaľuje

a.) sériu online seminárov pre trénerov s Kara HEAD, zameraných na nové pravidlá FINA, bez

nároku na odmenu a to v nasledujúcich termínoch:

15.12.2023 o 21:00

20.12.2023 o 21:00

b.) sériu online seminárov pre technických kontrolórov s Kara HEAD, zameraných na nové

pravidlá FINA za odmenu 57 CAD na osobu, ktoré prebehnú v mesiaci január. Zoznam

uchádzačov: Bugalová R., Horská R., Horváthová K., Italy E., McDonnell J., Mezovská J., Jarina

V., Labáthová J., Lisá L., Lobpreisová Z., Lörinczová L., Shepard L., Miškechová D., Palenčárová

P., Sabajová T., Šímová N., Spiess K., Szauder N., Thüringerová M., Vaculčík M., Žáková Z.

Náklady na odmenu pre Karu HEAD budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2022, kapitoly 16

Sekcie SP.

Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Úloha č. 3/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť osloviť Karu Head a zabezpečiť online seminár.

Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Shepard L.

Bod č.7- Rôzne

 P.Shepard informovala o spôsobe implementácie mužov do synchronizovaného

plávania. Najlbližší pretek Zlatá rybka bude doplnený názvom Zlatá rybka

a Vodný ninja.

 Sekciou bolo navrhnuté či by sme neoslovili trénerku Carlu Rodriquez Vargas či by

nemala záujem o pozíciu reprezentačného trénera.

 P.Strapeková odintepretovala stretnutie poslednej Rady SPF a jej zámer znížiť

rozpočet synchronizovanému plávaniu na úkor diaľkového plávanie z dôvodu
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Doplniť predbežné náklady na akciu a z akej položky kapitoly to bude hradené, vlastné, alebo štátne zdroje
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nízkej členskej základne. Máme si pripravit obhajobu športu na najbližšiu

konferenciu.

V Bratislave, 16.12.2022

Zapísala: V.Strapeková

Overila: M.Thuringerová
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