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Zápis z TMK

Dňa: 13 januára 2023, 21,00 hod, forma online

Prítomní: Jana Mezovská (JM), Jana Labudová (JL), Ivana Solymosyová (IS),
Nora Szauder (NS), Monika Thuringerová (MT)

Pozvaní: Veronika Strapeková (VS)

Návrh programu (podľa pozvánky):

1/ Otvorenie
2/ Štatút TMK podľa usmernenia Sekcie SP (zahrnutie ekonomiky) – návrh v prílohe pozvánky
3/ Reprezentácia a ÚTM
- zaradenie do repre družstiev
- zaradenie do ÚTM
- sústredenie reprezentácie

4/ Súťaže reprezentácie v jan a feb 2023
- Míla Heršálková
- Majstrovstvá Slovenska v PF
- Elementy OPEN 2023

5/ Príprava reprezentácie
6/ Výkonnostné triedy v roku 2023 a pre rok 2024
7/ Preklady, požiadavka pre ŠTD
8/ Kritériá pre vstup do reprezentácie
9/ Rôzne

1/ Otvorenie
Predseda TMK, JM privítala zúčastnených. Členovia TMK po dlhšej diskusii schválili program v nasledovnom
znení:

2/ Reprezentácia a ÚTM, súťaže, sústredenie, príprava
3/ Štatút TMK
4/ Výkonnostné triedy v roku 2023 a pre rok 2024, požiadavka pre ŠTD
5/ Preklady, požiadavka pre ŠTD
6/ Kritériá pre vstup do reprezentácie, podklady pre ŠTD
7/ Rôzne
________________________________________________________________________

2/ Reprezentácia a Útvar talentovanej mládeže, súťaže, sústredenie, príprava

2.1 Zaradenie do reprezentácie
MT pripravila podklady pre zaradenie pretekárok do reprezentácie k 1.1.1023
Príloha 1 – Reprezentačné družstvo seniorov
Príloha 2 - Reprezentačné družstvo juniorov
Príloha 3 - Reprezentačné družstvo mladších juniorov
Pripomienky k návrhu:
JM - Tri navrhnuté pretekárky v dvoch reprezentačných družstvách – Ďurišová Tereza, Sabajová Terézia,
Diky Nicol prerušili činnosť v reprezentácii SP po Majstrovstvách sveta juniorov, august 2022. Od
septembra 2022 sa nezúčastňujú tréningov, v januári 2023 neboli nominované a ani sa nezúčastnili
spoločného kempu. Športovkyňa Ďurišová Tereza prestúpila do klubu, ktorý nemá odvetvie
synchronizované plávanie.
Dokumenty - Plán práce, Smernica o Centralizovanej príprave alebo Registračný poriadok nepoznajú
termín prerušenie reprezentácie. Tieto pretekárky nemajú byť uvedené v zoznamoch, nespĺňajú predpisy
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centralizovanej prípravy.
JL, IS, MT, NS nemajú výhrady k zoznamom, JM nesúhlasí so zoznamom seniorov a juniorov z vyššie
uvedeného dôvodu.

2.2 Zaradenie pretekárok do UTM
MT predložila zoznam pretekárok zaradených do UTM k 1.1.2023 podľa platných Kritérií – Príloha 4.
TMK odporúča zoznam odsúhlasiť.

2.3 Sústredenie
MT predložila odporúčanie na schválenie nominácie reprezentantov a realizačného tímu na reprezentačné
sústredenie. Termín: 09.02.-12.02.2023 v X-bionic sphere/Šamorín. – Príloha 5
Pripomienky k návrhu:
JM – pretekárka Viktória Reichová trénuje v zahraničí so zahraničnou trénerkou, vieme vopred, že sa
daného sústredenia nebude môcť zúčastniť, vzhľadom na to, že sa pripravuje v zahraničí.
JL, IS, MT, NS nemajú výhrady k odporúčaniu, JM navrhuje v zozname vynechať pretekárku VR, zdržuje
sa hlasovania .

2.4 Súťaže reprezentácie v januári a februári
2.4.1 súťaž Míla Heršálková, 28 jan 2023, Brno

MT navrhuje účasť reprezentácie na uvedenej súťaži. Príloha 6 – Zoznam reprezentantiek na súťaž
MT vypracuje podklady s nasledovnými detailami: názov súťaže, miesto, termín, návrh zoznamu
reprezentantiek a realizačného tímu, pripojí rozpis súťaže a kalkuláciu. Podklady pripraví pre Sekciu na
odsúhlasenie na Radu SPF.
TMK (JM, JL, IS, NS) odporúča účasť reprezentácie na súťaži. MT sa zdržala hlasovania – konflikt
záujmov

2.4.2 súťaž M Slovenska v povinných figúrach, 4 feb 2023, Bratislava
MT navrhuje účasť reprezentácie na uvedenej súťaži. Príloha 7 – Zoznam reprezentantiek na súťaž
MT vypracuje podklady podľa SPF predpisov s nasledovnými detailami: názov súťaže, miesto, termín,
návrh zoznamu reprezentantiek a realizačného tímu, pripojí rozpis súťaže a kalkuláciu. Podklady
pripraví pre Sekciu na odsúhlasenie na Radu SPF.
JL, IS, NS – súhlas s účasťou reprezentácie, JM sa zdržala hlasovania, MT sa zdržala hlasovania
(konflikt záujmov)

2.4.3 súťaž Elementy Open, 4 feb 2023, Bratislava
MT navrhuje účasť reprezentácie na uvedenej súťaži. Príloha 8 – Zoznam reprezentantiek na súťaž
MT vypracuje podklady podľa SPF predpisov s nasledovnými detailami: názov súťaže, miesto, termín,
návrh reprezentantiek a realizačného tímu, pripojí rozpis súťaže a kalkuláciu. Podklady pripraví pre
Sekciu na odsúhlasenie na Radu SPF.
JL, IS, NS – súhlas s účasťou reprezentácie, JM sa zdržala hlasovania, MT sa zdržala hlasovania
(konflikt záujmov)

2.5 Príprava reprezentácie

2.5.1 MT pripravila návrh na schválenie rozpisu spoločných tréningových hodín reprezentačných družstiev
SP v období január až jún 2023.
Príloha 9 – Tabuľka navrhovaných tréningových hodín pre reprezentáciu
Príloha 10 – Harmonogram športovej prípravy
Menný zoznam reprezentantov, ktorí sa budú zúčastňovať každodennej spoločnej tréningovej prípravy:
Materský klub Iuventa Aquatix, o.z.: Ásványiová Veronika, Čončolová Rebeka, Diky Chiara, Karovičová
Silvia, Lajčáková Johana, Lisá Ingrid, Markušová Hana, Markušová Tamara, Michvocíková Emília, Miša
Viktória, Strapeková Žofia, Vilímová Isabella, Vilímová Mia, Zemanová Lisa, Karovičová Silvia
Materský klub TJ Slávia STU v Bratislave: Krajčovičová Lea Anna, McDonnell Linda,
Solymosy Ivan, Solymosy Jozef, Solymosyová Silvia
Materský klub KŠP Žralok: Bernáthová Michaela, Matúšová Eva
Materský klub ŠK Synchro Bratislava : Reichová Viktória

Pripomienky k návrhu: JM - pretekárka VR sa pripravuje v zahraničí, netreba ju uvádzať v zozname
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JL, IS, MT, NS – súhlasia s rozpisom tréningov na 6 mesiacov, JM sa zdržuje hlasovania

2.5.2 MT predkladá návrh na odsúhlasenie gymnastickej prípravy pre reprezentantky „tímový
skokan“ prostredníctvom OZ Moving star pod vedením Petra Náhleho 1x týždenne v tréningovej jednotke
1,5hodiny za 50€
Pripomienky k návrhu: JM navrhuje doplniť mená reprezentantiek
TMK (JM, JL, IS, MT, NS) odporúča odsúhlasiť navrhované tréningové jednotky.

3/ Štatút TMK

JM pripravila dokument - upgradovaný Štatút TMK, podľa pripomienok sekcie SP z posledného sedenia.
Dokument bol v prílohe k pozvánke.
Pripojený dokument TMK neriešila, pretože VS ako viceprezident pre SP a prizvaný hosť informovala, že Sekcia
SP vypracovala Štatut TMK a tento dokument doručí členom.

4/ Výkonnostné triedy v roku 2023 a pre rok 2024
TMK konštatuje, že výkonnostné triedy pre rok 2023 sú pridelené podľa platných limitov.
ŠTK pridelí VT k 1.1.2023 bežným spôsobom, tabuľku s menami pretekárok predloží Sekcii.

Tabuľku s limitmi výkonnostných tried udeľovaných k 1.1. 2024 – momentálne vzhľadom na nové pravidlá, nie
je možné pripraviť ako podklad do ŠTD. TMK pripraví tento podklad k 1 máju 2023 na základe získaných bodov
v súťažiach s rozpisom podľa nových pravidiel, ktoré sa budú konať od januára do apríla 2023. Navrhujeme,
potom doplniť do ŠTD.

5/ Preklady, požiadavka pre ŠTD
NS pripraví preklady podľa požiadaviek ŠTK ( email Zuzany Žákovej)

6/ Kritériá pre vstup do reprezentácie
Predpoklad je, že kritériá budú veľmi ovplyvnené obtiažnosťou v zostavách. Je otázkou, či sa zaraďovanie do
reprezentácie k 1.9.2023 pripraví v potrebnom čase.
JM navrhuje nastaviť kritériá na princípe individuálnych a kolektívnych disciplín.
VS informovala, že sa otvára medzinárodná platforma (štáty Rakúsko, Česko, Poľsko, Dánsko, Švédsko
a Slovensko), ktorá bude riešiť túto problematiku.

7/ Rôzne

a/ JL – terminológia, v čom treba pomôcť.
Je sharovaný dokument, kde sa terminológia priebežne dopĺňa.
Požiadavka je - prejsť preložené dokumenty z pohľadu použitej terminológie.
Preložené sú tieto dokumenty:
1/ Pravidlá, 2/ PF, ktoré sa plávali na súťaži Kaprík - preklad JM, 3/ PF Začiatočníčky – preklad NS

b/ JL – Testovanie
Testovanie pre rok 2023 je naplánované na dva termíny

1. jún 2023 – testovanie pre pretekárky 12-ročné a mladšie, testovanie bude otvorené pre kluby
2. sept (príp okt) 2023 – testovanie pre: mladší juniori a reprezentáciu
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Na ďalšom sedení bude TMK riešiť:
- preklady – upresnenie materiálov pre trénerov
- kritériá na nominačné súťaže roku 2023
- Kritériá vyhodnocovania najlepších športovcov od roku 2023 (pripraviť v súlade s požiadavkou SPF
a novými pravidlami

- VÍZIA na nasledujúce obdobie
- iné

Najbližšie stretnutie február 2023, o 21,00 hod

Ďakujeme všetkým za účasť.

Zapísala: Jana Mezovská
Overila: Monika Thuringerová

Príloha 1 - Reprezentačné družstvo seniorov
Príloha 2 - Reprezentačné družstvo juniorov
Príloha 3 - Reprezentačné družstvo mladších juniorov
Príloha 4 - Zoznam pretekárok zaradených do UTM k 1.1.2023
Príloha 5 - Zoznam reprezentantov na sústredenie,09.02.-12.02.23, Šamorín
Príloha 6 - Zoznam reprezentantov na súťaž Míla Heršálková, Brno, 28.1.2023
Príloha 7 - Zoznam reprezentantov na súťaž MSlovenska v PF, Bratislava, 4.2.2023
Príloha 8 - Zoznam reprezentantov na súťaž Elementy Open, Bratislava, 4.2.2023
Príloha 9 - Tabuľka navrhovaných tréningových hodín pre reprezentáciu, jan až jún 2023
Príloha 10 - Harmonogram športovej prípravy
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