
 

 

 
 

  

 

Zápis č. SPF/2020/R/Z1 

 

Zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 23.01.2020 v Bratislave 

 

  

Prítomní členovia:  p. Bielik, p. Blažo, p. Králik, p. Labudová, p. Peciar,  

p. Šmihuľa, p. Šulek 

 

Ospravedlnení  členovia: p. Szauder, p. Klobučník 

 

Ospravedlnení  prizvaní: p. Križan 

 

Prítomní prizvaní: p. Záborský k bodu č.3 

 

Navrhovaný program:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie návrhu programu Rady SPF 

3. Kontrola úloh zo zápisu Rady SPF/2019/R/Z11 

4. Záležitosti Sekcií plaveckých športov 

5. Čerpanie rozpočtu a stav účtov SPF k 31.12.2019 

6. Pohľadávky a záväzky k 31.12.2019 

7. Záležitosti sekretariátu SPF 

8. Slovenská plavecká Marketingová 

9. Rôzne 

 

 

Bod č. 1: Otvorenie  

 

Pán Šulek ako predsedajúci Rady SPF na úvod o 9,20 hod privítal všetkých prítomných a               

skonštatoval, že z počtu 9 členov Rady SPF sú prítomní 7 členovia, a teda Rada SPF je                 

uznášaniaschopná.  

 

Bod č. 2: Schválenie návrhu programu Rady SPF  

 

Návrh programu a pozvánka na Radu SPF bola členom zaslaná elektronicky dňa 12.01.2020 a              

materiály k rokovaniu Rady SPF boli členom priebežne zasielané elektronicky formou zdieľaného            

priečinku.  

Termín zasadnutia Rady SPF bol oproti pôvodnému termínu 22.1.2020 podľa pozvánky posunutý            

na deň 23.1.2020 a to z dôvodu neodkladnej povinnosti prezidenta SPF, s čím ostatní členovia Rady                

SPF súhlasili. 

Predsedajúci Rady SPF predložil návrh doplniť program rokovania Rady SPF o bod č. 3 s názvom                

EYOF 2021 a BB CUP 2020 – testovacie preteky s následným prečíslovaním programu. Požiadal              

členov Rady hlasovať o súhlase prítomnosti p. Záborského k bodu č.3 (kontrola úloh Z11 č. 159) p.                 

Blažo požiadal o vloženie bodu programu s názvom Predpisy SPF, a to ako bod č. 7. a ďalej bodu s                    

názvom Nominácia zástupcov SPF do orgánov a/alebo komisií LEN ako bod č. 8. 
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SPF/2020/R/Z1/U1 

Rada SPF schvaľuje  program rokovania Rady SPF v znení:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie návrhu programu Rady SPF 

3. EYOF 2021 a BB CUP 2020 – testovacie preteky 

4. Kontrola úloh zo zápisu Rady SPF/2019/R/Z11 

5. Záležitosti Sekcií plaveckých športov 

6. Čerpanie rozpočtu a stav účtov SPF k 31.12.2019 

7. Predpisy SPF 

8. Nominácia zástupcov SPF do orgánov a/alebo komisií LEN 

9. Pohľadávky a záväzky k 31.12.2019 

10.Záležitosti sekretariátu SPF  

11. Slovenská plavecká Marketingová 

12. Rôzne 

  

Hlasovanie: 

Za: 7 Proti: 0, Zdržal sa: 0  

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

SPF/2020/R/Z1/U2 

Rada SPF schvaľuje účasť pána Milana Záborského ako hosťa a prizvanú osobu            

prezidenta SPF k bodu č. 3 rokovania. 

  

Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0  

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

Bod č. 3: EYOF 2021 a BB CUP 2020 – testovacie preteky 

Predsedajúci na úvod bodu skonštatoval, že považuje tento bod a jeho prerokovanie za veľmi dôležité               

a privítal pána Milana Záborského na rokovaní Rady SPF a na to udelil  slovo pánovi Záborskému. 

Pán Záborský vo svojom príspevku zdôraznil a poukázal na význam klubu UMB BB ako              

usporiadateľa významného podujatia, ktorého sa historicky zúčastňuje mnoho zahraničných         

účastníkov a reprezentácií a podotkol, že s výnimkou bežnej podpory ako príspevok na podujatie v               

kalendári FINA a EČZ neboli tieto ich významné preteky v minulosti finančne podporené zo strany               

SPF.  
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Ďalej podotkol, že je iba čisto náhoda, že sa Banská Bystrica stala usporiadateľským mestom              

mládežníckeho festivalu EYOF a že klub UMB Banská Bystrica je plne k dispozícii na pomoc s                

organizáciou tak významného podujatia BB CUP, pričom považoval za vhodné podotknúť, že o takúto              

záležitosť sa nebude môcť starať iba jeden človek a iba nejaký krátky časový úsek pred pretekmi a on                  

osobne sa veci venuje už od mája roku 2019 a absolvoval už plno stretnutí a rokovaní v týchto veciach                   

a tejto súvislosti vyslovil to, že ho veľmi mrzí, že nie je dosiaľ vyriešená otázka zastúpenia plaveckých                 

športov v organizačnom výbore mládežníckeho festivalu EYOF a z plávania nie je určená osoba, ktorá               

by mala možnosť a šancu obhajovať veci týkajúce sa plaveckej časti podujatia, a to predovšetkým z                

hľadiska finančného zabezpečenia a rozpočtu podujatia. 

Rovnako zdôraznil a pripomenul, že BB CUP bude aj v roku 2020 testovacím podujatím a z tohto                 

dôvodu by bolo vhodné a uvítal by mi, aby SPF oznámila čo najskôr zástupcu za plávanie do                 

organizačného výboru mládežníckeho festivalu EYOF. Ďalej poukázal na skutočnosť, že s výnimkou            

plaveckého zástupcu, boli všetky športy zastúpené na služobnej ceste a testovacej ceste v dejisku              

olympijských hier mládeže v BAKU, pričom podľa jeho informácií boli vyhradené pre každý šport dve               

miesta, ktoré by neboli hradené z finančných prostriedkov SPF a takto bola SPF vyňatá z procesu                

rozhodovania v začiatkoch organizácie mládežníckeho festivalu EYOF v Banskej Bystrici 

Ďalej apeloval na to, aby SPF využila danú situáciu a získala finančné prostriedky a nimi obnovila                

plaveckú infraštruktúru v Banskej Bystrici, ktorá bude potom naďalej slúžiť pre SPF ako celku a               

plávaniu a budú sa môcť usporadúvať ďalšie podujatia na kvalitnej a novej infraštruktúre.  

 

Pán Šulek nadväznosti na vyjadrenia pána Záborského informoval, že dosiaľ nebolo ešte mnoho             

rokovaní a teda otázka zastúpenia nie je taká pálčivá a čo sa týka rokovaní na SOŠV, tak toho sa                   

zúčastnili on ako prezident a p. Nowak. V každom prípade však častejším rokovaniam bude              

dochádzať v blízkej budúcnosti, kedy sa celá záležitosť viacej aktivizuje a otázka zastúpenia federácie              

a plaveckých športov je aktuálna práve teraz a za federáciu sa navrhujú zástupcovia p. Nowak, p.                

Košťál a samozrejme za miestneho zástupcu ako dôležitú súčasť p. Záborský. 

 

V ďalšom priebehu p. Záborský členom Rady SPF prezentoval podrobne rozpočet podujatia, rozpočet             

potrebných položiek na infraštruktúru. Informoval o potrebe technických záležitostí a o aspektoch            

infraštruktúry, ktorá sa navrhuje upraviť, opraviť alebo dobudovať, respektíve, ktorá bude zakúpená,            

prenajatá a ďalej prečo a zo ktoré zo zariadení zostanú v majetku SPF, to všetko z pohľadu potreby                  

posúdenia a odôvodnenia výšky požadovanej dotácie pre klub UMB Banská Bystrica ako            

spolufinancovanie a príspevok na usporiadanie testovacieho preteku v roku 2020, ktorý slúži na             

otestovanie a prípravu zdarného priebehu mládežníckeho festivalu EYOF v roku 2021.  

Ďalej sa pristavil a vrátil aj k ním viackrát opakovanej záležitosti neúčasti reprezentantov na pretekov               

BB CUP, pričom poukázal na prax českej federácie, kde primárne český pretekári sú povinní              

absolvovať preteky v domácom prostredí a až následne niekde v zahraničí. 

Nadväznosti na vytvorenie nejakého koordinačného výboru pracovníkov v súvislosti s organizáciou           

plaveckej časti mládežníckeho festivalu EYOF a testovacích pretekov poukázal na potrebu vytvorenia            

a prepojenia nejakej riadiacej skupiny ľudí, v ktorej budú zamestnanci SPF, ktorí sú za výkon svojej                

činnosti platení a iných ľudí, pri ktorých je pochopiteľné rovnako, že za takúto činnosť by mali byť                 

honorovaní a ďalej pripomenul, že v súvislosti so zaradením BB CUP ako testovacieho preteku mu               

vznikli náklady cca vo výške 400 eur, ktoré neboli refundované a ktoré vynaložil v súvislosti s                

pretekom BB CUP, ktorý sa následne pretransformoval aj na celkovo testovacie preteky pre účely              

mládežníckeho festivalu a tak sa museli už niektoré už vyrobené a vytlačené  materiály znova vyrábať.  
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Pánovi Záborského predsedajúci poďakoval za účasť a p. Záborský tiež poďakoval za možnosť             

prezentovania zámeru a vysvetlenia finančnej a technickej stránky záležitosti z pohľadu klubu UMB             

Banská Bystrica a opustil rokovanie Rady SPF. 

 

V nadväznosti na prerokované predmetom uznesenia Rady SPF má byť schválenie dotácie            

organizátorovi pretekov Banská Bystrica Cup 2020 klubu Plavecký oddiel KTV UMB Banská Bystrica             

na zabezpečenie priebehu podujatia. Toto podujatie bolo uznesením Rady SPF SPF/2019/R/Z10/U7           

na zasadnutí Rady SPF zo dňa 13.11.2019 schválené ako Test event EYOF 2021, na ktorom sa budú                 

overovať technické podmienky, zabezpečenie a organizačné postupy pre organizáciu podujatia EYOF           

2021. Na tom istom zasadnutí informoval prezident SPF p.Šulek členov rady o žiadosti organizátora              

pretekov UMB Banská Bystrica o poskytnutí dotácie z prostriedkov SPF na zabezpečenie priebehu             

pretekov. O tejto žiadosti následne rokoval VSPL na svojom zasadnutí dňa 9.1.2020 a rozhodol o               

poskytnutí dotácie z prostriedkov SPF z kapitoly sekcie plávania. Táto dotácia bude zahrnutá aj do               

návrhu rozpočtu, ktorý bude predložený Konferencii SPF na schválenie. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Projekt BANSKÁ BYSTRICA CUP 2020 /testovacie preteky pre EYOF 2021/a žiadosť o            

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Slovenskej plaveckej federácie 

- Zápis zo zasadnutia Výboru Sekcie Plávania SPF č SPF/2020/VSPL/Z1 a uznesenie č.            

SPF/2020/VSPL/Z1/U12 

- Žiadosť Plavecký oddiel KTV UMB Banská Bystrica o dotáciu na zabezpečenie priebehu            

podujatia. 

- Rozpočet pretekov Banská Bystrica Cup 2020 (úloha č. 159/2019) 

 

 

SPF/2020/R/Z1/U3 

Rada SPF schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 10.000,- Eur pre organizátora           

podujatia Banská Bystrica Cup 2020 Plavecký oddiel KTV UMB Banská Bystrica           

na zabezpečenie priebehu podujatia. 

Dotáciu bude poskytnutá z prostriedkov sekcie plávania na účel v súlade s            

predloženým rozpočtom podujatia a jeho položiek na prenájom priestorov a          

zariadení. 

  

Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
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Úloha č. 1/2020 

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť vyplatenie dotácie klubu Plavecký oddiel KTV UMB             

Banská Bystrica na zabezpečenie priebehu podujatia Banská Bystrica Cup 2020 a k tomu súvisiacu              

zmluvnú agendu ako obvykle. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Z: p. Adamcová, p.Hudecová, p. Blažová 

 

Bod č. 4: Kontrola úloh zo zápisu Rady SPF/2019/R/Z11 

 

Úloha č.   11/2014 

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF za garancie prezidenta SPF, v prípade získania akýchkoľvek             

zdrojov v prospech SPF, s ktorými je prípadne spojený nárok na odmenu, zabezpečiť a osobitne aj                

evidovať podklady nevyhnutné pre výpočet, ale i verifikovanie vzniku nároku na odmenu a jej              

výšku. (všeobecná cena na relevantnom trhu, potvrdenie darcu/poskytovateľa a pod.) 

p. Križan preverí návrhy predložené p. Košťálom povereným touto úlohou predchádzajúcim           

prezidentom SPF a to za roky 2018 a 2019 - dohodnúť termín osobného rokovanie oboch               

účastníkov. 

 

Stav úlohy: Trvá 

Termín: Priebežne    

Z: p. Šulek I., Szauder N. p. Košťál R. 

 

Úloha č.   93a/2019 

Rada SPF ukladá vypracovať nové kritéria pre odmeňovanie za získanie akýchkoľvek zdrojov v             

prospech SPF 

 

Stav úlohy: Trvá 

Termín: pôvodný termín september 2019, október 2019, nový termín 11.12.2019  

Z: p. Križan, p. Šulek I., Szauder N. 

 

Úloha č.   93b/2019 

Rada SPF ukladá vypracovať, aktualizovať a verifikovať tabuľku vzniknutých nárokov na           

odmeňovanie za získanie akýchkoľvek zdrojov v prospech SPF za rok 2018 

 

Stav úlohy: Trvá 

Termín: pôvodný termín september 2019, október 2019, nový termín 11.12.2019  

Z: p. Šulek I., Szauder N. 

 

Úloha č. 109/2018 

Rada SPF ukladá predsedovi DK SPF vypracovať správu o činnosti DK SPF a stave všetkých               

prípadov za posledné 2 roky v štruktúre podané podnety, podnety v riešení a ich stav, rozhodnuté                

podnety s uvedením dňa podania podnetov, dňa začatia konaní, dňa ukončenia konaní. 

 

Stav úlohy:  Trvá 
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Nový termín: 11.12.2019 (pôvodný termín 12.10.2018, 15.12.2018, 15.08.2019)  

 

Z: p. Bartovič, p. Križan, p. Šulek 

 

Úloha č. 110/2018 

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF - ekonomickému oddeleniu zasielať priebežné čerpanie rozpočtu            

SPF členom Rady SPF mesačne k 15-temu dňu v mesiaci. 

 

Stav úlohy:  Trvá 

Termín: Priebežne  

Z: p. Hudecová, p. Szauder, p. Králik, viceprezidenti sekcií 

 

Úloha č. 112/2018 

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF vykonať kompletnú inventarizáciu majetku SPF. 

 

Stav úlohy:  V plnení, trvá 

Termín:30.5.2020  

Z: Sekretariát SPF, p. Šulek, p. Blažová, p. Hudecová, p. Križan (od 13.11.2019) –              

prostredníctvom programu Pohoda 

 

Úloha č. 46/2019 

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zmluvne zabezpečiť pozície v zmysle doplnenej organizačnej            

štruktúry sekretariátu SPF (oblastní skladníci). 

 

Stav úlohy:  Splnená za VSO a ZSO, Trvá za SSO a BAO 

Termín: Bez zbytočného odkladu  

Z: Sekretariát SPF a p. Bielik 

 

Úloha č. 78/2019 

Rada SPF ukladá ekonomickému oddeleniu priebežne sledovať pohľadávky SPF s tým, že po dvoch              

neúspešných výzvach odstúpiť na ďalšie riešenie jednotlivým športom pohľadávky         

športovo-technického charakteru a iné pohľadávky predložiť výkonnému orgánu SPF. 

 

Stav úlohy:  Trvá 

Termín: Priebežne 

Z: Sekretariát SPF 

 

Úloha č. 91/2019 

Rada SPF ukladá členom sekcií sledovať termínovú listinu s ohľadom na reprezentáciu a M-SR. 

 

Stav úlohy:  Trvá 

Termín: Priebežne 

Z: členovia sekcií a manažéri športov 

 

Úloha č. 120/2019 

Rada SPF ukladá v prípade predkladania návrhov so vzťahom ku čerpaniu rozpočtu SPF a jeho               

položiek predkladať zo strany navrhovateľa rozhodnutia ako podklad k rozhodovaniu aj informácie            

týkajúce sa použitia zdrojov, ich štruktúry a položky z rozpočtu, z ktorej sa navrhuje čerpanie a                

následne po realizácii predkladať finančné vyhodnotenie skutočného čerpania použitých zdrojov. 
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Stav úlohy: Trvá 

Termín: Priebežne, trvalá 

Z: Sekretariát SPF (p. Šulek) 

 

Úloha č. 148/2019 

Rada SPF ukladá vystaviť daňové doklady pre reprezentantov ako spoluúčasť na športovej príprave. 

 

Stav úlohy: Trvá 

Termín: Priebežne 

Z:  p. Hudecová, McDonnell 

 

Úloha č. 151/2019 

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF vypracovať zmluvné dokumenty smerom k uzavretiu dohôd o             

hmotnej zodpovednosti na všetky pracovné pozície, ktorých sa to môže týkať v rámci SPF a SPM. 

 

Stav úlohy: Trvá 

Termín: 31.12.2019 

Z: p. Šulek, p. Blažová, p. Hudecová 

 

Úloha č. 153/2019 

Rada SPF ukladá oznámiť MV SR zmenu na pozícii štatutárneho zástupcu SPF. 

  

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Blažo 

 

Úloha č. 157/2019 

Rada SPF ukladá priebežne zverejňovať zápisy zo zasadnutí do 14 dní a hlasovaní Per rollam do 7                 

dní od uzavretia hlasovania všetkých Výborov sekcií plaveckých športov na webovom sídle SPF. 

 

Stav úlohy: Trvá 

Termín: Priebežne 

Z:  asistenti plaveckých športov 

 

Úloha č. 159/2019 

Rada SPF ukladá predložiť rozpočet na test event B. Bystrica Cup. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  organizátor podujatia UMB Banská Bystrica (p. Záborský) 

 

Úloha č. 168/2019 

Rada SPF ukladá zabezpečiť vyplatenie odmien reprezentantom a trénerom - športovec roka 2019 

 

Stav úlohy: Trvá 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Hudecová, p. McDonnell 

 

Úloha č. 169/2019 

Rada SPF ukladá zabezpečiť vyplatenie odmien reprezentantom a trénerom - juniori 
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Stav úlohy: Trvá 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Hudecová, p. McDonnell 

 

Úloha č. 174/2019 

Rada SPF ukladá prezidentovi pripraviť návrh zabezpečenia právnych služieb pre SPF od            

15.01.2020. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: najbližšie zasadnutie Rady SPF plánované dňa 22.1.2020.12.2019 

Z: p. Šulek 

 

Úloha č. 176/2019 

Rada SPF ukladá zverejniť Kritériá pre zaradenie do ÚTM diaľkového plávania pre rok 2020 na               

webovom sídle SPF. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Grznárová 

 

Úloha č. 177/2019 

Rada SPF ukladá zabezpečiť vyplatenie odmien najúspešnejším športovcom v diaľkovom plávaní za            

rok 2019. 

 

Stav úlohy: Trvá 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: Sekretariát SPF 

 

Úloha č. 181/2019 

Rada SPF ukladá zapracovať zmenu termínu konania pretekov M BAO do Termínovej listiny SPF o               

preteky plávania na rok 2020. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Grznárová 

 

Úloha č. 182/2019 

Rada SPF ukladá Matrikárovi súťaží v plávaní zapracovať zmenu termínu konania pretekov            

Majstrovstvá BAO Termínovú listinu SPF do návrhu ŠTD na rok 2020. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: Miroslav Šimun 

 

Úloha č. 183/2019 

Rada SPF ukladá doplniť Termínovú listinu SPF na rok 2020 o miesta konania a technického               

usporiadateľa pre preteky Majstrovstvá oblastí a FPD Slovenský pohár žiakov. 

 

Stav úlohy: Splnená 

8 



 

 

 
 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Grznárová  

 

Úloha č. 184/2019 

Rada SPF ukladá Matrikárovi súťaží v plávaní zapracovať Termínovú listinu SPF do návrhu ŠTD na               

rok 2020 a propozície k pretekom o miesta konania a technického usporiadateľa pre preteky              

Majstrovstvá oblastí a FPD Slovenský pohár žiakov. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Šimun 

  

 

Úloha č. 185/2019 

Rada SPF ukladá doplniť Termínovú listinu SPF na rok 2020 o miesta konania a technického               

usporiadateľa pre preteky Majstrovstvá Slovenskej republiky v plávaní. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Grznárová 

 

Úloha č. 186/2019 

Rada SPF ukladá Matrikárovi súťaží v plávaní zapracovať do Termínovú listinu SPF do návrhu ŠTD               

na rok 2020 a propozície k pretekom o miesta konania a technického usporiadateľa pre preteky               

Majstrovstvá Slovenskej republiky v plávaní. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Šimun 

 

Úloha č. 187/2019 

Rada SPF ukladá doplniť Termínovú listinu SPF o preteky plávania na rok 2020, ktoré budú               

organizované riadnymi členmi SPF. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Grznárová 

 

Úloha č. 188/2019 

Rada SPF ukladá Matrikárovi súťaží v plávaní zapracovať do Termínovú listinu SPF do návrhu ŠTD               

na rok 2020 preteky plávania, ktoré budú organizované riadnymi členmi SPF. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Šimun 

 

Úloha č. 189/2019 

Rada SPF ukladá zabezpečiť nákup požadovaného technického zabezpečenia športových         

administrátorov plávania. 
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Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu 

Z: p. Nowak, p. Grznárová 

 

Úloha č. 193/2019 

Rada SPF ukladá zaslať prihlášku kategórie U19 muži na ME 2020 resp. ich kvalifikáciu. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu  

Z: p.  Gyurcsi, p. Nowak 

 

Úloha č. 194/2019 

Rada SPF ukladá zaslať prihlášku kategórie U19 ženy na ME 2020 resp. ich kvalifikáciu. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu  

Z: p. Kuníková, p. Nowak 

 

Úloha č. 195/2019 

Rada SPF ukladá  zaslať prihlášku kategórie U16 muži na MS 2020. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu  

Z: p. Gyurcsi, p. Nowak 

 

Úloha č. 196/2019 

Rada SPF ukladá zaslať prihlášku kategórie U18 ženy na MS 2020. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu   

Z: p. Kuníková, p. Nowak 

 

Úloha č. 197/2019 

Rada SPF ukladá zverejniť aktualizovaný Plán práce reprezentačného družstva mužov vo vodnom            

póle pre rok 2019 na webovom sídle SPF. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu  

Z: p. Gyurcsi 

 

Úloha č. 198/2019 

Rada SPF ukladá zverejniť aktualizovaný Plán práce reprezentačného družstva žien vo vodnom póle             

pre rok 2019 na webovom sídle SPF. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu  

Z: p. Kuníková 

 

Úloha č. 199/2019 
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Rada SPF ukladá zverejniť Plán práce reprezentačného družstva mužov vo vodnom póle pre rok              

2020 na webovom sídle SPF. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu  

Zodpovedný: p. Gyurcsi 

 

Úloha č. 200/2019 

Rada SPF ukladá zverejniť Plán práce reprezentačného družstva žien vo vodnom póle pre rok 2020               

na webovom sídle SPF. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu  

Z: p. Kuníková 

 

Úloha č. 201/2019 

Rada SPF ukladá zabezpečiť vyplatenie odmien hráčkam vodného póla. 

 

Stav úlohy: Trvá 

Termín: Bez zbytočného odkladu  

Z: p. Kuníková, p. Hudecová 

 

Úloha č. 202/2019 

Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť výcvikový tábor reprezentačného družstva žien Senioriek           

vo vodnom póle v Novákoch v termíne 27. - 30.12.2019. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu  

Z: p.Kuníková 

 

Úloha č. 203/2019 

Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť výcvikový tábor reprezentačného družstva žien Senioriek           

vo vodnom póle v Zrenjanine (SRB) v termíne 03. - 06.01.2020 a výcvikový tábor v Budapešti                

(HUN) v termíne 06.-08.01.2020. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu  

Z: p.Kuníková 

 

Úloha č. 204/2019 

Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť účasť reprezentačného družstva žien Senioriek vo vodnom            

póle na  ME 2020 v Budapešti (HUN) v termíne 10.-25.01.2020. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu   

Z: p. Kuníková, p. Nowak 

 

Úloha č. 205/2019 

Rada SPF ukladá doplniť širšiu nomináciu hráčov na VT mužov Seniorov v termíne 12. - 15.12.2019                

v Novákoch a zároveň  aktualizovať Nominačný list na danú akciu. 
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Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu  

Z: p. Gyurcsi 

 

Úloha č. 206/2019 

Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť výcvikový tábor reprezentačného družstva mužov          

Seniorov Košice/Miškolc (HUN) v termíne 18. - 22.12.2019. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu  

Z: p. Gyurcsi 

 

Úloha č. 207/2019 

Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť výcvikový tábor reprezentačného družstva mužov          

Seniorov v Novákoch v termíne 27. - 30.12.2019. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu  

Z: p.Gyurcsi 

 

Úloha č. 208/2019 

Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť výcvikový tábor reprezentačného družstva mužov          

Seniorov v Novákoch v termíne 2. - 6.1.2020. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: bez zbytočného odkladu  

Z: p. Gyurcsi 

 

Úloha č. 209/2019 

Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť výcvikový tábor reprezentačného družstva mužov          

Seniorov Košice/Miškolc (HUN) v termíne 8. - 12.01.2020. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu  

Z: p. Gyurcsi 

 

Úloha č. 230/2019 

Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť účasť reprezentačného družstva mužov Seniorov na           

Majstrovstvách Európy 2020 Budapešť (HUN) v termíne 12. - 26.01.2020. 

 

Stav úlohy: Splnená 

Termín: Bez zbytočného odkladu  

Z: p. Gyurcsi 
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Bod č. 4 : Záležitosti Sekcií  plaveckých športov 

 

 

 

SEKCIA DIAĽKOVÉHO PLÁVANIA 

 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie technického usporiadateľa MSR v diaľkovom            

plávaní v bazéne konaného dňa 14.2.2020. Sekcia VSDP jednohlasne schválila na zasadnutí            

konaného dňa 23.10.2019, že technický usporiadateľ MSR v diaľkovom plávaní v bazéne bude klub              

ORCA Bratislava. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis zo zasadnutia sekcie DP dňa 23.10.2019 

 

SPF/2020/R/Z1/U4 

Rada SPF schvaľuje technického usporiadateľa MSR v diaľkovom plávaní v          

bazéne klub ORCA Bratislava. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 2/2020 

Rada SPF ukladá sekretariátu organizačne zabezpečiť podujatie  MSR v diaľkovom plávaní v bazéne 

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Grznárová, p. Blažová, ORCA Bratislava 

 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie plánu práce na RTC pre DP v roku 2020. VSDP                 

dňa 9.12.2019 schválila písomne uznesenie SPF/2019/VSDP/U10/P, ktoré sa týka plánu práce sekcie            

DP na rok 2020 . Plán práce pre rok 2020 bol jednohlasne schválený. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Plán práce na RTC sekcie DP pre rok 2020 

- Uznesenie SPF/2019/VSDP/U10/P 

- písomné súhlasy členov VSDP 
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SPF/2020/R/Z1/U5 

Rada SPF schvaľuje Plán práce na RTC 2020 Reprezentačné družstvo SR v            

diaľkovom plávaní, ktorý tvorí prílohou č. 2 tohto zápisu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 3/2020 

Rada SPF ukladá zverejniť Plán práce na RTC 2020 Reprezentačné družstvo SR v diaľkovom plávaní               

na webovom sídle 

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Grznárová 

 

SEKCIA PLÁVANIA 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie aktualizácie Plánu práce na RTC 2020             

Reprezentačné družstvo SR juniorov v plávaní, ktorá je navrhovaná z dôvodu zmeny miesta konania              

pretekov Multistretnutie starších juniorov (50m), ktoré sa presúva z Naoussa do Thessaloniki, obe             

mestá sú v Grécku, oprava ročníka chlapčenskej kategórie MS Juniorov. Obashaom aktualizácie je aj              

úprava personálneho obsadenia pozícii v osobách zabezpečujúcich činnosť reprezentačného družstva,          

ďalej spresnenie termínu konania pretekov Jarná cena Žiliny,  

 

Materiály k rokovaniu:  

- Plán práce na RTC 2020 Reprezentačné družstvo SR juniorov v plávaní 

- Zápis zo zasadnutia Výboru Sekcie Plávania SPF č SPF/2020/VSPL/Z1 a uznesenie č.            

SPF/2020/VSPL/Z1/U6  

 

SPF/2020/R/Z1/U6 

Rada SPF schvaľuje aktualizáciu Plánu práce na RTC 2020 Reprezentačné          

družstvo SR juniorov v plávaní, ktorý tvorí prílohou č. 3 tohto zápisu. 

 

 Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené 

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 4/2020 

14 



 

 

 
 

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zverejnenie aktualizovaného plánu práce pre RTC 2020 juniorov             

v plávaní  na webovom sídle SPF.  

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Z:  p.Košťálová 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie aktualizácie Plánu práce na RTC 2020             

Reprezentačné družstvo SR seniorov v plávaní, ktorá je navrhovaná z dôvodu spresnenia kritérií pre              

zaradenie do “B” reprezentačného družstva seniorov a doplnenie limitov pre účasť na MS december              

2020 v Abu Dhabi, ktoré boli zverejnené FINA. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Plán práce na RTC 2020 Reprezentačné družstvo SR seniorov v plávaní 

- Zápis zo zasadnutia Výboru Sekcie Plávania SPF č SPF/2020/VSPL/Z1 a uznesenie č.            

SPF/2020/VSPL/Z1/U7  

 

SPF/2020/R/Z1/U7 

Rada SPF schvaľuje aktualizáciu Plánu práce na RTC 2020 Reprezentačné          

družstvo SR seniorov v plávaní s pripomienkou určenou na diskusiu vo VSPL v             

súvislosti so zaraďovaním do reprezentačného družstva, ktorý tvorí prílohou č. 4           

tohto zápisu. 

 

 Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 5/2020 

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zverejnenie aktualizovaného plánu práce pre RTC 2020 juniorov             

v plávaní  na webovom sídle SPF.  

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Z:  p.Košťálová 

 

Predmetom uznesenia Rady SPF má byť doplatenie uznesenia SPF/2020/R/U2/P a doplatenie           

odmien za prekonané rekordy v seniorskej kategórii za rok 2019.  

Prvá úprava výšky odmeny sa týka odmeny pre Veroniku Kolníkovú za prekonanie rekordu v              

disciplíne 1500vs na 50m bazéne.Veronika Kolníková prekonala rekord na 1500vs na 50m 3.3.2019 v              

Bratislave na podujatí Veľká cena Slovenska. Táto disciplína na OH v Riu v roku 2016 pre ženy                 

nebola ešte olympijská. Avšak FINA a MOV schválili do programu pre OH 2020 v Tokyu 1500vs aj                 

ako disciplínu pre ženy. V čase schvaľovania uznesenia SPF/2020/R/U2/P, ktorým boli stanovené            
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výšky odmeny za prekonané rekordy 2019, navrhovateľ vychádzal z programu disciplín z OH 2016 a               

o doplnení disciplíny 1500vs aj pre ženy na OH 2020 nebol informovaný.  

Druhá úprava výšky odmeny sa týka dodatočnej odmeny plavcovi. Vladimírovi Štefánikovi, za            

prekonanie slovenského rekordu v plávaní v disciplíne 100m motýlik na 50m bazéne. Pri             

spracovávaní podkladov pre vyplatenie odmien plavcom za prekonané rekordy v seniorskej kategórii            

za rok 2019 podľa uznesenia VSPL č. SPF/2019/VSPL/U63/P a následne schválené Radou SPF             

uznesením SPF/2020/R/U2/P neboli matrikárovi súťaži včas doručené podklady pre uznanie a           

zaevidovanie slovenského rekordu v plávaní plavcom Vladimírom Štefánikom. Následne po          

preverení stavu, vyžiadaní si potrebných dokladov, ktoré boli matrikárovi súťaží doručené následne,            

bol plavcovi uznaný a zaevidovaný prekonaný rekord v seniorskej kategórii v disciplíne 100m motýlik              

na 50m bazéne 11.1.2020, ktorý bol plavcom prekonaný 6.12.2019 na pretekoch US National             

Championships konaných v Atlante / USA v dňoch 4.12 – 7.12.2019. Po jeho zaevidovaní v oficiálnej                

evidencii prekonaných rekordov SR v plávaní vznikol plavcovi nárok na vyplatenie odmeny v zmysle              

uznesenia Rady SPF SPF/2020/R/U2/P. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis zo zasadnutia Výboru Sekcie Plávania SPF č SPF/2020/VSPL/Z1 a uznesenie č.            

SPF/2020/VSPL/Z1/U8. 

- Uznesenie Výboru Sekcie Plávania SPF a zápis o hlasovaní pri rozhodovaní VSPL formou             

písomného hlasovania k Uzneseniu č. SPF/2020/VSPL/U2/P 

 

SPF/2020/R/Z1/U8 

Rada SPF schvaľuje v zmysle schválených kritérií pre vyplatenie odmien plavcom           

za prekonanie Slovenských rekordov v plávaní v kategórií seniorov v roku 2019            

uznesením Rady SPF č. SPF/2020/R/U2/P vyplatenie odmeny za prekonanie         

individuálneho rekordu SR v disciplíne 1500m voľný spôsob na 50m bazéne: 

Kolníková Veronika   PPK 600,- Eur 

Táto odmena nahrádza už schválenú odmenu pre plavca uznesením Rady SPF č.            

SPF/2020/R/U2/P. V prípade, že odmena podľa uznesenia Rady SPF č.          

SPF/2020/R/U2/P už bola vyplatená, plavcovi bude vyplatený doplatok vo výške          

200,- Eur. 

a súčasne schvaľuje vyplatenie odmeny za prekonanie individuálneho rekordu         

SR v disciplíne 100m motýlik na 50m bazéne: 

Štefánik Vladimír NERZI 600,- Eur 

Táto odmena je doplatok k už schválenej odmene pre plavca uznesením Rady SPF             

č. SPF/2020/R/U2/P 

Finančná odmena pre plavca bude hradená z prostriedkov sekcie plávania z           

rozpočtu z roku 2019. 
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 Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 6/2020 

Rada SPF ukladá zabezpečiť vyplatenie doplatkov odmien plavcom za prekonané rekordy seniorskej            

kategórie v roku 2019. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Z: p. Adamcová, p. Hudecová 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie zmeny termínu konania pretekov Pohár            

Delfína, Nové Zámky zaradených do Termínovej listiny SPF na rok 2020 podľa čl. 10 ods. 6                

Súťažného poriadku plávania 

Pôvodná žiadosť zaslaná klubom Plavecký klub Nové Zámky obsahovala termín konania pretekov            

Pohár Delfína 23.10.2020 a s týmto termínom konania boli aj tieto preteky zaradené do Termínovej               

listiny SPF na rok 2020 a následne schválenie VSPL a Radou SPF. Vedenie klubu si po uverejnení                 

termínovej listiny všimlo chybný údaje a predseda klubu p. Mgr. Peter Cséry zaslal opravu na               

formulári žiadosti. Jedná sa len o posun termínu z 23.10.2020 (piatok) na termín 24.10.2020              

(sobota) 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Uznesenie Výboru Sekcie Plávania SPF a zápis o hlasovaní pri rozhodovaní VSPL formou             

písomného hlasovania k Uzneseniu  č. SPF/2020/VSPL/U3/P 

- Žiadosť o zaradenie pretekov Pohár Delfína klubu PK Nové Zámky – oprava 

 

SPF/2020/R/Z1/U9 

Rada SPF schvaľuje podľa čl. 10 ods. 6 Súťažného poriadku plávania zmenu            

termínu konania plaveckých pretekov: 

●        Pohár Delfína -  Nové Zámky 25m   -   na termín 24.10.2020 

  

 Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
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Úloha č. 7/2020 

Rada SPF ukladá aktualizovať schválenú zmenu termínu konania pretekov Pohár Delfína v            

Termínovej listine SPF na webovom sídle SPF,  

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Z: asistent SPL (p.Grznárová) 

 

Úloha č. 8/2020 

Rada SPF ukladá aktualizovať schválenú zmenu termínu konania pretekov Pohár Delfína v ŠTD             

plávania 2020 a aktualizovať ŠTD na webovom sídle SPF,  

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Z: matrikár súťaží SPL (p.Šimun) 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie zmeny technického usporiadateľa a miesta            

konania pretekov FPD Slovenský pohár žiakov SSO - 1.kolo v zmysle č. 10 ods. 6 a čl.11 ods.3                  

Súťažného poriadku plávania. 

 

Pôvodne bol ako technický usporiadateľ týchto pretekov schválený klub PK Banská Štiavnica a             

preteky sa mali konať na bazéne v banskej Štiavnici. Začiatkom januára 2020 bol VSPL informovaný               

mailom od prevádzkovateľa bazénu v Banskej Štiavnici, v ktorom informuje SPF o skutočnosti, že v               

termíne 14.3.2020 nie je možné v areáli ich bazéna organizovať plavecké preteky, nakoľko v tom čase                

je bazén rezervovaný pre iné podujatie. Túto skutočnosť bola viceprezidentom sekcie plávania p.             

Bielikom následne overovaná u vedúceho klubu PK Banská Štiavnica, ktorý toto potvrdil. Po tomto              

zistený bol členmi VSPL oslovený klub Delfín Liptovský Mikuláš, kde sa bude konať ďalšie kolo SPŽ                

2020, so žiadosťou o usporiadanie aj tohto kola SPˇY s čím predseda klubu DELLM súhlasil. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis zo zasadnutia Výboru Sekcie Plávania SPF č SPF/2020/VSPL/Z1 a uznesenie č.            

SPF/2020/VSPL/Z1/U9 

 

SPF/2020/R/Z1/U10 

Rada SPF schvaľuje podľa čl. 10 ods. 6 a čl. 11 ods 3 Súťažného poriadku               

plávania zmenu miesta konania a technického usporiadateľa plaveckých        

pretekov: 

 14.3.2020 FPD Slovenský pohár žiakov SSO - 1.kolo      Liptovský Mikuláš 

DELLM 

  

Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

Úloha č. 9/2020 

Rada SPF ukladá aktualizovať schválenú zmenu miesta konania pretekov FPD Slovenský pohár            

žiakov SSO - 1.kolo v Termínovej listine SPF na webovom sídle SPF,  

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Z: asistent SPL (p.Grznárová) 

 

Úloha č. 10/2020 

Rada SPF ukladá aktualizovať schválenú zmenu termínu konania pretekov FPD Slovenský pohár            

žiakov SSO - 1.kolo v ŠTD plávania 2020, v propozíciách k týmto pretekom a aktualizovať ŠTD na                 

webovom sídle SPF,  

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Z: matrikár súťaží SPL (p.Šimun) 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie technického usporiadateľa pretekov Slovakia           

Swimming Cup 2020 v zmysle čl.11 ods.3 Súťažného poriadku plávania. 

 

VSPL v vykonap potrebné kroky k tomu, aby sa podujatie Slovakia Swimming Cup 2020 opäť konal v                 

najnovšom a technicky najlepšom bazéne 25m dĺžky na Slovensku v areáli X bionic v Šamoríne.               

Rokovaním s majiteľom areáu, úpravou termínu a rokovaním s vedením domáceho klubu XBS             

swimming tot. zabezpečil. p.Bielik absolvoval rozhovory s vedením klubu XBS swimming, počas            

ktorých konzultoval možnosť aby tento klub ako domáci klub v tomto areáli prevzal aj funkciu               

technického usporiadateľa čím sa výrazne jednoduchší organizácia tohto podujatia. Vedenie klubu s            

týmto súhlasilo. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis zo zasadnutia Výboru Sekcie Plávania SPF č SPF/2020/VSPL/Z1 a uznesenie č.            

SPF/2020/VSPL/Z1/U11 

 

SPF/2020/R/Z1/U11 

Rada SPF schvaľuje podľa čl. 11 ods 3 Súťažného poriadku plávania klub XBS             

swimming, Šamorín ako technického usporiadateľa plaveckých pretekov: 

 23.10. - 25.10.2020 Slovakia Swimming Cup 2020 Šamorín 

  

Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

Úloha č. 11/2020 

Rada SPF ukladá aktualizovať technického usporiadateľa pretekov Slovakia Swiming Cup 2020 v            

Termínovej listine SPF na webovom sídle SPF a v propozíciách k tomuto podujatiu,  

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Z: asistent SPL (p.Grznárová) 

 

Predmetom uznesenia Rady SPF má byť schválenie Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže            

Slovenskej plaveckej federácie v plávaní pre rok 2020.  

Menný zoznam Útvaru talentovanej mládeže Slovenskej plaveckej federácie v plávaní bol           

vypracovaný matrikárom súťaží v plávaní z evidencie výsledkov SPF na základe kritérií Slovenskej             

plaveckej federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF plávania            

schválených Radou SPF dňa 14.1.209 uznesení SPF/2019/R/U15/P. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Uznesenie Výboru Sekcie Plávania SPF a zápis o hlasovaní pri rozhodovaní VSPL formou             

písomného hlasovania k Uzneseniu č SPF/2020/VSPL/U5/P 

- Kritériá Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej           

mládeže SPF plávania 

- Menný zoznam Útvaru talentovanej mládeže SPF plávania pre rok 2020. 

 

SPF/2020/R/Z1/U12 

Rada SPF schvaľuje na základe kritérií Slovenskej plaveckej federácie pre          

zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF plávania         

Menný zoznamu Útvaru talentovanej mládeže Slovenskej plaveckej federácie v         

plávaní pre rok 2020 podľa prílohy č. 5. 

  

Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

Úloha č. 12/2020 

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zverejnenie Menného zoznamu ÚTM v plávaní pre rok 2020 na 

webovom sídle SPF.,  

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Z: sekretariát SPF (p.Grznárová, p.Nowak) 
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Viceprezident sekcie plávania p.Bielik informoval členov Rady SPF, že v súvislosti s plánom rozšíriť              

možnosti vzdelávania trénerov SPF pripraví postupne VSPL sériu školení a seminárov zameraných            

pre rozširovanie znalostí trénerov, ktoré budú môcť použiť v tréningovom procese. Po vzdelávacom             

seminári z oblasti antidopingu, antidopingovej kontroly a výživy, ktorý bude súčasťou sústredenia            

reprezentačných družstiev juniorov, VSPL plánuje pokračovať ďalším seminárom s témou          

Východiská periodizácie tréningového zaťaženia so zameraním na rozvoj štruktúry trénovanosti.          

Prednášajúcim bude p. profesorom Eugen Laczo. 

Tento seminár bude súčasťou podujatia Veľká cena Slovenska a bude sa konať vo večerných hodinách               

pred prvým súťažným dňom po čase, ktorý je stanovený pre oficiálny tréning t.j. 5.3.2020. VSPL               

svojim uznesením schválil, že náklady v plnej miere na organizáciu tohto seminára budú hradené z               

rozpočtu SPF kapitoly sekcie plávania bez účastníckeho poplatku aby bola umožnená účasť čo             

najväčšiemu počtu trénerov a záujemcov odbornej a laickej verejnosti.  

 

SPF/2020/R/Z1/U13 

Rada SPF berie na vedomie organizáciu seminára pre vzdelávanie trénerov, ktorú           

organizačne pripavil Výbor sekcie plávania SPF 

Téme seminára:  Východiská periodizácie tréningového zaťaženia so zameraním      

na rozvoj štruktúry trénovanosti. 

Termín konania seminára: 5.3.2020 

Čas konania:  od 20:00 do 21:30  

Miesto konania:  konferenčná miestnosť Hotel Nivy, Bratislava 

  

p. Králik informoval členov Rady, že v súvislosti so schválenými aktualizáciami systémov súťaží             

Slovenský pohár žiakov v plávaní, Pohár SPF družstiev v plávaní, pôvodne nazvaný Slovenský pohár              

družstiev v plávaní, a tiež zavedením novej dlhodobej súťaže Pohár SPF jednotlivcov v plávaní vznikla               

potreba aktualizácie časti webovej stránky SPF, kde boli zverejňované výsledky z týchto dlhodobých             

súťaží. Už v roku 2019 bol zmenený systém súťaže Slovenský pohár žiakov, čo sa ale na webe SPF                  

nezaktualizovalo a teda tam ani neboli zverejňované výsledky, či už priebežné alebo konečné, čo              

spôsobovalo nielen nejasnosti o stave priebehu súťaže, ale aj časté podnety zo strany klubov k               

neinformovanosti o súťaži Slovenský pohár žiakov.  

 

 

Úloha č. 13/2020 

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť vypracovanie a sprevádzkovanie časti webového sídla            

SPF určenej pre zverejňovanie výsledkov z dlhodobých súťaží Slovenský pohár žiakov v plávaní,             

Pohár SFP družstiev v plávaní, Pohár SPF jednotlivcov v plávaní 

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Z: Sekretariát SPF (p. Nowak) 
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SEKCIA VODNÉHO PÓLA 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie zoznamu najúspešnejších športovcov SPF vo            

vodnom póle za rok 2019 a určenie výšky odmien týmto športovcom. Menný zoznam spracoval              

sekretariát SPF na základe hlasovania reprezentačných trénerov a členov VSVP. Zároveň sa            

navrhuje zavedenie ocenenia pre hlavného reprezentačného trénera, ktorý za oceňované obdobie           

dosiahol s národným tímom najlepší výsledok na vrcholnom podujatí v rámci SPF. Športovci budú              

ocenení počas Gala večera SPF (Bratislava, 24.1.2020). 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Uznesenie a Zápis o hlasovaní VSVP č. SPF/2020/VSVP/U1/P 

 

SPF/2020/R/Z1/U14 

Rada SPF schvaľuje menný zoznam najúspešnejších športovcov SPF vo vodnom          

póle za rok 2019 a výšky odmien týmto  športovcom nasledovne: 

 

• kategória MUŽI SENIORI: Tomáš Hoferica (odmena 400,- €) 

• kategória MUŽI U17: Adam Berlanský (odmena 200,- €) 

• kategória MUŽI U15: Peter Marco Mihál (odmena 100,- €) 

 

• kategória ŽENY SENIORKY:  Jana Kurucová (odmena 400,- €) 

• kategória ŽENY U17: Tamara Kolařová (odmena 200,- €) 

• kategória ŽENY U15: Emma Dvoranová (odmena 100,- €) 

 

Rada SPF zároveň schvaľuje najúspešnejšieho reprezentačného trénera SPF vo         

vodnom póle za rok 2019 a výšku odmeny nasledovne: 

• Cinzia Nunzia Ragusa (odmena 400,- €) 

 

Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 14/2020 

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť vyhlásenie najúspešnejších športovcov          

SPF vo  vodnom póle za rok 2019 

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Kuníková, p. Gyurcsi, p. Košťál 
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Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť na návrh viceprezidenta pre vodné pólo p. Š. Šmihuľu               

schválenie P. Komjáthyho ako člena VSVP SPF. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- nominácia Športový klub polície Košice -  plávanie, o.z. 

 

SPF/2020/R/Z1/U15 

Rada SPF ustanovuje za člena Výboru Sekcie Vodného Póla SPF p. Pavla            

Komjáthyho (SVK19692). 

 

 Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené 

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 15/2020 

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť doplnenie zoznamu VSVP na webovom sídle SPF a              

aktualizáciu mailového distribučného zoznamu. 

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Nowak 

 

V rámci tohto bodu programu, na základe prihlášky a účasti Športového klubu Olympia - pri               

Športovom gymnáziu (SKOKE) v európskych klubových súťažiach vodného póla organizovaných          

federáciou LEN sa Rada SPF zaoberala poskytnutím odmeny na krytie nákladov spojených s účasťou              

v predmetných súťažiach. S odkazom na už v minulosti prijaté Uznesenie Rady SPF č.              

SPF/2018/R/Z10/U3 záležitosť len formálne a pre vedomosť a pripomenutie vec prerokovala a            

zobrala na vedomie. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- prihláška do súťaže Športového klubu Olympia - pri Športovom gymnáziu (SKOKE) zo dňa             

17.7.2019 

 

SPF/2020/R/Z1/U16 

Rada SPF berie na vedomie účasť klubu vodného póla - Športový klub Olympia -              

pri Športovom gymnáziu (SKOKE) v európskych klubových súťažiach vodného         

póla a s tým spojenú finančnú podporu na krytie nákladov spojených s účasťou             

vo výške sumy, ktorá zodpovedá výške štartovného určeného európskou         

federáciou plaveckých športov LEN, maximálne však do výšky 4 500,- €, a to             
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formou refundácie nákladov. (s odkazom na Uznesenie Rady SPF č.          

SPF/2018/R/Z10/U3). 

 

Náklady na finančnú podporu budú hradené z rozpočtu sekcie vodného póla           

SPF. 

 

 

Úloha č. 16/2020 

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť vyplatenie odmeny na krytie nákladov spojených s             

účasťou v európskych klubových súťažiach klubu vodného póla Športový klub Olympia - pri             

Športovom gymnáziu (SKOKE). 

 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Z:  p. Blažová p. Adamcová, p. Hudecová 

 

 

SEKCIA SYNCHRONIZOVANÉHO PLÁVANIA 

 

 

Predmetom uznesenia Rady SPF má byť na návrh VSSP schválenie ŠTD pre rok 2020 v               

synchronizovanom plávaní. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis č. SPF/2020/VSSP/Z1 

- SPF/2020/VSSP/Z1/U2 

 

SPF/2020/R/Z1/U17 

Rada SPF schvaľuje ŠTD pre rok 2020 v synchronizovanom plávaní, ktoré tvoria            

Prílohu č. 6 tohto zápisu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené 

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 17/2020 

Rada SPF ukladá zverejniť ŠTD 2020 pre SP na webovom sídle SPF 

 

Termín: bez zbytočného odkladu  

Z:  p. Labáthová 
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Predmetom uznesenia Rady SPF má byť na návrh VSSP a manažéra reprezentačných družstiev v SP               

schválenie tréningovej prípravy (sústredenia). 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis č. SPF/2020/VSSP/Z1 

- SPF/2020/VSSP/Z1/U3 

 

SPF/2020/R/Z1/U18 

Rada SPF schvaľuje tréningovú prípravu (sústredenie) reprezentantiek       

Pivarčiová N. a Reichová V., tréner Sidorenko K., v priestoroch x-bionic v            

termínoch 20.02.-25.02. a 27.02.-03.03.2020. 

 

Náklady sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2020 z kapitoly sekcie            

synchronizovaného plávania. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené 

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 18/2020 

Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť podujatie podľa pokynov reprezentačného trénera 

 

Termín: ihneď 

Z:  p. McDonnell J. 

 

Predmetom uznesenia Rady SPF má byť na návrh VSSP a reprezentačného trénera v SP schválenie               

nominácie reprezentantov reprezentačného družstva synchronizovaného plávania Seniori a        

realizačného tímu na medzinárodnú súťaž FINA AS World Series v Paríži/FRA v termíne             

04.-07.03.2020 (rozhodkyňa 05.-09.03.2020) 
 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis č. SPF/2020/VSSP/Z1 

- SPF/2020/VSSP/Z1/U4 

 

SPF/2020/R/Z1/U19 

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov reprezentačného družstva       

synchronizovaného plávania Seniori a realizačného tímu na medzinárodnú súťaž         

FINA AS World Series v Paríži/FRA v termíne 04.-07.03.2020 (rozhodkyňa          

05.-09.03.2020): 
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reprezentanti: 

N. Daabousová, Ch. Diky, D. Miškechová, N. Pivarčiová, V. Reichová 

 realizačný tím: 

 Vedúci akcie: McDonnell J. 

Tréner: Szauder N., Sydorenko K. 

Rozhodca: Shepard L. 

Náklady výpravy (doprava, ubytovanie s plnou penziou, poistenie) sú hradené z           

rozpočtu SPF pre rok 2020, z kapitoly sekcie synchronizovaného plávania. 

Náklady rozhodcu s výnimkou dopravy, t.j. ubytovanie s plnou penziou, poistenie           

sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2020, z kapitoly sekcie synchronizovaného            

plávania. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 19/2020 

Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť podujatie podľa pokynov reprezentačného trénera 

 

Termín: ihneď 

Z:  p. McDonnell J. 

 

Predmetom uznesenia Rady SPF má byť na návrh VSSP a manažéra reprezentačných družstiev v SP               

schválenie lekárskych prehliadok reprezentačných družstiev v roku 2020. 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis č. SPF/2020/VSSP/Z1 

- SPF/2020/VSSP/Z1/U7 

 

SPF/2020/R/Z1/U20 

Rada SPF schvaľuje lekárske prehliadky pre reprezentačné družstvá v termíne          

marec/apríl 2020. 

 

Náklady sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2020, z kapitoly sekcie            

synchronizovaného plávania. 
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Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 20/2020 

Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť podľa pokynov reprezentačného trénera 

 

Termín: ihneď 

Z:  p. McDonnell J. 

 

Predmetom uznesenia Rady SPF má byť na návrh VSSP a reprezentačného trénera v SP schválenie               

aktualizácie zloženia reprezentačného družstva SR Seniori v SP k 12.1.2020 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis č. SPF/2020/VSSP/Z1 

- SPF/2020/VSSP/Z1/U8 

 

SPF/2020/R/Z1/U21 

Rada SPF schvaľuje aktualizáciu zloženia reprezentačného družstva SR Seniori v          

SP k 12.1.2020. Aktualizácia zloženia reprezentačného družstva SR Seniori v SP           

tvorí Prílohu č. 7 tohto zápisu. 

 

 Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 21/2020 

Rada SPF ukladá zverejniť zloženie reprezentačného družstva SR Seniori v SP k 12.1.2020 na              

webovom sídle SPF 

 

Termín: ihneď 

Z: p. Labáthová 

 

Predmetom uznesenia Rady SPF má byť na návrh VSSP a reprezentačného trénera v SP schválenie               

aktualizácie zloženia reprezentačného družstva SR Juniori v SP k 12.1.2020 

Materiály k rokovaniu:  

- Zápis č. SPF/2020/VSSP/Z1 

- SPF/2020/VSSP/Z1/U9 
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SPF/2020/R/Z1/U22 

Rada SPF schvaľuje aktualizáciu zloženia reprezentačného družstva SR Juniori v          

SP k 12.1.2020. Aktualizácia zloženia reprezentačného družstva SR Juniori v SP           

tvorí Prílohu č. 8 tohto zápisu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 22/2020 

Rada SPF ukladá zverejniť zloženie reprezentačného družstva SR Juniori v SP k 12.1.2020 na              

webovom sídle SPF 

 

Termín: ihneď 

Z: p. Labáthová 

 

Predmetom uznesenia Rady SPF má byť na návrh VSSP a manažéra reprezentačných družstiev             

schválenie tréningovej prípravy (sústredenia) reprezentantiek Daabousová N., Diky Ch., Miškechová          

D., tréner Szauder N. 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Návrh uznesenia_2020_synchro_U4/P 

- Zápis o hlasovaní VSSP_2020_U4P 

 

SPF/2020/R/Z1/U23 

Rada SPF schvaľuje tréningovú prípravu (sústredenie) reprezentantov v        

synchronizovanom plávaní Daabousová N., Diky Ch., Miškechová D., tréner         

Szauder N. v JAR v termíne 13.2. – 23.2.2020. 

 Náklady budú hradené z rozpočtu SPF z kapitoly synchronizované plávanie. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené 

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
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Úloha č. 23/2020 

Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť akciu tréningovú prípravu (sústredenie) reprezentantov v           

synchronizovanom plávaní Daabousová N., Diky Ch., Miškechová D., v JAR v termíne 13.2. –              

23.2.2020 

 

Termín: ihneď 

Z:p. McDonnell 

 

Bod č. 5.: Čerpanie rozpočtu a stav účtov SPF k 31.12.2019 

 

p. Králik prezentoval informácie od pani Adamcovej o čerpaní rozpočtu SPF za rok 2019 podľa dát                

k 20.1.2020. 

Následne prebehla diskusia k niektorým položkám smerom k čerpaniu a efektívneho využitia. 

p. Šulek predložil aktuálne čerpanie rozpočtu k 20.1.2020 a upozornil členov Rady, aby sa sekcie               

snažili uzavrieť rozpočet PUŠ 2019 do konca januára a uzavrieť ho najneskôr do 15.2.2020 a               

súčasne navrhol zaoberať sa rozpočtom na rok 2020 - kde navrhol zmeny v niektorých              

rozpočtových položkách.  

Z dôvodu účasti na reprezentačnej akcii SP sa pani Szauder nemohla zúčastniť rokovania Rady SPF               

a preto k rokovaniu o tomto bode a v nadväznosti na materiály, ktoré boli podkladom pre tento bod                  

rokovania zaslala písomnú informáciu nasledovne: 

Rada by som doplnila informácie zo stretnutia a možno upresnila niektoré informácie. Dňa             

9.1.2020 sa uskutočnilo stretnutie prezidenta s p. Králikom a p. Szauder k tvorbe rozpočtu pre rok                

2020. p. Szauder vysvetlila hierarchiu rozdelenia finančných prostriedkov, tak ako o tom hovorí             

príslušná smernica SPF a informovala prezidenta o vypočítanej výške jednotlivých Top tímov,            

ktorého návrh vypracovala spolu s p. Králikom, ktorý tieto podklady doručil tak, ako bolo zadané               

za plávanie. p. Šmihuľa zaslal chýbajúce výsledky p. Szauder, na základe ktorých, pripravila Top              

tím vodného póla. Diaľkové plávanie podklady nezaslalo. V priečinku Rady Vám preto            

predkladám dokument Top Team 2020, ktorý sme zatiaľ vzájomne skontrolovali s p. Králikom na              

Vašu kontrolu a zároveň, len pre zaujímavosť, porovnanie výšky finančných zdrojov na Top tímy              

za posledné tri roky. Vzhľadom na nie úplne jasný výklad smerníc týkajúcich sa jednotlivých Top               

tímov by bolo potrebné ich malú úpravu, tak aby bola zachovaná pôvodná myšlienka. Prosím p.               

Blaža a p. Králika o spresnenie osobne na stretnutí. Ďalej na základe podkladov p. Šimuna, p.                

Králik vypočítal rozdelenie prostriedkov v kapitole 11 pre jednotlivé kluby za ich aktívnych členov              

a UTM plávania. Po zachovaní percentuálneho rozdelenia finančných prostriedkov v jednotlivých           

kapitolách, tak ako to zákon umožňuje som zistila, že by sme mali opäť veľmi veľa prostriedkov v                 

kapitole 13, ktoré boli už aj v roku 2019 ponížené na 12% a aj tak ich dočerpanie bolo                  

problematické a najmä formou viacnásobných odmien zamestnancom SPF, rovnako tak aj           

položiek 1501 a 1601. Preto som p. prezidentovi predložila návrhy, ktoré som predtým             

prediskutovala aj s p. Králikom, ktorý sa s nimi stotožnil, a to najmä s ohľadom na olympijský                 

rok, kde by všetky športy ocenili, aby čo najviac prostriedkov zostalo v kapitole 12 a 15. K                 

realizácii predložených návrhov je ale potrebné v prvom rade vypracovanie rozpočtu           

Sekretariátu /návrhy platov, nákupu kancelárskeho majetku a techniky atď./a ujasnenie si           

organizačnej štruktúry /manažér plávania vytvorenie oddelenia, ktoré bude zabezpečovať         

starostlivosť o majetok týkajúci sa súťaží, prevádzku motorových vozidiel atď., keďže skôr            
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asistenti reálne zabezpečujú organizáciu športových podujatí v jednotlivých športoch/. Následne          

by sa rozpustila položka 1501 a platy manažérov by zastrešili športy v rámci svojich rozpočtov,               

rovnako tak platy asistentov, manažérov rozhodcovských zborov atď. v položke 1601. Bolo by na              

športe kto koho na základe koľkých hodín ako zaplatí…. myslím, že už všetci chápeme, že každý                

šport je iný a nemôžeme ísť v jednej predpísanej línii, nakoniec je to rovnako aj pri mzdách                 

trénerov. 

 

 

Bod č. 7.: Predpisy SPF 

 

V súvislosti a v spojení s návrhom zmeny Smernice Slovenskej plaveckej federácie o poskytovaní               

náhrad za materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť        

v prospech SPF sa navrhuje upraviť aj Smernica slovenskej plaveckej federácie č. 3/2013            

o poskytovaní cestovných náhrad, kde sa predovšetkým upravuje nárok na cestovné v prípade ciest             

nad 300 km rýchlikom I. triedy namiesto doterajšej II. triedy a súčasne drobné úpravy a spresnenia                

zohľadňujúce zmenu stavu oproti obdobiu kedy v čase prijatia smernice boli pod SPF iba dva športy                

plávanie a synchronizované plávanie.  

 

SPF/2020/R/Z1/U24 

Rada SPF schvaľuje Smernicu slovenskej plaveckej federácie č. 3/2013         

o poskytovaní cestovných náhrad s účinnosťou od 1.2.2020. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené 

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 24/2020 

Rada SPF ukladá zverejnenie Smernice slovenskej plaveckej federácie č. 3/2013 o poskytovaní           

cestovných náhrad  na webovom sídle SPF.  

 

Termín: ihneď 

Z: p. Košťálová 

 

p. Blažo odôvodnil pripravené a navrhnuté zmeny, ktoré vznikli v súvislosti s potrebou riešenia              

zabezpečenia činnosti rozhodcov vodného póla, ktorých prevažná časť cestuje na zápasy zo            

západného Slovenska do Košíc a kde sa hráva mnoho zápasov keďže v Košiciach je najviac klubov                

vodného póla vznikla potreba úpravy Smernice Slovenskej plaveckej federácie o poskytovaní           

náhrad za materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť        

v prospech SPF. Súčasne a v súvislosti so zmenou programov MSR v plávaní vznikla tiež potreba               

doplniť súťaže - preteky s až ôsmimi poldňami.  
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SPF/2020/R/Z1/U25 

Rada SPF schvaľuje Smernicu Slovenskej plaveckej federácie o poskytovaní         

náhrad za materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov vykonávajúcich      

dobrovoľnícku činnosť v prospech SPF s účinnosťou od 1.2.2020. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené 

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha č. 25/2020 

Rada SPF ukladá zverejnenie Smernice Slovenskej plaveckej federácie o poskytovaní náhrad za            

materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov  vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť v prospech SPF 

 

Termín: ihneď 

Z: p. Košťálová 

 

 

 

Bod č. 8 Nominácia zástupcov SPF do orgánov a/alebo komisií LEN 

 

Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť schválenie nominácie p. Štefana Bottlika na pozíciu             

člena LEN TWPC na volebné obdobie 2020 - 2024. Rozhodnutie o zložení LEN technických komisií               

pre jednotlivé športy oznámi LEN Bureau po volebnom kongrese LEN (Budapešť, 10.5.2020). 

 

Materiály k rokovaniu:  

- Výzva LEN 

 

SPF/2020/R/Z1/U26 

Rada SPF schvaľuje nomináciu p. Štefana Bottlika na pozíciu člena LEN           

Technical Water Polo Committee. 

 

 Hlasovanie: 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
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Úloha č. 26/2020 

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť zaslanie potvrdenia podpory pre kandidáta na pozíciu             

člena LEN TWPC p. Š. Bottlika. 

 

Termín: do  10.2.2020 

Z:  p.  Nowak 

 

 

Bod č. 9.: Pohľadávky a záväzky k 31.12.2019 

 

V rámci tohto bodu sa členovia Rady zaoberali pohľadávkami, pričom pri diskusii vyplynulo, že saldo               

pohľadávok oproti poslednému stavu bolo vyčistené na základe odpísania pohľadávok s čím            

polemizoval p. Blažo dopytoval sa na to na základe akej skutočnosti došlo k takému úkonu, keď sa                 

jednalo o relatívne mladé pohľadávky a platí trvalo uložená úloha predkladať pohľadávky po dvoch              

výzvach na rozhodnutie Rade SPF.  

p. Šmihuľa nadviazal a uviedol príklad jemu jednej známej pohľadávky, pri ktorej tiež nevidí dôvod               

na uvedený postup.  

K uvedenej záležitosti sa členovia Rady SPF vrátia v nasledujúcich zasadnutiach Rady SPF. 

 

 

Bod č. 10: Záležitosti sekretariátu SPF 

 

p. Šulek informoval členov Rady SPF o príprave Galavečera k oceneniu najlepší športovec za rok               

2019 a o jednotlivých ocenených. 

p. Labudová sa, v nadväznosti na tú skutočnosť, že v minulosti bolo zvykom, že boli športy vopred                 

oslovené na návrhy a ocenenia (mimo športovcov, ktorí sa schvaľujú podľa kritérií), boli predmetom              

diskusie a rokovania na Rade SPF, dopytovala, prečo tomu tak nebolo tento rok a že kto ocenených                 

vyberal. 

p. Šulek uviedol, že tak učinila p. Košťálová z údajov matriky. 

p. Labudová a aj p. Blažo vyslovili námiektu, že v rámci Galavečera za rok 2019 nie je nijakým                  

spôsobom ocenená skutočnosť usporiadania tak úspešného podujatia akými boli MSJ v           

synchronizovanom plávaní. Následne sa členovia Rady uvedeným zaoberali a operatívne túto vec            

doriešili s návrhom na ocenenie konkrétnych osôb a ich pozvanie na Galavečer. 

 

Ďalej p. Šulek informoval: 

- o potrebe rozbehnutia webovej stránky SPF s návrhom na p. Kačinca - zo skupiny tvorcov a                

vyplatenie jednorázovej odmeny a ďalej budú pokračovať jednotliví ľudia zo sekretariátu SPF, 

- že registrácia členov a klubov je dočasne pozastavená do vyriešenia problémov webovej stránky             

SPF, 

- že p. Gajdoš (skladník) ukončil pracovný pomer a je potrebné hľadať novú osobu a výzvu               

zverejniť na webovej stránke SPF, 

- o zámere pre správa webu za masters plávanie za odplatu 40 Eur/mesačne pre p. Hlavatého z                

rozpočtu Sekretariátu SPF 

- o potrebe nákup kancelárskych kresiel 
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Ďalej p. Šulek informoval o potrebe nákup PC pre sekretariát v počte 12 ks, pri ktorej záležitosti sa                  

členovia Rady SPF pristavili a vec podrobne rozobrali, preskúmali predloženú ponuku zo strany p.              

Nowaka. Ďalej na podklade vyjadrenia p. Blaža, ktorý apeloval na potrebu vec riešiť systematicky s               

nastavením pravidiel nákupu, obmeny techniky, jej obehu a vyraďovania sa členovia Rady zaoberali             

otázkou potrieb pracovníkov, tomu zodpovedajúcu potrebu HW úrovne techniky, SW vybavenia           

(Office, Libre Office, Gooogle a pod.) ako aj toho na akej platforme (OS Windows, Apple) SPF bude                 

fungovať a ktorú používať. Po diskusii, v ktorej vyhodnotili hospodárnosť a efektívnosť predloženej             

ponuky členovia Rady SPF rozhodli, že nie je zámerom zakúpiť za každú cenu lacnejšie produkty a                

bude vhodné súčasne vybrať produkty značky, u ktorej aj v predloženej ponuke boli uvedené              

podmienky záruky rýchlej opravy a servisu na mieste alebo výmeny kus za kus, čo zabezpečí               

operatívnosť práce zamestnancov v prípade poruchy pracovného nástroja. Po ďalšej diskusii a            

skúsenosti p. Šmihuľu so značkou jeho osobného počítača a aj jeho cenovej úrovne, ktorú považoval               

za prijateľnú k sledovanému a diskutovanému cieľu a druhu práce zamestnancov, členovia Rady SPF              

rozhodli o tom, že (aj pomocou p. Bielika) SPF zabezpečí predloženie ponuky prenosných počítačov              

zn. Dell s parametrami procesor I5, RAM 8GM a SDD disk do 512 GB a podľa výšky ceny zákazky                   

prebehne prípadne proces verejného obstarávania. 

 

Ďalej p. Šulek informoval: 

- o potrebe zrušenia účtov vo Fio banka do 31.12. a zostatkoch na účte 

- o zámere osloviť  p. Felixovú, či by sa neujala správy archívu na nejaký malý pracovný úväzok 

 

Bod č. 11: Slovenská plavecká marketingová 

 

p. Šulek informoval o uzavretí dohody s p. Vachanovou na komisný predaj plaveckých potrieb značky               

Speedo počas súťaží. Bude potrebné pripraviť komisnú zmluvu medzi stranami dohody 

p. Bielik informoval o pilotnom projekte výučby plávania za spolupráce SPF a FTVŠ na ZŠ               

Majerníkova a potrebe zabezpečenia školených trénerov, 

p. Šulek informoval, že bude potrebné riešiť navýšenie odmeny p. Adamcovej, ktorá prebrala od p.               

Obertášovej už celú agendu účtovníctva SPM. 

 

Bod č. 12: Rôzne 

 

V bode rôzne neboli prerokované žiadne záležitosti, resp. boli preložené na ďalšie zasadnutie Rady 

SPF  

 

Rokovanie ukončené o 18,30 hod. 

 

Prílohy:  

1. Žiadosť Plavecký oddiel KTV UMB Banská Bystrica o dotáciu na zabezpečenie priebehu            

podujatia a Rozpočet pretekov Banská Bystrica Cup 2020 

2. Plán práce na RTC 2020 Reprezentačné družstvo SR juniorov v diaľkovom plávaní 

3. Aktualizácia - Plán práce na RTC 2020 Reprezentačné družstvo SR juniorov v plávaní 

4. Aktualizácia - Plán práce na RTC 2020 Reprezentačné družstvo SR seniorov v plávaní 
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5. Menný zoznamu Útvaru talentovanej mládeže Slovenskej plaveckej federácie v plávaní pre rok            

2020  

6. ŠTD pre rok 2020 v synchronizovanom plávaní 

7. Aktualizácia zloženia reprezentačného družstva SR Seniori v SP k 12.1.2020 

8. Aktualizácia zloženia reprezentačného družstva SR Juniori v SP k 12.1.2020 

 

 

V Bratislave, dňa 22.01.2020 

 

Ivan Šulek v.r. - predsedajúci Rady SPF  

 

Marcel Blažo  v.r. – zapisovateľ 

 

Štefan Šmihuľa  v.r. - overovateľ  
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