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TERMÍNOVÁ LISTINA 

JANUÁR 2015   
18.01. Memoriál Míly Heršálkovej Brno, CZE 
31.01. - 01.02. M.E.C. Cup a Majstrovstvá SR Junior, MŽA Bratislava, Pasienky 
FEBRUÁR 2015   
06.02. Galavečer SPF Bratislava 

08.02. 
Majstrovstvá SR v povinných figúrach SŽ, MŽB, 
MŽC 

Bratislava, Lafranconi  

13.02. – 15.02. Kvalifikácia na Európske hry Istanbul, TUR 
MAREC 2015   
28.03. - 29.03. Delfínik a Iuventa Cup Bratislava, Pasienky 
APRÍL 2015   

19.04. 
Majstrovstvá SR v povinných figúrach Junior, 
MŽA  

Bratislava, Lafranconi 

25.04. – 26.04 M.E.C. Cup a Majstrovstvá ČR Senior, SŽ Olomouc, CZE 
MÁJ 2015   
30.05. - 31.05. Majstrovstvá SR OPEN Senior, SŽ, MŽB, MŽC Bratislava, Pasienky 
JÚN 2015   
12.06. -16.06. Európske hry + Majstrovstvá Európy juniorov Baku, AZE 
27.06 - 28.06 3rd Austrian Open Senior, SŽ Viedeň, AUT 
JÚL 2015   
03.07. - 05.07. 5th Hungarian Open HUN 
25.07. – 01.08 Majstrovstvá sveta Kazaň, RUS 
AUGUST 2015   
06.08. - 09.08. COMEN Cup Ostia, ITA 
SEPTEMBER 2015   
12.09. Členská schôdza SZSP Bratislava 
OKTÓBER 2015   
24.10. Žabky na Slávii Bratislava, Pasienky 
NOVEMBER 2015   
14.11. - 15.11. Súťaž olympijských nádejí Slovakia Synchro Bratislava, Pasienky 

 

 

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ROK 2015 

Kategória Vek Ročníky narodenia 

MŽC 7-8 roč. 2007 – 2008 

MŽB 9-10 roč. 2005-2006 

MŽA 12 roč. a ml. 2003 a mladší 

SŽ 13 – 15 roč. 2000 – 2002 

Junior 15 – 18 roč. 1997-2000 

Senior 15 roč. a st. 2000 a starší 

 

http://swimmsvk.sk/preteky/slovensky-pohar-ziakov-ba-opz-1-kolo
http://swimmsvk.sk/preteky/galavecer-spf
http://swimmsvk.sk/preteky/putovny-pohar-slovenskeho-raja-0
http://swimmsvk.sk/preteky/cena-mesta-humenne-0
http://swimmsvk.sk/preteky/putovny-pohar-slovenskeho-raja-0
http://swimmsvk.sk/preteky/putovny-pohar-slovenskeho-raja-0
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ADRESÁR PRACOVNÍKOV A FUNKCIONÁROV SPF 

Sekretariát SPF 

Slovenská plavecká federácia 

Junácka 6, 832 80 Bratislava 

IČO: 36068764, DIČ: 2021658199 

tel.: 02 492 492 36, tel./fax: 02 492 495 55 

mobil: 0903 407 369 

www.swimmsvk.sk 

Prezident SPF 

Irena Adámková 

tel.: 0905 620 679 

e-mail: prezident@swimmsvk.sk 

Športový riaditeľ 

 

 

 

Marketingový riaditeľ 

 

 

 

Manažér reprezentácie 

plávania 

 

 

Manažér reprezentácie 

synchronizovaného 

plávania 

 

 

Organizačná pracovníčka 

 

 

Asistent SPZ 

 

 

 

Asistent SZSP 

Miroslav Nowak 

tel.: 0903 717236 

e-mail: sport@swimmsvk.sk 

 

Róbert Košťál 

tel.: 0908 757 576 

e-mail: marketing@swimmsvk.sk 

 

Ivan Šulek 

tel.: 0903 427 526 

e-mail: reprezentacia@swimmsvk.sk 

 

Gábor Szauder 

tel.: 0903 271 112 

e-mail: synchro@swimmsvk.sk 

 

Eva Felixová 

tel.: 02 492 492 36, 0903 407 369 

e-mail: sekretariat@swimmsvk.sk 

 

Zuzana Košťálová 

tel.: 0903 651 112 

e-mail: kostalova@swimmsvk.sk 

 

Ivana Solymosyová 

tel.:  0903 427 522 

e-mail: solymosyova@swimmsvk.sk  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.swimmsvk.sk/
mailto:prezident@swimmsvk.sk
mailto:sport@swimmsvk.sk
mailto:marketing@swimmsvk.sk
mailto:reprezentacia@swimmsvk.sk
mailto:synchro@swimmsvk.sk
mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
mailto:kostalova@swimmsvk.sk
mailto:solymosyova@swimmsvk.sk
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ADRESÁR FUNKCIONÁROV VV SZSP 

Predsedníčka VV SZSP 

 

Člen VV SZSP 

komisia vrcholového športu 

Jana Labudová 

tel.: 0903 207 588 

e-mail: jlabudova@hotmail.com 

Nora Szauder 

tel.: 0905 808 801 

e-mail: norabobokova@hotmail.com 

Podpredseda VV SZSP 

oblasť  ekonomiky a hospodárenia 

Člen VV SZSP 

oblasť športovo-technická 

Veronika Strapeková 

tel.: 0903 216 013 

e-mail: vstrapekova@mac.com 

Ivana Solymosyová 

tel.: 0904 924 476, 0940 211 481 

e-mail: solymosy@gmail.com 

Člen VV SZSP 

trénersko-metodická oblasť 

Člen VV SZSP 

oblasť marketingu a medializácie 

Zuzana Žáková 

tel.: 0907 868 502 

e-mail: zakova.zuzana@gmail.com 

Marián Viazanko 

tel.: 0904 429 244 

e-mail: lubov@inethome.sk 

Člen VV SZSP 

rozhodcovská komisia 

 

Lucia Aczelová 

tel.: 0910 950 715 

e-mail: laczelova@stonline.sk 

 

 

ZLOŽENIE KOMISIÍ SZSP 
Komisia rozhodcov Komisia vrcholového športu 

predseda:  člen VV SZSP Lucia Aczelová 

tel.: 0910 950 715 

e-mail: laczelova@stonline.sk 

člen: Katarína Furstenzellerová 

tel.: 0905 253 699 

e-mail: furstenzellerova.katarina@slsp.sk 

člen: Jana Mezovská 

 tel.: 0903 789 202 

e-mail: synchrosvk@gmail.com 

člen: Mária Zozuľáková 

tel.: 0905 832 079 

e-mail:  

člen: Zuzana Žáková 

tel.: 0907 868 502 

e-mail: zakova.zuzana@gmail.com 

Predseda: člen VV SZSP Nora Szauder 

tel.: 0903 727 778, 0905 337 572 

e-mail: norabobokova@hotmail.com 

člen: Ivana Solymosyová            

tel.: 0904 924 476, 0940 211 481 

e-mail: solymosy@gmail.com 

člen: Jana McDonnell      

tel.: 0911 739 461 

e-mail: jana.mcdonnell@gmail.com 

 

 

 

mailto:jlabudova@hotmail.com
mailto:norabobokova@hotmail.com
mailto:vstrapekova@mac.com
mailto:solymosy@gmail.com
mailto:zakova.zuzana@gmail.com
mailto:lubov@inethome.sk
mailto:laczelova@stonline.sk
mailto:laczelova@stonline.sk
furstenzellerova.katarina@slsp.sk
synchrosvk@gmail.com
mailto:zakova.zuzana@gmail.com
mailto:norabobokova@hotmail.com
jana.mcdonnell@gmail.com
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ADRESÁR KLUBOV 
AQUBE / Športový klub AQUATICA  
Svätoplukova 24, 90027 Bernolákovo Kontaktná osoba: Ivana Solymosyová 
tel.: 0904 924 476  
e-mail: solymosy@gmail.com  
skaquatica.blogspot.sk  
AQUNZ / Aquabela Stars  
Železničiarska 16, 940 66 Nové Zámky Kontaktná osoba: Miriam Bednáriková 
tel.: 0907 411 748  
e-mail: aquabelastars@gmail.com  
IUV / TJ Iuventa SDDM Bratislava  
Karloveská 64, 842 58 Bratislava Kontaktná osoba: Marián Viazanko 
tel.: 0904 429 244  
e-mail: lubov@inethome.sk  
MARKE / Marea klub Košice  
Svidnícka 43, 040 11 Košice Kontaktná osoba: Jana Soroková 
tel.: 0903 183 044  
e-mail: mareaklub@mareaklub.eu jana.sorokova@post.sk 

www.mareaklub.eu  
ORCAB / Plavecký klub ORCA Bratislava  
Muškátova 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji Kontaktná osoba: Irena Adámková 
tel.: 0905 620 679  
e-mail: orcabratislava@orcabratislava.sk  

www.orcabratislava.sk  
STUAQ / Oddiel synchronizovaného 
plávania TJ Slávia STU 

 

Májová 21, P.O.Box 10, 850 05 Bratislava 55 Kontaktná osoba: Katarína Kurillová 
tel.: 02 623 18 361 tel.: 0904 107 411 
e-mail: tjslaviastu@stonline.sk e-mail: kurillovak@gmail.com 

www.akvabelystu.sk  
SYNCH / Sportový klub SYNCHRO Bratislava  
Levárska 7, 841 04 Bratislava Kontaktná osoba: Helena Allárová 
tel.: 02 6542 3516 tel.: 0903 392 880 
e-mail: allar@stonline.sk  
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ZASIELANIE VÝSLEDKOV ZO ZAHRANIČNÝCH SÚŤAŽÍ 
Oddiel/klub, ktorý sa chce  zúčastniť zahraničnej súťaže je povinný: 
- nahlásiť menovitú účasť na súťaži v zahraničí pred vycestovaním členovi VV SZSP zodpovednému 

za oblasť športovo – technickú na mail: solymosyova@swimmsvk.sk  

Po ukončení súťaže je povinnosťou oddielov/klubov zaslať najneskôr do 5 dní výsledky podľa 

nasledovného adresára: 

 

  

 

 

PODMIENKY PRIHLASOVANIA NA DOMÁCE A ZAHRANIČNÉ  

SÚŤAŽE PRE ROK 2015 

Na majstrovských súťažiach (MSR v PF, MSR Open) môžu športovci štartovať len pod hlavičkou 
materského klubu. 

Športovci zaradení do reprezentačného družstva SR „A“ môžu štartovať pod hlavičkou „Slovensko, 
resp. Slovakia“ na všetkých zahraničných nominačných súťažiach, zahraničných iných súťažiach ako aj 
súťažiach organizovaných SZSP ako Slovakia Synchro a  M.E.C. Cup. Informáciu o štartovaní športovcov pod 
hlavičkou „Slovensko“ zasiela  manažér reprezentácie synchronizovaného plávania predsedovi KVŠ SZSP 

aspoň 1 týždeň pred termínom na zaslanie predbežnej prihlášky. 

Športovci zaradení do reprezentačného družstva SR „B“ môžu štartovať pod hlavičkou „Slovensko, 
resp. Slovakia“ na všetkých zahraničných nominačných súťažiach, zahraničných iných súťažiach ako aj 
súťažiach organizovaných SZSP ako Slovakia Synchro a M.E.C. Cup, len v prípade udelenia výnimky VV 

SZSP. 

V prípade kategórie SŽ môžu športovci štartovať pod hlavičkou „Slovensko, resp. Slovakia“, len 

v prípade splnenia nominačných (bodových) kritérií v príslušnej disciplíne. 

Predbežné a záväzné prihlášky športovcov štartujúcich pod hlavičkou „Slovensko, resp. Slovakia“ 
zasiela sekretariát SPF. 

Tieto podmienky boli schválené VV SZSP dňa 15.01.2015 s platnosťou a účinnosťou 

od 15.01.2015.  

 

 

 

Adresár pre zasielanie výsledkov 

SPF office@swimmsvk.sk 
-  výpis výsledkov vo formáte  PDF  

 

Člen VV SZSP oblasť 

športovo-technická 

Ivana Solymosyová 

solymosyova@swimmsvk.sk 

-  výpis výsledkov vo formáte  PDF  

 

Rozhodcovská komisia 
Lucia Aczelová 

laczelova@stonline.sk 

-  výpis výsledkov vo formáte  PDF, 

zbor rozhodcov 

mailto:solymosyova@swimmsvk.sk
mailto:office@swimmsvk.sk
solymosyova@swimmsvk.sk
mailto:laczelova@stonline.sk
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SMERNICA SPF O UKLADANÍ PORIADKOVÝCH POKÚT 
 

1. Za priestupky proti súťažnému poriadku, rozpisom súťaží a iným predpisom, vydaným                 

pre riadenie súťaží SPF, môžu zväzy ukladať oddielom/klubom okrem súťažných postihov, 

prípadne disciplinárnych trestov, aj poriadkové pokuty. Poriadkové pokuty ukladá ŠT 

príslušného zväzu SPF ako orgán 1.stupňa do 30 dní od doručenia podnetu. 

 

2. Orgánom druhého stupňa a zároveň konečným orgánom priestupkového konania je 

výbor príslušného zväzu SPF. Rozhodnutie vydá do 30 dní od doručenia odvolania. 

 

3. S podaním odvolania na príslušný výbor zväzu SPF proti rozhodnutiu ŠT ako orgánu 

1.stupňa, ktorý rozhodol o uložení pokuty, je potrebné zaplatiť poplatok: 
7,- € 

4. ŠT príslušného zväzu SPF môže rozhodnúť o uložení náhrady „nákladov odvolacieho 

konania“, ak bol uložený trest. Povinnosť zaplatiť túto náhradu má oddiel/klub registrovaný 

v SPF len vtedy, keď jednotlivec, družstvo, oddiel, klub bol potrestaný, Náhrada sa stanoví do 

výšky preukázateľných nákladov „odvolacieho konania“, najviac však do výšky: 

166,- € 

5. Medzi poriadkové pokuty patrí: 

a) nezaslanie rozpisu súťaže na schválenie SPF v termíne 6 týždňov do začiatku súťaže  

(s medzinárodnou účasťou)  17,- € 

     a 4 týždne do začiatku súťaže iba s účasťou oddielov a klubov SR  10,- € 

b) nezaslanie výsledkov domácej súťaže i zahraničných štartov do 5 dní po jej ukončení  20,- € 

c) nenahlásenie menovitej účasti na súťaži v zahraničí pred vycestovaním  20,- € 

d) nesplnenie podmienok o úprave obsahu výsledkov súťaže  7,- € 

e) nesprávne vyplnená prihláška - štartovný lístok na M-SR, M - regiónu  4,- € 

f) nedodržanie termínu pre zaslanie prihlášok na M-SR, M – regiónu (za osobu)   17,- € 

g) neoprávnený štart za oddiel, klub  17,- € 

h) za každý štart neregistrovaného plavca za oddiel, klub  17,- € 

i) neodhlásenie pretekára z M-SR, M - regiónu  4,- € 

j) odhláška z M-SR, M - regiónu  

- odhláška do 48 hodín pred súťažou bez poplatku 

- odhláška štartu pri prezentácii - za každý odhlásený štart (bez nároku vrátenia štartovného)

  2,- € 

- odhláška účasti pri prezentácii s lekárskym potvrdením bez poplatku 

- odhláška štartu po prezentácii (minimálne do štartu prvej rozplavby predchádzajúcej 

disciplíny)  4,- € 

- odhláška štartu po prezentácii (po štarte prvej rozplavby predchádzajúcej disciplíny)  7,- € 

- odhláška s lekárskym potvrdením (platí na príslušný poldeň)  bez poplatku 

- nenastúpenie na štart (zaplatiť pokutu do nasledujúceho poldňa, v prípade posledného do 

konca pretekov)  10,- € 

- odhláška zo semifinále a finále po 15 minútach po vyhlásení (vrátane náhradníkov)  7,- € 

k) nezaslanie protokolu o prekonaní rekordu SR do 5 dní po ukončení súťaže  7,- € 

l) za všetky iné priestupky, neriešené touto smernicou môže výbor zväzu stanoviť 

poriadkovú pokutu do výšky  34,- € 



Športovo-technické dokumenty SZSP na rok 2015 
 

9 

REGISTRAČNÉ POPLATKY SPF 
 

 Poplatky člena fyzickej osoby SPF 
Základný 
poplatok 

Poplatok 
hradený 

po 
termíne 

splatnosti 
(po 31.12. 

prísl. 
roka) 

č.1 Registrácia kategórie Pretekár (čl. 1 bod 5.1 RP) do 8 rokov  2,00 € 2,00 € 

č.2 Registrácia kategórie Pretekár (čl. 1 bod 5.1 RP) od 9 do 60 rokov  10,00 € 20,00 € 

č.3 Registrácia kategórie Pretekár (čl. 1 bod 5.1 RP) od 61 rokov  2,00 € 4,00 € 

č.4 Registrácia kategórie Športový odborník  (čl. 1 bod 5.2 RP) od 15 do 60 rokov  10,00 € 20,00 € 

č.5 Registrácia kategórie Športový odborník  (čl. 1 bod 5.2 RP) od 61 rokov  2,00 € 4,00 € 

č.6 Registrácia kategórie Priaznivec plávania a SPF   (čl. 1 bod 5.3 RP)  2,00 € 2,00 € 

č.7 
Obnova registrácie po zániku členstva pre omeškania kategórie Pretekár (čl. 1 bod 
5.1 RP)      do 8 rokov 5,00 € - 

č.8 
Obnova registrácie po zániku členstva pre omeškania kategórie Pretekár (čl. 1 bod 
5.1 RP)     od 9 do 60 rokov  25,00 € - 

č.9 
Obnova registrácie po zániku členstva pre omeškania kategórie Pretekár (čl. 1 bod 
5.1 RP)     od 61 rokov  5,00 € - 

č.10 
Obnova registrácie po zániku členstva pre omeškania kategórie Športový odborník  
(čl. 1 bod 5.2 RP) od 15 do 60 rokov  25,00 € - 

č.11 
Obnova registrácie po zániku členstva pre omeškania kategórie Športový odborník  
(čl. 1 bod 5.2 RP) od 61 rokov 5,00 € - 

č.12 Obnova registrácie kategórie Priaznivec plávania a SPF   (čl. 1 bod 5.3 RP)  2,00 € - 

č.13 Vydanie duplikátu registračného preukazu  4,00 € - 

č.14 
Vydanie registračného preukazu po zaevidovaní zmeny kategórie člena (čl.1 body 
5.1, 5.2. a 5.3. RP) 2,00 € - 

 Poplatky člena právnickej osoby SPF   

č.15 Registrácia klubu (čl. 1 bod 7 RP)  10,00 € 20,00 € 

č.16 Obnova registrácie klubu  po zániku členstva pre omeškania (čl. 7 bod 3 RP) 25,00 € - 
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SMERNICA O POSKYTOVANÍ NÁHRAD ZA MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE DOBROVOĽNÍKOV VYKONÁVAJÚCICH 

DOBROVOĽNÍCKU ČINNOSŤ V PROSPECH SPF 
 
Platnosť od 1. 12. 2015 
 
Kompletná smernica je publikovaná na www.swimmsvk.sk 

Dobrovoľníkom SPF sa na Majstrovstvách SR a iných domácich a medzinárodných súťažiach v 

synchronizovanom plávaní poskytujú náhrady podľa svojho zaradenia nasledovne: 

 

Náhrady kategórií dobrovoľníka v závislosti od 
počtu poldní trvania súť ̌aže  

1 poldeň 2 poldne 3 poldne 

Kategó́ria A  

- Hlavný rozhodca 
- Asistent hlavného rozhodcu 
- Vedúci protokolu  

38,- € 60,- € 84,- € 

Kategória B  

- Riaditeľ súťaže 
- Ozvučenie súťaže 
- Hlásateľ súťaže 
- Lekárska služba 

34,- € 52,- € 72,- € 

Kategória C  

- Členovia protokolu 
- Delegát SPF 
- Ostatní rozhodcovia 
- Hospodár súťaže 

25,- € 42,- € 61,- € 

Kategória D  

- Technická čata  

14,- € 26,- € 40,- € 

 
Poznámka: uvedené sumy sú maximálne, pre oddiely/kluby slúžia ako usmernenie a podliehajú zdaneniu 
v zmysle platnej legislatívy SR. 
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NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ PRE RTC 2014/2015 
Cieľom nominácie na vrcholné súťaže je zaplávanie, čo najlepšieho výkonu v sezóne. Športovci budú na 
vrcholné súťaže nominovaní po splnení nominačných kritérií pre RTC 2014/2015. V prípade, že žiaden 
športovec nesplní nominačné kritériá, KVŠ SZSP môže navrhnúť do nominácie športovcov, ktorí sa najviac 
priblížili týmto nominačným kritériám.  
 

SŽ: 

- vrcholná súťaž: Mediterranean Cup (06.-09.08.2015), Ostia-ITA 

- ročníky narodenia: 00-01-02 

- nominačné súťaže: 

 

Sólo, Duo: 

1. 10% Memoriál M. Heršálkové (PF), (18.1.2015, Brno)   

2. 10% MSR v PF (08.2.2015, Bratislava) 

3. 40% MČR SŽ a S (25.-26.4.2015, Olomouc) 

3. 40% MSR Open S a SŽ (30.5.-31.5.2015, Bratislava) 

 športovci s najvyšším súčtom bodov z nominačných súťaží a po splnení bodových kritérií budú 

reprezentovať SR na vrcholnej súťaži  

 zároveň sa musia pred štartom na Mediterranean Cup zúčastniť minimálne jednej prípravnej 

zahraničnej súťaži, a to Austrian Open (27.-28.6.2015) alebo Hungarian Open (3.-5.7.2015) 

 

 Výber do Tímu: 

- pre zaradenie do tímu, ktorý bude reprezentovať SR na vrcholnej súťaži,  je potrebné zaradenie 

do ÚTM 2015 

 

Tím sa musí zúčastniť súťaží: 

1. Delfínik (28.-29.3.2015, Bratislava) 

2. MČR SŽ a S (25.-26.4.2015, Olomouc) 

3. MSR Open S a SŽ (30.5.-31.5.2015, Bratislava) 

4. Austrian Open (27.-28.6.2015) alebo Hungarian Open (3.-5.7.2015) 

- po splnení bodových kritérií bude tím reprezentovať SR na vrcholnej súťaži 

- hlavným trénerom tímu je Monika Thüringerová.  

- poradcom tímu je reprezentačný tréner Gábor Szauder 

 

- bodové kritéria: 

 
LIMIT  

Sólo 
127 bodov 

Duo 
127 bodov 

Tím 
124,5 bodov 

 

- bodové kritéria je možné splniť na ktorejkoľvek súťaži od 1.1.2015 do 5.7.2015 

 

Junior: 

- vrcholná súťaž: Kvalifikácia na Európske hry 2015 (13.-15.02.2015), Istanbul-TUR 

- ročníky narodenia: 97-98-99-00 

- nominácia jednotlivých disciplín a športovcov na návrh reprezentačného trénera 
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- vrcholná súťaž: Európske hry 2015 (12.-16.06.2015), Baku-AZB 

- ročníky narodenia: 97-98-99-00 

- nominácia jednotlivých disciplín a športovcov na základe úspešnej kvalifikácie 

 

 

Senior: 

- vrcholná súťaž: Majstrovstvá sveta (25.7.-01.08.2015), Kazaň-RUS 

- ročníky narodenia: 00 a starší 

- nominácia jednotlivých disciplín a športovcov na návrh reprezentačného trénera 

 
Tieto nominačné kritériá boli schválené VV SZSP dňa 14.12.2014 s platnosťou a účinnosťou odo dňa 
14.12.2014. 
 
 

KRITÉRIÁ PRE ZARADENIE DO REPREZENTAČNÉHO 
DRUŽSTVA SR V SYNCHRONIZOVANOM PLÁVANÍ 

Do seniorského a juniorského reprezentačného družstva A a B pre RTC 2014/2015 sú k 1.9.2014 zaradení 
športovci,  ktorí splnili predpísané podmienky a dosiahli predpísané bodové limity v období od 1.9.2013 
do 31.8.2014 na domácich alebo zahraničných súťažiach. 
Reprezentačné družstvo SR je otvorený systém, do ktorého sa dá vstúpiť aj počas RTC 2014/2015 k termínu 
1.1.2015, resp. 1.4.2015 po splnení predpísaných podmienok a dosiahnutí predpísaných bodových 
limitov. 
 
Všeobecné podmienky pre zaradenie športovca do reprezentačného družstva SR: 

- slovenské štátne občianstvo, 

- registrácia za člena Slovenskej plaveckej federácie, 

- splnenie vekovej hranice podľa pravidiel FINA pre zaradenie do príslušného reprezentačného 

družstva SR, 

- splnenie bodových limitov pre zaradenie do príslušného reprezentačného družstva SR, 

- podpísanie dokumentu „Štatút reprezentanta Slovenskej republiky v synchronizovanom plávaní“. 

Pre RTC 2014/2015 môže byť do seniorského reprezentačného družstva zaradený športovec narodený 
v roku 2000 a starší. 
Pre RTC 2014/2015 môže byť do juniorského reprezentačného družstva zaradený športovec narodený 
v roku 1997, 1998, 1999 a 2000. 
 
Bodové limity pre zaradenie do reprezentačného družstva SR: 
 

Seniorské reprezentačné družstvo A B 

Disciplína Maximálny výkon 83% 77% 73% 

Technické sólo 93,83  b 77,9 b 72,3 b 68,5 b 

Technické duo 91,94 b 76,3 b 70,8 b 67,1 b 

Voľné sólo 95,67 b 79,4 b 73,7 b 69,8 b 

Voľné duo 95,62 b 79,4 b 73,6 b 69,8 b 
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Juniorské reprezentačné družstvo A B 

Disciplína Maximálny výkon 83% 77% 73% 

PF 81,33  b 67,5  b 62,6  b 59,4  b 

Sólo /PF+VZ/ 171,09 b 142,0 b 131,7 b 124,9 b 

Duo /PF+VZ/ 168,97 b 140,2 b 130,1 b 123,3 b 

 
 
„A“ družstvo: 

- športovci, ktorí sa v predchádzajúcej sezóne zúčastnili vrcholnej súťaže (MEJ, ME, EP, MSJ, MS, SP, 

OH-K, OH) alebo 

- športovci, ktorí splnili minimálne jeden krát v RTC 2013/2014 bodový limit 83% alebo 77% 

maximálneho výkonu v ktorejkoľvek z vyššie uvedených disciplín. 

„B“ družstvo: 

- športovci, ktorí sa v predchádzajúcej sezóne zúčastnili vrcholnej súťaže (MEJ, MSJ) a prechádzajú 

z juniorskej kategórie do seniorskej alebo 

- športovci, ktorí splnili minimálne jeden krát v RTC 2013/2014 bodový limit 73% maximálneho 

výkonu v ktorejkoľvek z vyššie uvedených disciplín. 

 
Pre seniorské reprezentačné družstvo maximálny výkon predstavuje semifinálová známka na ME 2014 
v disciplíne TS a TD, zaokrúhlená na dve desatinné miesta a priemer semifinálovej a finálovej známky na 
ME 2014 v disciplíne VS a VD, zaokrúhlený na dve desatinné miesta.  
Pre juniorské reprezentačné družstvo maximálny výkon predstavuje priemer semifinálovej a finálovej 
známky na MSJ 2014 v disciplíne S a D a počet bodov získaných za 1. miesto v PF,  zaokrúhlený na dve 
desatinné miesta.  
Všetky bodové limity sa zaokrúhľujú na jedno desatinné miesto. 
KVŠ môže mimoriadne navrhnúť VV SZSP zaradiť do príslušného reprezentačného družstva SR aj športovca, 
ktorý nesplnil predpísané bodové limity. 
 
Tieto kritériá boli schválené VV SZSP dňa 06.11.2014 s platnosťou a účinnosťou odo dňa 06.11.2014. 
 
 

KRITÉRIÁ VÝBERU PRE ZARADENIE DO ÚTVARU 
TALENTOVANEJ MLÁDEŽE SLOVENSKÉHO ZVÄZU 

SYNCHRONIZOVANÉHO PLÁVANIA (ÚTM) 
 
Komisia vrcholového športu a talentovanej mládeže Slovenského  zväzu synchronizovaného plávania 
(ďalej len „KVŠ“) zaraďuje športovcov do ÚTM k 01.01. príslušného roka na základe vyhodnotenia všetkých 
výkonov zaplávaných v povinných figúrach od 01.01. do 31.12. v predchádzajúcom roku. 

 
Do ÚTM môžu byť zaradení športovci vo veku od 10 do 18 rokov, ktorí splnili počas predchádzajúceho roka 
2x bodové limity v povinných figúrach príslušnej vekovej kategórie a sú členmi Slovenskej plaveckej 
federácie. 

 
 
  

Tab.: Bodové limity na zaradenie do ÚTM 
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ÚTM 
Vek športovca 

v predchádzajúcom roku 
Počet bodov 

10 roční 9 rokov 
50 bodov, FINA kategória 12 rokov 
a mladší 

11 roční 10 rokov 
50 bodov, FINA kategória 12 rokov a 
mladší 

12 roční 11 rokov 
50 bodov, FINA kategória 12 rokov a 
mladší 

13 roční 12 rokov 

56 bodov, FINA kategória 12 rokov 
a mladší 
alebo 55 bodov, FINA kategória 13, 14 a 15 
roční 

14 roční 13 rokov 55 bodov, FINA kategória 13, 14 a 15 roční 

15 roční 14 rokov 
61 bodov, FINA kategória 13, 14 a 15 roční 
alebo počet bodov pre zaradenie do 
juniorského reprezentačného družstva 

16 roční 15 rokov 
61 bodov, FINA kategória 13, 14 a 15 roční 
alebo počet bodov pre zaradenie do 
juniorského reprezentačného družstva 

17 roční 16 rokov 
počet bodov pre zaradenie do juniorského 
reprezentačného družstva 

18 roční 17 rokov 
počet bodov pre zaradenie do juniorského 
reprezentačného družstva 

 
O použití finančných prostriedkov určených pre ÚTM rozhoduje VV SZSP na návrh KVŠ SZSP. 
 

 

SMERNICA SZSP O PRIDEĽOVANÍ VÝKONNOSTNÝCH TRIED 
V SYNCHRONIZOVANOM PLÁVANÍ Č. 1/2014 

 
1. Úvod 

 
1.1. Účelom tejto smernice je určenie pravidiel pre prideľovanie výkonnostných tried (ďalej len 

„VT“) športovcom vo všetkých vekových kategóriách v synchronizovanom plávaní. 
 
1.2. VT jednotlivým športovcom prideľuje člen výkonného výboru Slovenského zväzu 

synchronizovaného plávania, zodpovedný za oblasť športovo-technickú (ďalej len „ŠT“). 
 
1.3. Pre účely Slovenského zväzu synchronizovaného plávania (ďalej len „SZSP“) je VT 

hodnotiacim ukazovateľom športovcom dosiahnutých športových výsledkov počas 
príslušného ročného tréningového cyklu (ďalej len „RTC“).  

 
1.4. VT slúži k: 

a) motivácii športovca (zlepšovanie jeho vlastného športového výkonu), 
b) porovnaniu z pohľadu trénera (zhodnotenie výkonnostnej úrovne športovca), 
c) morálnemu oceňovaniu športovcov a trénerov za vynakladané úsilie, 
d) hodnoteniu športovca z pohľadu výkonného výboru SZSP (ďalej len „VV-SZSP“). 

 
1.5. Pre vekovú kategóriu Senior a Junior môžu byť udelené nasledovné VT: 

- majstrovská VT (ďalej len „MVT“), 
- prvá VT (ďalej len „I. VT“), 
- druhá VT (ďalej len „II. VT“), 
- tretia VT (ďalej len „III. VT“). 
 

1.6. Pre vekové kategórie MŽ a SŽ môžu byť udelené nasledovné VT: 
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- prvá VT (ďalej len „I. VT“), 
- druhá VT (ďalej len „II. VT“), 
- tretia VT (ďalej len „III. VT“). 

 
1.7. VT môžu byť priznané za dosiahnuté výsledky počas príslušného RTC: 

a) v povinných figúrach, pre kategórie MŽ, SŽ a Junior, 
b) za technické zostavy (sólo, duo, mix duo, tím) v prípade kategórie Senior. 

 
2.     Pravidlá prideľovania VT 

 
2.1. VT sa športovcom prideľujú vždy k 1.9. príslušného RTC za ich dosiahnuté športové výsledky 

počas predchádzajúceho RTC, t.j. od 1.9. do 31.8. predchádzajúceho RTC. 
 

2.2. VT je platná počas jedného RTC odo dňa jej pridelenia, t.j. od 1.9. príslušného RTC. 
 

2.3. Športovcovi môžu byť počas jedného RTC pridelené VT vo viacerých vekových kategóriách. 
 

2.4. VT sa počas príslušného RTC prideľujú športovcom priebežne za športové výsledky 
dosiahnuté z jednotlivých domácich a zahraničných súťaží, ktorých výsledky sú vyhodnotené 
podľa pravidiel FINA. 
 

2.5. Pre pridelenie konečnej VT je potrebné získať minimálne dvakrát rovnakú priebežnú VT 
v príslušnej vekovej kategórii počas jedného RTC.  

 
2.6. K 1.9. príslušného RTC bude športovcovi pridelená tá najvyššia VT, ktorú dosiahla v danej 

vekovej kategórii spôsobom podľa bodu 2.5. v predchádzajúcom RTC. 
 

2.7. V prípade, že sa športovec zúčastní len dvoch súťaží počas RTC, na ktorých dosiahne dve rôzne 
VT, bude jej pridelená nižšia VT. 

 
2.8. VT sa priznáva na základe dosiahnutého športového výsledku určeného počtom bodov podľa 

nasledovnej tabuľky: 
 

  MŽA SŽ Junior Senior 

M VT -  -  76 81 

I. VT 61 66 71 76 

II. VT 56 61 66 71 

III. VT 51 56 61 66 

 
 

3.     Evidencia VT 
 

3.1.  Evidenciu všetkých VT (konečných aj priebežných) vedie ŠT. 
 

3.2.   Za prípadné chyby v evidencii podľa bodu 3.1. zodpovedá ŠT. 
 

3.3.  V prípade účasti športovca na zahraničnej súťaži je príslušný klub alebo oddiel povinný zaslať 
(elektronicky, poštou alebo osobne doručiť) výsledky z príslušnej súťaži ŠT do 5 dní od jej 
uskutočnenia pre potreby prideľovania VT. V prípade nedodržania tejto lehoty nebude za 
takúto súťaž športovcovi pridelená žiadna VT. 

 
4.    Záverečné ustanovenia 

 
4.1.  Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej schválenia VV-SZSP. 


