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Zápis č. SPF/2020/VSSP/Z2 
zo zasadnutia Výboru sekcie synchronizovaného plávania SPF 

konaného dňa 31.01.2020 o 13:30 
v Bratislave, FTVŠ UK Lafranconi, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9 

 
Prítomní členovia VSSP: p. Aczelová, p. Labudová, p. McDonnell, p. Solymosyová, , p. Szauder N. 
Ospravedlnení členovia VSSP:  p. Strapeková, p. Viazanko, p. Žáková 
Prítomní pozvaní: p. Labáthová, p. Thüringerová 

Ospravedlnení pozvaní: p. Lörincz, p. Šulek 

 
Úvodom zasadnutia p. Labudová J. privítala pozvaných prítomných členov Výboru sekcie synchronizovaného 
plávania SPF a pozvaných hostí a oboznámila ich s programom.  
 
Program:  

1. Kontrola úloh 

2. Záležitosti reprezentačných družstiev 

3. Záležitosti rozhodcov a trénerov 

4. Zabezpečenie súťaží 

5. Rôzne 

P. Labudová J. navrhla úpravu programu nasledovne:  

1. Kontrola úloh 

2. Predpisy SPF 

3. Stav čerpania rozpočtu SP za rok 2019 

4. Záležitosti reprezentačných družstiev 

5. Záležitosti rozhodcov a trénerov 

6. Zabezpečenie súťaží 

7. Rôzne 

SPF/2020/VSSP/Z2/U1 

VSSP SPF schvaľuje úpravu programu nasledovne: 
1. Kontrola úloh 

2. Predpisy SPF 

3. Stav čerpania rozpočtu SP za rok 2019 

4. Záležitosti reprezentačných družstiev 

5. Záležitosti rozhodcov a trénerov 

6. Zabezpečenie súťaží 

7. Rôzne 
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Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

Bod č. 1 – Kontrola úloh 

V rámci bodu kontrola úloh boli kontrolované úlohy zo zasadnutia VSSP SPF konaného dňa 12.01.2020: 

Úloha č. 01/2020: predloženie návrhu Rade SPF 
Termín: ihneď, zodpovedná: p. Labudová J. 

Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 02/2020: predloženie návrhu Rade SPF 
Termín: ihneď, zodpovedná: p. Labudová J. 

Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 03/2020: organizačne zabezpečiť tréningovú prípravu  
Termín: ihneď, zodpovedná: p. McDonnell J. 

Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 04/2020: predloženie návrhu Rade SPF 
Termín: ihneď, zodpovedná: p. Labudová J. 

Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 05/2020: organizačne zabezpečiť podujatie podľa pokynov reprezentačného trénera 
Termín: ihneď, zodpovedná: p. McDonnell J. 

Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 06/2020: zabezpečiť nákup výbavy  
Termín: ihneď, zodpovedná: p. McDonnell J. 

Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 07/2020: získanie cenovej ponuky na čierne legíny, krátke nohavice a mikiny 
Termín: ihneď, zodpovedná: p. Žáková Z., p. McDonnell J.  

Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 08/2020: predloženie návrhu Rade SPF 
Termín: ihneď, zodpovedná: p. Labudová J. 

Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 09/2020: organizačne zabezpečiť lekárske prehliadky pre reprezentačné družstvá 
Termín: ihneď, zodpovedná: p. McDonnell J. 

Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 10/2020: predloženie návrhu Rade SPF 
Termín: ihneď, zodpovedná: p. Labudová J. 

Stav úlohy: splnená 
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Úloha č. 11/2020: predloženie návrhu Rade SPF 
Termín: ihneď, zodpovedná: p. Labudová J. 

Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 12/2020: zabezpečiť cestovný lístok na vlak a ubytovanie pre školiteľku Janu Vidlářovú počas školenia 
rozhodcov   
Termín: ihneď, zodpovedná: p. Labáthová J. 

Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 13/2020: zaslať predbežný program školenia účastníčkam školenia a zverejniť ho na webovom sídle SPF, 
zaslať prezenčnú listinu p. Labudovej J.     
Termín: ihneď, zodpovedná: p. Labáthová J. 

Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 14/2020: zabezpečiť ubytovanie a uhradiť náklady na cestu pre Falcon M., Kobolak G. a Cibulka O. 
Termín: ihneď, zodpovedná: p. Labáthová J. 

Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 15/2020: oslovenie asistentky na púšťanie hudby počas súťaží MEC Cup, oslovenie p. Lörincza ako 
riaditeľa súťaže   
Termín: ihneď, zodpovedná: p. Labáthová J. 

Stav úlohy: splnená 
Úloha č. 16/2020: oslovenie bufetárky počas súťaží MEC Cup   
Termín: ihneď, zodpovedná: p. Aczelová Lu. 

Stav úlohy: splnená 
 
 
Bod č. 2 – Predpisy SPF 

Členovia VSSP SPF a pozvaní hostia diskutovali o výške odmeny členom realizačných tímov pri účasti na akciách 
reprezentácie SR v plaveckých športoch podľa Smernice SPF o poskytovaní odmien športovým odborníkom a 
členom realizačných tímov na akciách SPF čl. II. bod 2 a skonštatovali, že výška odmeny 40,00 EUR/deň je 
adekvátna. Ďalej diskutovali o odmenách pre Matrikára športových súťaží v SP a pre Manažéra rozhodcovských 
zborov športových súťaží v SP. Smernica SPF o poskytovaní odmien športovým odborníkom a členom 
realizačných tímov na akciách SPF určuje v čl. III. bod 6 základnú odmenu Matrikára športových súťaží v SP 50,00 
EUR mesačne. Členovia VSSP SPF sa zhodli, že táto odmena je rovnako adekvátna. Taktiež diskutovali o výške 
odmeny pre Manažéra rozhodcovských zborov športových súťaží v SP podľa Smernice SPF o poskytovaní odmien 
športovým odborníkom a členom realizačných tímov na akciách SPF  čl. IV. bod 2.2., kde sa zhodli na potrebe 
zvýšenia na 100,00 EUR mesačne, vzhľadom na vyššiu časovú a administratívnu náročnosť. 

SPF/2020/VSSP/Z2/U2 

VSSP SPF schvaľuje zvýšenie odmeny Manažéra rozhodcovských zborov športových súťaží 
v synchronizovanom plávaní na 100,00 EUR mesačne, ak v danom kalendárnom mesiaci zostavoval a 
odsúhlasoval rozhodcovský zbor aspoň jedného podujatia - súťaže zaradeného do termínovej listiny. 
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Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Úloha č. 17/2020: predloženie návrhu Rade SPF 
Termín: ihneď, zodpovedná: p. Labudová J. 
 
Členovia VSSP SPF upozornili na potrebu úpravy Smernice SPF o poskytovaní náhrad za materiálne zabezpečenie 
dobrovoľníkov vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť v prospech SPF a to konkrétne odmeny pre vedúceho 
protokolu na športových súťažiach v SP, vzhľadom na to, že vykonáva svoju činnosť aj pred podujatím.  
 
Úloha č. 18/2020: predloženie návrhu Rade SPF 
Termín: pri aktualizácii danej smernici, zodpovedná: p. Labudová J. 
 
 
Bod č. 3 – Stav čerpania rozpočtu SP za rok 2019 

P. Szauder N.  zhrnula stav čerpania rozpočtu SP za rok 2019, z čoho vyplynula potreba dočerpania štátnych 

prostriedkov v rámci kapitoly 1604. Rovnako skonštatovala výšku zostatku účtu MS Mladších juniorov 

v Šamoríne 2019. Diskutovalo sa o odmenách členov  organizačného výboru  MS Mladších juniorov, ktorým 

nebola vyplatená žiadna odmena. 

Úloha č. 19/2020: nákup 4 externých diskov na zálohovanie videí zo súťaží  
Termín: ihneď, zodpovedná: p. Labáthová J. 
 
P. Labudová dala do pozornosti úlohu z Rady SPF ohľadom inventarizácie majetku jednotlivých sekcií. Členovia 
VSSP SPF sa zaoberali zložením inventarizačnej komisie SP.  
 

SPF/2020/VSSP/Z2/U3 

VSSP SPF schvaľuje zloženie inventarizačnej komisie SP s cieľom vykonať súpis majetku VSSP SPF: 
Labáthová J., Solymosyová I., Thüringerová M. 

Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Úloha č. 20/2020: vykonať súpis majetku VSSP SPF 
Termín: do 22.02.2020, zodpovedné: p. Labáthová J., Solymosyová I., Thüringerová M. 
 

Bod č. 4 – Záležitosti reprezentačných družstiev 

Manažérka reprezentačných družstiev SP p. McDonnell J. zhrnula reprezentačné akcie na najbližšie obdobie, 

upozornila na pomerne nákladné ME v Budapešti a dala do pozornosti oznámenie termínu vrcholného podujatia 

pre Mladších juniorov Comen Cup 2020 v Alexandropolise/GRE, a to 16.-18.09.2020.  

Diskutovalo sa o potrebe dokúpenia výbavy pre reprezentáciu a to: legíny, mikiny, krátke nohavice, teplákové 

súpravy a parky.  
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Členovia VSSP SPF sa zaoberali listom p. Allárovej Dulovej, doručeného členom Rady SPF (nie p. Labudovej J. 

a Szauder N.), doručeného sekcii SP prezidentom SPF ohľadom  potreby úpravy zoznamov Reprezentačných 

družstiev Seniorov a Juniorov v SP k 12.01.2020. Členovia VSSP SPF sa zhodli, že navrhované úpravy nie sú 

potrebné, keďže zaradenie pretekárov môže byť podľa platného predpisu Kritéria a podmienky pre zaradenie do 

reprezentačného družstva v synchronizovanom plávaní aj kedykoľvek počas roka, a teda k 12.01.2020 dochádza 

tak k zaradeniu novozaradených pretekárov ako aj aktualizácii výsledkov všetkých už zaradených pretekárov do 

príslušného reprezentačného družstva, keďže prichádza k zmene sledovaného obdobia. 

Bod č. 5 – Záležitosti rozhodcov a trénerov 
 
P. Labudová J. zhodotila školenie rozhodcov prvého kvalifikačného stupňa konaného dňa 18.01.2020 ako 
úspešné. Členovia VSSP SPF sa zhodli na termíne školenia trénerov a to až po maturitných skúškach záujemcov 
o toto školenie. 

Bod č. 6 – Zabezpečenie súťaží 

P. Labáthová J. zhrnula prípravy na podujatie MEC Cup a MSR Seniori a Starší žiaci (08.-09.02.2020). Členovia 
VSSP SPF pripomienkovali program podujatia a zaoberali sa zložením technickej čaty a obsadením dobrovoľníkov 
počas podujatia.  

Bod č. 7 – Rôzne 

P. Labudová J. pripomenula každoročný letný tábor a navrhla osloviť kluby ohľadom organizácie tábora. 
 
Zároveň dala do pozornosti oslovenie lekárov na účasť na dopingovom školení.  
 
 
 
V Bratislave, 14.02.2020 
 
 
 
 
Zapísala: J. Labáthová 
Overila:  J. Labudová 
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