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Zápis zo zasadnutia č.4/2023 

Výboru sekcie diaľkového plávania SPF 

konaného dňa 7.3.2023 formou online cez platformu Teams 

 začiatok o 20:00 hod. 
 

Prítomní členovia VSDP: p. Dubčáková, p. Laho, p. Peciar , p. Hamadejová 

Neprítomný: p. Vachan – ospravedlnený- v zahraničí , telefonické spojenie , pre spojenie cez Teams 

slabý signál 

Pozvaný – prítomný : prezident SPF Ivan Šulek  

Asistentka pre DP : - 

 

1. Otvorenie 

 

P.Dubčáková privítala všetkých pozvaných prítomných účastníkov zasadnutia. 

Konštatovala, že na začiatku zasadnutia VSDP sú prítomní pripojení 4 členovia VSDP a je teda 

uznášania schopný. 

 

 

2. Schválenie návrhu programu VSDP SPF 
1. Otvorenie  

2. Schválenie návrhu programu VSDP SPF  

3. Kontrola úloh VSDP SPF  

4. Sústredenie Lignano 

5. Pravidlá plávania 

6. Iné  

 

 

Uznesenie SPF/2023/VSDP/Z4/U1 
Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje program zasadnutia VSDP vo vyššie  uvedenom 

znení: 

Hlasovanie: Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 
 

 

3. Kontrola úloh VSDP SPF 
P. Dubčáková uviedla , že:  

- sústredenie diaľkoplavcov v X bionic prebehlo podľa predstáv s dobrým hodnotením od reprezentačného 

trénera , ktorý denne informoval osobných trénerov športovcov a vypracoval v závere individuálne 

hodnotenie pre každého plavca. Spätná väzba osobných trénerov bola dobrá a čo je potešujúce , že sa nám 

dostali výborné hodnotenia a spokojnosť od plavcov. 

 

- 17.2 2023 prebehlo oceňovanie športovcov SPF v BA, podklady pre vyplatenie finančných odmien som 

zaslala na ekonomické oddelenie SPF. Patrika Pavelku som požiadala aby fotkami doplnil galériu DP na 

webe SPF. 
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- v BA sa konalo ďalšie zasadnutie organizačného výboru EP v DP + OWM Šamorín. Pripravili sa 

zakreslenia tratí, pripravuje sa webová stránka – medzitým už na webovom sídle SPF spustená. Pripravené 

propozície oboch podujatí, pracuje sa na nápočte nákladov , rokuje sa so subdodavateľmi jednotlivých častí 

projektov. Termín následného stretnutia OV bude ohlásený pani generálnou sekretárkou. P. Dubčáková 

požiadala členov OV – z VSDP , aby sa v uvedený termín stretnutia OV nezúčastnení pripojili online , aby 

sa zachovala kontinuita informácii.  

 

- 4.3.2023 sa v BA konalo MSR v DP na 50m bazéne. Poďakovala všetkým členom VSDP za organizáciu 

tohto kola bez technického usporiadateľa, predovšetkým riaditeľovi preteku p. Vachanovi a súťažnému 

riaditeľovi p. Košťálovi za precíznu prípravu a realizáciu. Mimoriadne potešujúce výsledky boli spracované 

ešte v ten večer správou na web a na siete SPF. V spolupráci s P.Pavelkom pripravíme článok, kde dostanú 

reprezentanti priestor na svoje pocity , myšlienky , predstavy do sezóny. Bude zverejnený do konca týždňa. 

V závere MSR v DP bola kategória Masters vyhodnotená ako OPEN Masters, nie vo vekových kategóriach 

pre drobné technické obtiaže,  avšak situácia bola Masters plavcom pri dekorovaní vysvetlená a aj prísľub , 

že dôjde k náprave. Nasledujúci deň boli výsledky upravené , takto aj zverejnené, a vystavené diplomy spolu 

s medailami budú zaslané na adresu dľa dohovoru.  

Účastní boli aj plavci z ČR. Pripravené propozície v AJ boli odoslané v predstihu generálnej sekretárke pre 

zaslanie do okolitých federácii. 

 

- je dohodnuté s p. Štěrbom a sekciou DP ČPZ účasť našich plavcov na MČR v DP 2.4.2023. Výber 

reprezentantov , resp plavcov, ktorí z objektívnych príčin nemohli štartovať na MSR , resp tí, ktorí majú 

záujem zaplávať niektorý z limitov. Reprezentačný tréner p. Vachan bude komunikovať s osobnými 

trénermi a organizačne zabezpečí akciu.  

 

- 8.3.2023 sa začne pilotný program - stáž našich troch diaľkoplaveckých reprezentantov v Toríne do 

18.3.2023 - schválený uznesením VSDP a následne Radou SPF. Zo zdravotných dôvodov odstúpil 

z podujatia Daniel Van Wyk r.2006, a na návrh viceprezidentky a reprezentačného trénera bol navrhnutý 

na toto podujatie Samuel Čekan r. 2003. Náklady na dopravu, ubytovanie a stravu u Samuela Čekana budú 

hradené z vlastných zdrojov plavca eventuálne klubu. Letenka bude využitá prebookovaná od Daniela Van 

Wyka a poplatok za zmenu bude účtovaný z jeho podúčtu- kapitoly 12 ako je uvedené v pôvodnom 

uznesení. 

Uznesenie SPF/2023/VSDP/Z4/U2 

Výbor sekcie diaľkového plávania schvaľuje zmenu v uznesení SPF/2023/VSDP/Z1/U6 – 

schváleného Radou SPF – SPF/2023/R/U15, kde Daniela Van Wyka r. 2006 nahradí Samuel 

Čekan r.2003 

Náklady na dopravu, ubytovanie a stravu u Samuela Čekana budú hradené z vlastných zdrojov 

plavca eventuálne klubu. Letenka bude využitá prebookovaná od Daniela van Wyka a poplatok za 

zmenu bude účtovaný z jeho podúčtu- kapitoly 12 ako je uvedené v pôvodnom uznesení. 
 

Hlasovanie: Za: 5 – telefonicky aj p. Vachan, Proti: 0, Zdržal sa: 0  
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Úloha: uznesenie predložiť Rade SPF a zabezpečiť organizačne evedenú zmenu    

Termín: ihneď         Zodpovední: p. Dubčáková,p. Vachan 
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4. Lignano sústredenie 
Tomáš Vachan rezervoval termín sústredenia 1.5-11.5.2023 v stredisku Bella Italia Village 

v Lignano Sabbiadoro- dla už schváleného uznesenia, komunikuje s osobnými trénermi 

reprezentantov a plavcov UTM v DP. Na návrh viceprezidentky a reprezentačného trénera sa 

VSDP zaoberalo možnosťou osloviť aj ostatných diaľkoplavcov, ktorí nie sú zaradení 

v uvedených družstvách , ale mali by záujem absolvovať toto sústredenie za úhradu z vlastných 

zdrojov eventuálne financií klubu. Jednohlasne bol tento názor podporený. 

Úloha: navrhnúť kritérium výberu zo záujemcov , organizačne zabezpečiť aj túto možnosť- 

osloviť trénerov diaľkoplavcov, osloviť športové stredisko, 

Termín:  ihneď.      Zodpovední: p. Vachan, p. Peciar 

 

VSDP sa v tejto súvislosti zaoberal: 

*výškou spoluúčasti účastníkov sústredenia z UTM v DP pre ponížené financie pre tento rok 

pre sekciu DP/ bude rozpísané nižšie v časti 6.Iné / 

*zvážiť nákup - tričká , plavecké čiapky / zostatok čiapok na SPF je 25kusov/ 

*možnosťou pokračovať v programe spolupráce s Barbara Bertelli vzájomnou účasťou plavcov 

na tréningoch – oni v Lignano + my v Treviso. 

*možnosťou účasti výberu športovcov na EP Piombino 13.5.2023 - , keď by sa časť výpravy 

pri odchode domov z Lignano odčlenila a pokračovala na preteky EP 
 

 

 

5. Pravidlá plávania 
Mailom boli na SPF doručené nové úpravy pravidiel plávania pre OW. Tomáš Vachan zapracuje 

aj túto aktualizáciu pravidiel vydaných FINA / WA a po konečnej úprave zašle hlasovaniu per 

rollam VSDP. 

 

 

 

6. Iné 
Súťažný poriadok v DP - potrebné je aby sa pripomienkoval doterajší dokument a došlo k jeho 

prepracovaniu pred súťažami SPDP. Úloha : p. Laho , p. Hamadejová – spracujú a upravenú 

verziu zašlú VSDP k hlasovaniu per rollam.   

 

Vzhľadom na výsledky z MSR v DP, kde vzrástol počet reprezentantov a s ohľadom na počet 

plavcov , ktorí splnili limit na MEJ v DP a aj financie pre DP na tento rok , ktoré sú krátené cca 

o 13500eur je nutné pripraviť možnosti prípravy a kvalifikácie na vrcholné podujatie v súlade 

s aktuálnym Plánom práce reprezentácie a aj program práce s plavcami UTM v DP. 

Poverení: p. Vachan,p.Peciar – predložia návrh VSDP 

 

P. Peciar informoval o stretnutí so spoločnosťou MAKO – z ich strany je záujem participovať 

ako sponzor na SPDP – tričká pre Rozhodcov pre tieto podujatia, je rozpracovaná vzájomná 

reciprocita , v úvahe sú vecné ceny do SPDP, event čiapky pre plavcov – o výsledku ďalšieho 

jednania budeme informovaní. 
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P. Dubčáková informovala o podaných dvoch projektoch na FINA/WA za DP SPF . Boli 

schválené a pre DP bolo schválených federácii 25 000 dolárov a bonus 5000 dolárov. Tieto 

čiastky sú určené pre použitie dľa tém projektov a časť financií , tak ako bolo podmienkou WA 

bude použitá pre rozvoj SPF. Bolo navrhnuté  túto časť financií, keďže boli financie poukázané 

na základe DP projektov , poukázať na aspoň čiastočné financovanie organizačného výboru EP 

v DP s čím všetci členovia VSDP jednohlasne súhlasili. 

 

P. Laho navrhol odkomunikovať s matrikárom súťaží p. Šimunom, či je možné nastaviť systém 

tak, aby automaticky upozornil na prekonané rekordy v DP v bazéne. Bol poverený prezistiť 

možnosti a informovať VSDP na ďalšom stretnutí. 

 

P. prezident Ivan Šulek:  

*upozornil na zákon o dobrovoľníctve s platnosťou od 1.4.2023 – vyplácanie rozhodcov. Nutné 

sa bližšie informovať na dopady pre DP na ekonomickom oddelení. 

*informoval o návrhu rozpočtu 2023, kde by sa vytvoril balík financií z celkových financií, ešte 

pred delením % pre športy -  určený na medzinárodné podujatia – v tomto roku EP v DP. 

 Popri tom je nutné určiť aj balík peňazí na 7.kolo SPDP + OWM 

*informoval o spustení web stránky pre EP – s odkazom za webovom sídle SPF, táto stránka sa 

postupne plní informáciami o oboch medzinárodných podujatiach. 

*informoval , že je nutné vytvoriť pracovný tím na oba tieto projekty , ktorý by pomohol 

organizačne na mieste 

 

 

 

 

Záver: p. Dubčáková poďakovala všetkým za pripomienky , názory , podnety 

a spoluprácu.  

Ukončenie zasadania Výboru sekcie diaľkového plávania o 22:30hod.  

 

 


