ZVÄZ POTÁPAČOV SLOVENSKA
SLOVAK DIVERS ASSOCIATION
Wolkrova 4, 851 01 Bratislava, tel.: 0918 737 877, e-mail: zps@netax.sk / www.zps-diving.sk

Zápis zo športového výboru ZPS – dňa 21.09.2015
Prítomní členovia:
Komisia PP,RP,BF a DPP - Mgr. Pavol Vaculčík
Komisia Orientačné potápanie - Radovan Sečkár
Komisia Freediving - Ivan Dušenko
Komisia Rozhodcov - Martin Kovačovský
Tajomník ŠV ZPS - Patrik Fiala
Predseda ŠV ZPS - Mgr. Štefan Mika
Gen. sekretár ZPS - JUDr. Alica Packová
Neprítomní:
Komisia UW Rugby - Ing. Andrej Skotta
Kontrolná komisia - Ing. Michal Bizoň
PROGRAM:
1. Kontrola úloh
2. Úprava kalendáru pretekov - návrh na vyradenie 4. kola LM z kalendáru ZPS.
Usporiadanie finále LM 2015 – organizácia - zmena miesta konania (BRATISLAVA)
3. Správy z MS seniorov v PP,RP,BF Yantai, MS v OP Liberec a ME juniorov v PP,RP,BF a DPP
Belehrad
4. Predbežný kalendár pretekov na sezónu 2016 - najmä rozdelenie kôl Ligy mládeže 2016 s približným
termínom a miestom (Spresnenie po zverejnení kalendáru CMAS)
5. Schválenie rekordov SR
6. Návrh limitov na MS juniorov a ME seniorov 2015
7. Info o stave v peňažného denníku
8. Odsúhlasenie preplatenia spoluúčasti financovania výjazdu reprezentantov na MS a ME
9. Informácia o pripravovanom novom zákone o športe
10. Rôzne (Reporty z MS Slovenska v PP,RP,BF Žilina 2015 a MS DPP a OP Draždiak (5 tyčí + M-kurz)
1/ Kontrola úloh
Tajomník ŠV ZPS a Predseda ŠV ZPS privítali zúčastnených členov ŠV a zahájili zasadnutie.
Predseda ŠV ZPS zahájil hlasovanie o schválení programu zasadnutia.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Tajomník ŠV ZPS prečítal členom úlohy ktoré boli zadané na predošlých zasadnutiach ŠV:
- Vytvoriť tabuľku Rekordov za obdobie (od roku 2013).
Tajomník informova, že na danej úlohe stále pracuje a termín dokončenia by mal byť
koniec roka 2015.
- Linczéniová - členstvo v ZPS (komisia Freediving)
Tajomník ŠV ZPS vyzval predsedu komisie freediving Ivana Dušenka, aby ozrejmil situáciu
ohľadom udelenia Individuálneho členstva reprezentantke Kataríne Linczéniovej.
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Predseda komisie informoval členov, že menovaná reprezentantka si splnila podmienku,
ktorú jej udelil ŠV a stala sa individuálnou členkou ZPS. Tajomník ŠV ZPS Fiala
potvrdil aj uhradenie členského poplatku.
Predseda komisie Freediving spolu s Tajomníkom ŠV oznámili členom aj dôvod spomínanej
neúčasti tejto reprezentantky na MS zo zdravotných dôvodov. Oficiálnou odpoveďou na jej
neúčasť upovedomili aj organizátora aj predsedu komisie freedivingu v CMAS ( viď.
príloha ).
- Štatúty reprezentantov - dodatočné rozdanie na podpis
Tajomník informoval prítomných, že štatúty boli dodatočne podpísané aj reprezentantmi
ktorí boli neskôr odsúhlasení ako členovia výprav na MEJ a MS.
2/ Úprava kalendáru pretekov - návrh na vyradenie 4. kola LM z kalendáru ZPS.
Tajomník ŠV ZPS predniesol návrh na vyradenie 4. kola LM z kalendáru ZPS. Ako dôvod uviedol
náročnosť organizácie v Trenčíne, ktorá by si vyžiadala vyššiu finančnú čiastku na organizáciu ako sa
predpokladalo v rozpočte, ako aj fakt, že t. č. je nižší počet zúčastnených pretekárov z dôvodu
odčlenenia sa niektorých klubov ZPS, s ktorými sa pri tvorbe kalendáru športových podujatí ZPS a LM v
roku 2015 počítalo.
Pri zmene kalendára oznámil Tajomník ŠV ZPS prítomným, že problém je aj s organizáciou
záverečného kola LM, ktoré sa tohto roku malo konať v Liptovskom Mikuláši - ZPS sa stretlo s nevôľou
vlastníka objektu, ktorý nevyhovel našej požiadavke zorganizovať podujatie LM na ich bazéne. Z toho
dôvodu navrhol aby sa tohtoročné finále LM uskutočnilo v Bratislave na Pasienkoch (50m bazén).
Po diskusii k daným návrhom v ktorej Vaculčík navrhol spojenie Memoriálu Petra Ladiča so 4. kolom LM
- tento návrh nebol prijatý nakoľko organizátorom MPL 2015 je klub KŠP Neptún a je to tradičný pretek
tohto klubu. Následne Vaculčík navrhol, že ak by sa odsúhlasila možnosť organizovať finále LM v
Bratislave mala by sa udeliť zahraničným klubom možnosť zúčastniť sa finále LM a SP. Tento návrh
podporili viacerí členovia ŠV, predseda komisie orientačného potápania Sečkár navrhol aj spôsob
vyhodnotenia v prípade účasti medzinárodných klubov, vzniesol pripomienku na skoršie vydanie
propozícií ako bolo v prípade predošlých podujatí a zaslanie blízkym klubom.
Predseda ŠV ZPS dal hlasovať o zrušení 4. kola LM
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Predseda ŠV ZPS dal hlasovať o otvorenom finále LM 2015
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Po odsúhlasení uvedeného prebehla diskusia o otvorení LM na rok 2016 pre zahraničné kluby. Závery z
tejto diskusie sú:
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Komisia PP,RP,BF a DPP - pripraví komisiu na prípravu projektu LM na rok 2016, ktorý sa bude
prejednávať a odsúhlasovať na ďalšom zasadnutí ŠV ZPS ( november/december ). Za projekt je
zodpovedný predseda komisie PP,RP,BF a DPP - Pavol Vaculčík
3/ Správy z MS seniorov v PP,RP,BF Yantai, MS v OP Liberec a ME juniorov v PP,RP,BF
a DPP Belehrad
Štefan Mika a Pavol Vaculčík predložili správy z podujatí, Radovan Sečkár podal správu ústne, písomnú
správu doloží elektronicky do zhotovenia zápisu zo ŠV ( správy v prílohe ).
4/ Predbežný kalendár pretekov na sezónu 2016
Kalendár ZPS a Rozdelenie kôl Ligy mládeže na rok 2016 (predbežné) s približným termínom a miestom
konania ( upresnenie po zverejnení kalendáru CMAS ).
Predsedovia komisií si vypočuli návrhy komisie PP,RP,BF a DPP k organizácií podujatí na rok 2015.
Predbežný kalendár predpokladá s organizáciou 4 -5 kôl LM a Majstrovstvami republiky.
1.kolo LM - 13. február - Šaľa
2.kolo LM - začiatok apríla - Čilistov - Šamorín
3.kolo LM a MSR DPP - 11-12. jún – Draždiak- Bratislava
4.kolo LM - ( v riešení )
5.kolo LM - 22. október ( koniec ) - Šaľa, ( prípadne Žilina )
MSR PP,RP,BF a DPP - máj ( polovica ) - Bratislava
K organizácií podujatí sa vyjadril aj Predseda ŠV uviedol, že sme úspešne podali správu predsedovi
komisie Finswimming CMAS - Michelovi Gaunardovi - so záujmom o organizáciu jedného z kôl
Svetového poháru - predbežný termín konania rok 2017, v prípade záujmu aj 2016.
Tajomník ŠV ZPS s predsedom komisie OP uviedli, že do úvahy pripadá aj organizácia MS v OP 2017,
alebo organizácia jedného z kôl SP v roku 2016/2017. Úsilie na organizáciu týchto podujatí budú vyvíjať
komisie a budú informovať ŠV o priebehu organizácie významných podujatí vždy pred zasadnutím ŠV.
5/ Schválenie rekordov SR
Z dôvodu že neboli dodané žiadne podklady sa tento bod presúva na ďalšie zasadnutie ŠV.
6/ Návrh limitov na MS juniorov a ME seniorov 2015
Predseda ŠV vzniesol pripomienku k limitom na rok 2014/2015 - v ktorom je kritérium umiestnenia
pretekárov slabo zadefinované, preto predniesol svoj návrh na zmenu v preplácaní nákladov na základe
umiestnení pretekárov a to:
-

do 5 miesta 100% nákladov len za predpokladu účasti minimálne 10. pretekárov a musí byť
splnená podmienka splnenia A-limitu
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-

do 8 miesta 75% nákladov len za predpokladu účasti minimálne 12. pretekárov a musí byť
splnená podmienka splnenia A-limitu.
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Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7/ Informácia o stave peňažného denníka ŠV
Predseda ŠV informoval členov o stave peňažného denníka a štátnej dotácie.
8/ Odsúhlasenie preplatenia spolu účasti financovania výjazdu reprezentantov na MS a
ME
Tajomník ŠV rozposlal účastníkom tabuľku preplácania výjazdu reprezentantov na MS a ME ( viď príloha
).
Predseda ŠV dal schváliť toto preplácanie ako je uvedené v tabuľke
Za: 5
Proti : 0
Zdržal sa: 0
9/ Informácia o pripravovanom novom zákone o športe
Gen. Sekretárka ZPS informovala zúčastnených o pripravovanom zákone o športe a zodpovedala všetky
otázky členov. Uviedla, že tento zákon je v pripomienkovom konaní a do platnosti by mal vstúpiť podľa
predpokladov v roku 2016.
10/ Rôzne
Tajomník ŠV ZPS predniesol reporty z týchto podujatí:
( Reporty z MS Slovenska v PP,RP,BF - Žilina 2015 a MS DPP a OP Draždiak ( 5 tyčí + M-kurz )
Predseda ŠV ZPS poďakoval zúčastneným za ich prítomnosť a ukončil zasadnutie.

Mgr. Štefan Mika, v. r.
predseda ŠV

Zapísal : Patrik Fiala, v. r.
tajomník ŠV
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