
 

 

 

 

 

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS dňa 13.10.2021, 13:00 – on-line 

Na základe vyhlásenia vlády SR o znížení mobility a šírenia infekcie koronavírusu sa členovia ŠV dohodli na on-line forme 
zasadnutia v dohodnutom termíne a čase. 
 
Prihlásení členovia ŠV do on-line meetingu:    
Prezident ŠV ZPS:    Mgr. Štefan Mika 12:55 
Predseda komisie pre plávanie s plutvami (PP):  Mgr. Pavol Vaculčík 13:00 
Predseda zboru rozhodcov:   Miroslav Mavrák 12:55 
Predseda komisie pre freediving (FD):  Martin Ruman 13:02 
Predseda komisie pre orientačné potápanie (OP): Radovan Sečkár 13:01 
Predseda komisie pre podhladinové ragby (UWR): Ing. Dušan Úradník 13:04 
Pozvaní: 
Tajomníčka ŠV ZPS, zapisovateľ:   Dana Duchoslavová 12:50 
GS ZPS:      Mgr. Zuzana Žecová 12:55 
 
Počet členov s platným hlasovacím právom: 6 
 
Program : 
Schválenie programu Program : 

1) Schválenie programu zasadnutia  

2) Kontrola úloh  

3) Informácia o činnosti ŠV od posledného zasadnutia ŠV (per-rollam hlasovania, zmeny v šport. kalendári, prestupy a 

iné) 

4) Informácia o stave financií na účte ŠV – tajomníčka ŠV 

5) Odsúhlasenie nových limitov pre zaradenie do reprezentácie na rok 2022 - PP/Mgr. Mika 
6) Predloženie a schválenie zloženia reprezentácie na obdobie 2021/2022 - predsedovia komisií 
7) Odsúhlasenie rekordov SR v PP za rok 2021 / Mgr. Vaculčík, Mgr. Mika 
8) Schválenie preplatenia zvýšených nákladov na tel. účte Štefana Miku počas MS TOMSK  

9) Zaradenie čistenia Zlatých Pieskov do plánov TV na jar 2022 
10) Nákup nafukovacích bójí  

11) Rôzne 

 
I. Otvorenie zasadnutia 

 
Prezident ŠV Mgr. Štefan Mika otvoril o 13:15 zasadnutie a skonštatoval, že z počtu 6 členov ŠV ZPS sú prítomní šiesti (6) 

členovia s hlasovacím právom a zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 

 

II. Priebeh zasadnutia 

 
1. Schválenie programu zasadnutia  

Prezident ŠV požiadal zúčastnených o doplnenie a pripomienky k programu zasadnutia.  
GS požiadala o doplnenie programu o prejednanie návrhu na čiastočné vyplatenie príspevku na športovú prípravu klubom 
podľa členov do 23 rokov podľa priloženej tabuľky a rozhodnutie aká časť z celkovej sumy sa prerozdelí. Zároveň požiadala 
o jeho prerokovanie hneď v úvode. 



 

 

 

 

 

Prezident ŠV dal hlasovať o programe zasadnutia s predloženými zmenami. 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil upravený program zasadnutia  
 

2. Zasadnutie pokračovalo doplneným bodom. GS podala vysvetlenie k predloženému návrhu prerozdelenia v tabuľke 
a informovala o zmenách v zmluvách, ktoré budú klubom doručené a dokladoch potrebných k čerpaniu príspevku 
klubmi v súvislosti so zmenami podľa zmluvy s MŠVVaŠ. 
Po diskusii o výške časti k prerozdeleniu dal Prezident ŠV hlasovať za ½ sumy. 

Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 1 (Š. Mika za ¾ sumy) 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil prerozdelenie ½ sumy príspevku na športovú prípravu klubom.   
 

3. Kontrola úloh 
Na predchádzajúcom zasadnutí ŠV boli zadané nasledovné úlohy: 
- Tajomníčka upovedomí Ing. Matesa o dosiahnutí a zapísaní rekordu J. Kozmera do tabuľky rekordov SR - 

splnené 

- Organizáciu prípravy tratí na DPP zabezpečí M. Mavrák v spolupráci s tajomníčkou a R. Balážom a R. 

Sečkárom - splnené 

- Administratívne úkony súvisiace s organizáciou DPP (ohlásenie na príslušné orgány, propozície, zabezpečenie 

ubytovania pred súťažou, Vod. záchr. služba a iné) zabezpečí tajomníčka - splnené 

 

4. Informácia o činnosti ŠV od posledného zasadnutia ŠV (per-rollam hlasovania, zmeny v šport. kalendári, 

prestupy a iné) 

Tajomníčka informovala o činnosti ŠV od posledného zasadnutia. Prebehli nasledovné per-rollam hlasovania: 

• 11.8.2021 – dodatočné schválenie refundácie nákladov na MS juniorov pre A. Sliškovú 

• 31.8.2021 – prestup P. Kissová z KVŠ Barakuda Šaľa do KŠP Delfín Žilina 

• 22.9.2021 – upustenie od podmienky splneného limitu pre účasť na M SR 2021 

• 30.9.2021 – zmena v propozíciách pre M SR 2021 v časti Kategórie (doplnené „a mladší“) 
Uznesenie: ŠV berie na vedomie 

 
5. Informácia o stave financií na účte ŠV – tajomníčka predložila stav financií na účte ŠV. 

R. Sečkár požiadal, aby tajomníčka raz mesačne zaslala členom ŠV výpis z účtu ŠV.  

Uznesenie: ŠV berie na vedomie.  
Doplnenie vyjadrenia kontrolóra ZPS: Bankové výpisy z účtu ŠV sú k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii ZPS v predom 
dohodnutom termíne. V prípade podozrenia člena ŠV na neoprávnené využívanie finančných prostriedkov ŠV postúpi svoj 
podnet na kontrolu kontrolnému orgánu ZPS. 
 

6. Odsúhlasenie nových limitov pre zaradenie do reprezentácie na rok 2022 - PP/Mgr. Mika 
Prezidenta ŠV navrhol ponechať v platnosti limity pre účasť na ME, MS tak ako boli schválené pre rok 2020/2021 aj 
naďalej nakoľko sú dostatočné aj vzhľadom na obmedzené možnosti tréningov a súťaží v poslednom období. 



 

 

 

 

 

Pripomienky od členov ŠV neboli, preto dal Prezident ŠV hlasovať o schválení predložených limitov 2020/2021 na 
obdobie 2021/2022. 

 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS rozhodol, že limity 2020/2021 schválené ŠV dňa 17.12.2020 budú platné aj pre obdobie 2021/2022. 

Schválené limity predkladá na schválenie Prezídiu ZPS. 

 

7. Predloženie a schválenie zloženia reprezentácie SR na obdobie 2021/2022 

Predsedovia komisií predložili návrhy športovcov na zaradenie do zoznamu reprezentantov SR za ZPS na rok 

2021/2022. Nakoľko sú ešte v pláne rôzne plavecké podujatia na Slovensku aj v zahraničí, kde majú možnosť 

športovci splniť limity, ŠV schvaľoval predbežný zoznam reprezentantov, ktorý môže byť aktualizovaný. 

 

 
Reprezentácia SR 2021/2022 

  Reprezentácia v plávaní s plutvami - 2021   

  Seniori    Juniori 

por.č. Meno športovca  por.č. Meno športovca 

1 Zuzana Hrašková  1 Benjamín Barczi 

2 Jakub Kozmer  2 Alexandra Slišková 

3 Nina Gabaľová  3 Ľuboslava Paulína Rajtárová 

4 Lukáš Častven  4 Petra Kissová 

5 Daniela Kršjaková  5 Hana Vasilová 

6 Šimon Šoška  6 Simona Heglasová 

7 Adam Osuský  7 Nina Kušnierová 

8 Lukáš Kalník  8 Jakub Hraško 

     

  Reprezentácia v orientačnom potápání - 2021   

por.č. Meno športovca    

1 Radovan Sečkár    

2 Miroslav Stovíček    

3 Peter Durai    
5 Martin Mušitz    

6 Lena Malinowská    

     

  Reprezentácia v nádychovom potápání - 2021   

por.č. Meno športovca    

1 Martin Zajac    

2 Martin Ruman    

     

  Reprezentácia v podhladinovom  rugby- 2021   

por.č. Meno športovca  por.č. Meno športovca 

1 Andrej Skotta  7 Michal Lindner 

2 Dušan Úradník  8 Oliver Kraus 



 

 

 

 

 

3 Jakub Lindner  9 Pavol Tancík 

4 Ján Sláčik  10 Tibor Barna 

5 Marian Babal  11 Peter Praženka 

6 Ľubomír Schuster      

 
Prezident ŠV dal hlasovať o predloženom zozname reprezentantov SR 2021/2022. 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje zoznam reprezentantov SR 2021/2022 a predkladá ho na schválenie Prezídiu ZPS. 

8. Odsúhlasenie rekordov SR v PP za rok 2021 – predsedovia komisií 
Na návrh predsedov komisií tajomníčka vypracovala a predložila prehľad dosiahnutých rekordov v roku 2021. 
Prezident ŠV dal hlasovať o schválení predložených rekordov nasledovne: 

  
    

 

Dátum Miesto Meno Klub Disciplína R. nar. 
Dosiahnutý 
čas/hĺbka 

30.9.2021 Kas Baska (TUR) 
Martin Zajac 

Apneaman SK 
Košice CTW BF 

1974 -88 

1.10.2021 Kas Baska (TUR) 
Martin Zajac 

Apneaman SK 
Košice CTW 

1974 -91 

9.10.2021 MS Kas Baska 
Martin Zajac 

Apneaman SK 
Košice CTW BF 

1974 -89 

 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil dňa 13.10.2021 uvedené rekordy SR 2021 a predkladá na schválenie Prezídiu ZPS. 

 

9. Schválenie preplatenia zvýšených nákladov na tel. účte Štefana Miku počas MS TOMSK  

Tajomníčka informovala o zvýšených nákladov na tel. účte reprezentačného trénera Štefana Miku počas MS TOMSK z 

dôvodu pozit. výsledku na COvod-19 u Kozmera. Podľa predložených dokladov ide o sumu 22,97€ za roaming hovory a 

správy, keď kontaktoval poisťovňu a slovenskú ambasádu v Rusku kvôli riešeniu vzniknutej situácie. Prezident ŠV navrhol 

refundáciu uvedenej sumy a keďže neboli pripomienky z radov členov ŠV, dal hlasovať o preplatení položky 22,97€ 

reprezentačnému trénerovi. 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil dňa 13.10.2021 preplatenie sumy 22,97€ reprezentačnému trénerovi z účtu ŠV.  

 

10.   Zaradenie čistenia Zlatých Pieskov do plánov TV na jar 2022. 



 

 

 

 

 

Tajomníčka informovala o požiadavke STARZ o vyčistenie vodnej plochy Zlaté piesky Bratislava ako recipročnej aktivite 
medzi STARZ a ZPS s následným cenovým zvýhodnením pri prenájme uvedeného priestoru. V diskusii členovia ŠV dospeli 
k záveru, že tento bod navrhujú zaradiť na zasadnutie Prezídia a túto akciu navrhujú vykonať v súčinnosti s TV ZPS na jar 
2022. 
Uznesenie: ŠV ZPS navrhuje zaradiť tento bod na zasadnutie Prezídia a túto akciu navrhujú vykonať v súčinnosti s TV ZPS 
na jar 2022. 

11. Nákup nafukovacích bójí  

Tajomníčka predložila doteraz zistené a doručené možnosti nákupu nafukovacích bójí. R. Sečkár navrhol ešte hľadať ďalšie 

možnosti s vyhovujúcejšími veľkostnými a cenovými parametrami. 

Uznesenie: R. Sečkár a tajomníčka preveria iné možnosti a predložia na nasledujúcom zasadnutí ŠV. 

 

12. Rôzne 

• V úvode stretnutia M. Ruman podal informáciu o práve skončených CMAS 5. MS 2021 vo freedivingu 

v Kas Baska (TUR), ktorú aj doručil mailom na ŠV. Správa zo CMAS 4. Svetového pohára vo freedivingu 

taktiež v Kas Baska (TUR) bola zaslaná členom ŠV spolu s dokumentami na rokovanie. Prezident ŠV 

zablahoželal M. Rumanovi k výsledkom, ktoré dosiahol Martin ZAJAC na oboch podujatiach. MARTIN 

ZAJAC dosiahol 3 rekordy SR, 1x vystúpil na víťazný stupeň a odniesol si zlatú medailu zo SP. 

Uznesenie: Obe správy zobral ŠV na vedomie. 

• V závere Prezident ŠV predložil na diskusiu podmienky účasti pretekárov na Finále LM a SL 2021 

v prípade zhoršenia pandemickej situácie v čase a mieste konania finálového kola LM a SL. Členovia ŠV 

sa počas diskusie zhodli na nasledovnom stanovisku a hlasovaním prijali nasledovné uznesenie: 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV rozhodol, že v prípade zhoršenia Covid situácie sa preteky konať budú a to podľa aktuálne platných 

epidemiologických nariadení ÚVZ a nebudú odložené ani zrušené. 

III. Záver 

Prezident ŠV vyzval členov do diskusie a keďže už neboli žiadne podnety poďakoval členom za aktívnu účasť a ukončil 

zasadnutie. 

 

 

Zasadnutie skončilo o 14:20. 

Zapísala dňa  14.10.2021: Dana Duchoslavová – tajomníčka ŠV 

  


