
 

 

 

 

 

Zápis zo zasadnutia realizačního tímu reprezentácie SR v plávaní s plutvami na 
sústredení reprezentácie v pp, Poprad 13.3.2021 

 
Zúčastnení: 
Mgr. Štefan Mika  
Ing. Roman Baláž  
Mgr. Tomáš Vandlík  
Dana Duchoslavová  
 
Program: 

1. Príprava aktualizácie Smernice ZPS o kritériách, účele a rozdelení finančných 
prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do zoznamu 
talentovaných športovcov ZPS, Štatút centra talentovanej mládeže – kritériá na 
identifikáciu športových talentov, metodika práce s talentovanou mládežou (ďalej len 
Smernica CTM) 

 
Na základe zlepšujúcich sa výsledkov, ktoré športovci v súčasnosti dosahujú je potrebné 
aktualizovať výkonnostné triedy pre zaradenie do CTM uvedené v Čl.V. bod 3.1.  
Zodpovední:  
Mgr. Š. Mika a Mgr. T. Vandlík - už na aktualizácii pracujú, následne bude predložená ŠV na 
prerokovanie a schválenie. 
 

2. Na základe aktualizovaných tabuliek VT  
 

osloviť Ing. Mates, MATES systems s.r.o. so žiadosťou o zapracovanie plnenia VT 
k výsledkom súťaží za účelom následného úplného vyhodnotenia  a sumarizácie 
koncoročného zoznamu členov zaradených do zoznamu CTM na základe splnenia všetkých 
kritérií.  
Zodpovedný:  
Ing. Baláž osloví Ing. Matesa s predloženou požiadavkou na doplnenie tabuliek a predloženie 
cenovej ponuky na aktualizáciu vyhodnocovacieho softweru. Ing. Mates bol telefonicky 
kontaktovaný. 
Mgr. Vandlík bol určený ako kontaktná osoba s MATES systems. s.r.o., zodpovedný za 
konkretizovanie, odoslanie a kontrolu splnenia požiadavky ZPS na aktualizáciu. 
 

3. Tvorba a riadenie reprezentácie SR v podmienkach ZPS pre PP, RP, BF, DPP a OP 
– vnútorná smernica ZPS č. 1/2014 
 

Realizačný tím reprezentácie SR navrhuje upraviť tento dokument nasledovne: 
a/ doplniť v názve Vnútornej smernice ďalšie športové odvetvia, ktoré ZPS zastrešuje, 

a to Freediving a Podhladinové ragby 
b/ Čl.2 bod 2) sa mení nasledovne:  

2) Športový reprezentant SR v športovom potápaní (ďalej len reprezentant) je športovec, ktorý 
sa svojou výkonnostnou úrovňou približuje svetovej špičke v danej disciplíne a kategórii. 



 

 

 

 

 

Reprezentantov navrhuje trénerská rada a po schválení ŠV ZPS menuje prezident ZPS . 
Reprezentanti - športovci - sú menovaní menovacím dekrétom reprezentanta na ďalší športový 
rok vždy pred začatím zimnej (od októbra do septembra nasledujúceho roku) sezóny. 

 
c/ tajomníčka zabezpečí predkladanie dokumentácie na schvaľovanie trénerskej rade  
 
d/ doplniť Článok 5 bod 3) o ďalší bod v znení: 

Vedúci štátnej reprezentácie pre Juniorov a Seniorov na základe rozhodnutia realizačného 
tímu, môže rozhodnúť o účasti samoplatcov na sústredení širšej reprezentácie SR. 

 
e/ Mgr. Vandlík pripraví aktualizáciu Článku 6 – Tvorba reprezentácie v súlade so 

schválenými novými limitmi pre účasť na vrcholnej súťaži MS a ME platnými od 17.12.2020 
 
f/ Predsedovia komisíí UWR, Freeding a OP pripravia dokument Tvorba reprezentácie 
pre svoje odvetvia na doplnenie Článku 6 v dokumente Tvorba a riadenie 
reprezentácie SR v podmienkach ZPS pre PP, RP, BF, DPP a OP – vnútorná 
smernica ZPS č. 1/2014, ktorá by mala byť doplnená podľa bodu 3 a/ tohto zápisu 
o uvedené odvetvia 
 
Zodpovední: R. Sečkár, D. Úradník, M. Ruman 
 
g/ Čl.7 bod 2)b. doplniť nasledovne: 

b. Každý reprezentant v zmysle tejto smernice obdrží menovací dekrét reprezentanta pre 
disciplínu - odvetvie a kategóriu na stanovené obdobie do 15 dní od menovania. 
 

4. Limity pre účasť na Majstrovstvách SR v plávaní s plutvami budú aktualizované na 
základe nových a schválených VT. 
 
 
 
 

Vypracovala, 13.3.2021 
Duchoslavová Dana 
Tajomníčka ŠV ZPS 


