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Zápis  

zo Športového výboru ZPS zo dňa 22.12.2014 
 

 Prítomní: 
  Mgr. Štefan Mika – Predseda ŠV ZPS 
  Patrik Fiala – Tajmoník ŠV ZPS 
  Martin Kovačovský – Predseda Zboru rozhodcov 
  Andrej Skotta - Podhladinové rugby 
  Radovan Sečkár –  Orientačné potápanie 
  Ing. Milan Hofbauer - PP, RP, BF a DPP 
  Ing. Roman Baláž – Prezident ZPS 
  JUDr. Alica Packová – Gen. Sekretár ZPS 
 Ospravedlnení:  
  Ivan Dušenko - Freediving 
  Ing. Michal Bizoň - Kontrolná komisia 
 
 Program : 
 
 1/ Plán činnosti ŠV ZPS na rok 2015 / Predseda ŠV Mgr. Štefan Mika 
 2/ Predloženie a prezentovanie plánov činnosti jednotlivých komisií na rok 2015 / všetci 
 3/ Rozpočet ŠV na rok 2015 / všetci 
  4/ Kalendár ŠV ZPS na rok 2015/ Tajomník ŠV  Patrik Fiala 
 5/ Športové podujatia na rok 2015 /  Tajomník ŠV  Patrik Fiala  
 6/ Podnet Tajomníka ŠV ZPS na prešetrenie platieb členského na rok 2015 za športovcov / Predseda  
     komisie PP, RP, BF a DPP / Ing. Milan Hofbauer 
 7/ Rôzne : 

• Plány CTM na rok 2015 
• Informácie - Antidoping 
• Zaslanie Klaendáru ZPS  - ADA 
• Nahlásenie do ADA - Ádám Bukor 
• Správy vedúcich výprav z MS a ME 2014  

  
  
 
 K bodu 1/ Plán činnosti ŠV ZPS na rok 2015 / Predseda ŠV Mgr. Štefan Mika 
Predseda Šv ZPS zhodnotil rok 2014 ako úspešný - podarilo sa zorzganizovať v spolupráci s TV ZPS úspešný 
2. ročník Stretnutia potápačov, kde boli vyhlásení a ocenení  najúspešnejší športovci tréneri a inštruktori ZPS. 
Predseda zhodnotil aj vydarenú organizáciu piatich kôl Ligy Mládeže, ktorej sa zúčastnilo v tomto roku 
omnoho viac športovcov, ako tomu bolo v predošlých rokoch pričom zásluhu na tom mali kluby, ako aj nová 
organizácia jednotlivých kôl, ktoré spoluorganizoval Zväz potápačov Slovenska. Veľký úspech prinesilo aj 
zavedenie DPP, ktoré v roku 2014 malo aj vlastné vydarené Majstrovstvá republiky. Disciplín DPP sa 
zúčastnili aj  Juniroský reprezentanti na MS Juniorov na Kréte,b  účasť môžme hodnotiť ako obrovský úspech 
roku 2014.  
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Podľa slov Mgr. Štefana Miku plánuje ŠV ZPS na tieto úspechy nadviazať a pokračovať v jeho aktivitách tak 
ako doteraz.  
 
Plán Činnosti ŠV ZPS na rok 2015 je prílohou zápisu zo zasadnutia.  
Predseda komisie PP, RP, BF a DPP poznamenal, že sa ŠV nepodarilo naplniť jeden z bodov plánu činnosti 
na rok 2014 a to je vzdelávanie trénerov a udeľovanie trénerských licencií a že je potrebné vo vačšej miere 
informovať členov komisií, trénerov a zástpcov klubov o zmenách v CMAS,  jedná sa hlavne o pravidlá 
jednotlivých športov.  
ŠV zobral túto pripomienku do úvahy a uvedenej problematike sa bude venovať v roku 2015 vo vačšej miere.  
 
 K bodu 2/ Predkladanie a prezentovanie plánov činnosti jednotlivých komisií na rok 2015 / 
všetci 
 
1. Komisia PP, RP, BF a DPP  
  ŠV zobral na vedomie oficiálne zloženie komisie v zložení - Ing. Hofbauer, Jakoda, Mgr. Kerak. 
  
 Ing. Hofbauer predniesol plán činnosti členom ŠV, v ktorom sa venoval hlavne týmto činnostiam. 
Plánom na rok 2015 je úprava limitov pre tabuľky CTM ( výkonnostné triedy ) ako aj limitov na MS a ME 
Juniorov a Seniorov s orientáciou na  úpravu pravidiel Ligy mládeže ), aktualizácia pravidiel v súlade s 
CMAS, zavádzanie nových organizačných zmien. Pokračovanie v  organizovaní Ligy mládeže a Slovenského 
poháru, ako aj zorganizovanie MSR v PP, RP, BF a DPP.  
 
 ŠV navrhol, aby  Komisia rozhodcov ( KR ) vypracovala  preklad pravidiel, ktorý by bol do 
budúcnosti pravidelne aktualizovaný a udržiavaný, v súlade s CMAS. Na preklad ŠV odporúča KR poveriť 
špecializovanú prekladateľskú firmu, ktorá zaručí obsahovú správnosť dokumentov.  
Pripomienku ku zmenám v pravidlách predniesol aj predseda komisie OP Radovan Sečkár. Navrhol, aby sa 
komisia PP, RP, BF a DPP venovala aj zmene v limitoch na M SR,  alebo zmene súťažného poriadku, ktorý 
by ovplyvnil nasadzovanie pretekárov do disciplín. ŠV a predseda komisie PP, RP, BF a DPP zobrali túto 
pripomienku na vedomie.  
 
2. Komisia Orientačného Potápania 
 ŠV zobral na vedomie oficiálne zloženie komisie v zložení - Bizoň, Stovíček, Sečkár. 
  
 Predseda komisie OP Radovan Sečkár prezentoval plán činnosti OP členom ŠV. Ako hlavnú úlohu na 
rok 2015 si komisia určila osloviť viacero pretekárov, ktorí by mali záujem reprezentovať SR v orientačnom 
potápaní. Ďalším z cieľov komisie je zúčastniť sa MS v OP, ktoré sa má uskutočniť v Českom Liberci. 
Reprezentačný tým by mal mať podľa predsedu komisie kolektívne zloženie z dôvodu vyššieho bodového 
obnosu v celkovom hodnotení. Komisia plánuje materiálne zabezpečiť reprezentáciu a podporovať nových 
členov OP v ich športovom raste. V pláne je aj organizácia MSR v OP, ktoré by boli súčasťou jedného z 
pretekov DPP - plánovanou disicplínou by mali byť “Tyče”.  
 
 Pripomienku predniesol Prezident ZPS Roman Baláž, ktorý vidí potenciál propagácie OP v 
organizovaní športových CAMPOV pre pretekárov aj z radov komisie PP, RP, BF a DPP. Tieto CAMPY by  
 
 
mohli byť zorganizované aj v uzavretých priestoroch napríklad na 50 - metrovom bazéne v Šali, účastníci by 
si mohli vyskúšať plávanie s orientárskym náčiním.  
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ŠV vyhodnotil, že predložený návrh je prínosom pre oživenie je  a že podporí aktivity tejto komisie. .  
 
 
3. Komisia Podhladinového Rugby 
 ŠV zobral na vedomie oficiálne zloženie komisie v zložení: Skotta, (ostatní budú oznamení na ďalšom 
 zasadnutí ŠV). 
 
 Predseda komisie Andrej Skotta oznámil členom ŠV, že hlavným cieľom komisie na rok 2015 bude 
zúčastniť sa ako reprezentácia SR viacerých turnajov. Zúčastniť sa kôl Českej Ligy, ktorá sú evidované ako 
otvorené majstrovstvá republiky, ďalej dvoch turnajov v Salzburgu a Hodoníne. Cieľom je aj účasť na 
oficiálnom turnaji CMAS v Berlíne, ktorý je hlavným vrcholným klubovým podujatím na Svete. Cieľom 
komisie je aj propagácia tohto športu na Slovensku - vhodnou formou by bola organizácia priatelského 
stretnutia medzi tímom Slovenska a tímom z Viedne. Tento priateľský zápas plánuje komisia uskutočniť v 
rámci jedného z pretekov organizovaných komisiou plávania s plutvami. Členovia ŠV predniesli návrh 
propagovať Rugby počas pretekov vo forme projekcie propagačných videí.  
 
4. Komisia Rozhodcov  
 ŠV zobral na vedomie oficiálne zloženie komisie v zložení: Kovačovský , ( ostatní členovia budú 
oznámení na ďalšom zasadnutí ŠV nakoľko komisia vytýčila svoje ďalšie zasadnutie na začiatok roka 2015 ).  
 
 Predseda komisie Kovačovský vyjadril nespokojnosť so súčastným stavom Komisie  rozhodcov. 
Jednotlivé kluby nespolupracovali dostatočne s komisiou a s organizátormi jednotlivých pretekov, ktoré boli 
pod záštitou ZPS. Cieľom komisie bude zlepšiť komunikáciu medzi klubmi a komisiou ako aj celkové 
zlepšenie podmienok pre rozhodcov, ktorí majú záujem spolupracovať.  
 
 Tajomník ŠV ZPS zhodnotil, že materiálne zabezpečenie rozhodcov je v dobrom stave,  v roku 2014 
bolo zakúpených mnoho predmetov potrebných na výkon rozhodcovskej činnosti ( stopky, súpravy, vlajky, 
ukazovátka, a ďalšie predmety).  
Pripomienku odmeňovania rozhdocov za uplynulé obdobie predniesol predseda komisie PP, RP, BF a DPP. 
Dožadoval sa vysvetlenia priebehu a formy odmeňovania. Predseda Komisie rozhodcov navrhol formu 
odmeňovania z katalógov firmy REPRE, ktorá zabezpečovala reprezentačné oblečenie pre našich 
reprezentantov. Rozhodcovia si za určené sumy budú môcť vybrať zo sortimentu uvedenej firmy a ZPS ich 
týmto spôsobom odmení.  
 Členovia ŠV uznali túto formu za vhodnú pre odmenenie rozhodcov a predkladajú ju na prerokovanie, 
ktoré sa uskutoční na najbližšom zasadnutí komisie.  
 Predseda rozhodcov prezentoval tabuľku odmien pre jednotlivé kluby. ŠV udelil tajomníkovi ŠV 
povinnosť rozposlať túto tabuľku jednotlivým klubom a členom ŠV najneskôr do 10 dní od vydania zápisu zo 
zasadnutia ŠV.  
 Predseda komisie informoval o možnosti zapožičiavania rozhodcovských súprav a stopiek. Cena za 
zapožičanie jednej súpravy je 2,- EUR.  
 
 Bol prednesený návrh certifikovať jednotlivé preteky. ZPS musí mať kontrolu nad týmito podujatiami 
formou delegovania jedného dôveryhodného zástupcu (Komisára). Tajomník ŠV informoval, že aj výsledky z 
týchto podujatí sa uvádzajú do prihlášok na významné podujatia a ZPS nemôže zabezpečiť doveryhodnosť 
týchto údajov kým nebude pretek certifikovaný. Cieľom návrhu je zabezpečiť adekvátnosť jednotlivých 
výkonov zaplávaných na našich podujatiach. Výsledky z necertifikovaných pretekov nebudú môcť byť 
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akceptované na najlepšie výkony, rekordy a limity. Spracovanie návrhu certifikovania bude vykonané 
najneskôr do najbližšieho zasadnutia ŠV. Úlohou bol poverený  tajomník ŠV.  
 
5. Komisia Freediving  
 ŠV zobral na vedomie oficiálne zloženie komisie v zložení: Dušenko (ostatní budú oznámení na 
ďalšom zasadnutí ŠV, nakoľko sa člen komisie ospravedlnil z účasti na ŠV). 
 Tajomník ŠV ZPS oznámil že plán komisie bude rozposlaný členom ŠV v blízkej budúcnosti hneď po 
obdržaní elektronickej formy plánu činnosti komisie freedivingu na rok 2015.    
 

K bodu 3 / Rozpočet ŠV na rok 2015 / Všetci 
Prezident ZPS informoval o stave dotácie na rok 2014 a o stave žiadosti o dotáciu na rok 2015, ďalej uviedol 
že momentálne je stúpajúca tendencia prihlasovania nových členov z radov TV. O členstvo v ZPS sa 
uchádzajú aj "Picard Senec " , " KVŠ Barakuda " a " Klub potápačov PCP RAK Žilina " rozširuje svoju 
činnost pre šport a chce sa zúčastňovať LM. Ďalej uviedol že kluby KŠP Delfín, Žilina,KVS Oceán,KŠP 
Tritón Šaľa,KŠP Calypso a KVS Careta zatiaľ neprihlásili svojich športovcov do ZPS.  
Prezident spolu s predsedom ŠV predstavili tabuľku rozpočtu ŠV na rok 2015. 
Tajomník ŠV rozpošle členom ŠV do 10 dní od zverejnenia zápisu celkový finančný sumár Ligy mládeže a 
Slovenského poháru, ako aj tabuľku rozpočtu ŠV ktorí bol predstavený členom ŠV.  
 

K bodu 4/  Kalendár ŠV ZPS na rok 2015/ Tajomník ŠV  Patrik Fiala 
 Tajomník ŠV ZPS predniesol návrh kalendáru ŠV na rok 2015, doposiaľ sa v ňom nachádzajú všetky 
oficiálne preteky a turnaje CMAS ako aj všetky kolá LM a SP vrátane majstrovstiev republiky jednotlivých 
športov. Kalendár bol rozposlaný členom ŠV avšak nie je to je ešte jeho konečná verzia. Tajomník ŠV uložil 
povinnosť komisiám osloviť jednotlivé kluby, ktoré majú záujem mať svoje podujatia v kalendári ŠV, aby 
zaslali tajomníkovi požiadavku o pridanie podujatia do kalendáru najneskôr do 15.01.2015. Oficiálny 
Kalendár bude zverejnený na webstránke ZPS po uplynutí tejto lehoty a predbežný je prílohou tohto zápisu.  
 

K bodu 5/  Športové podujatia na rok 2015 /  Tajomník ŠV  Patrik Fiala 
 Tajmoník ŠV informoval o návrhu organizácií podujatí na rok 2015. V návrhu odznelo, že by ZPS 
mohlo za daných podmienok organizovať jednotlivé podujatia samostatne bez pomoci klubov a prebralo by 
tak celkovú zodpovednosť za priebeh všetkých kôl LM a SP,  ako aj majstrovstiev republiky. Je však potrebné 
vytvoriť organizačný tým ktorí bude zodpovedný za organizáciu jednotlivých kôl a podujatí.  
Predseda komisie PP, RP, BF a DPP Ing. Hofbauer uložil úlohu Tajomníkovi ŠV vypracovať kompletnú 
dokumentáciu k danému návrhu aj s jednotlivými prílohami, ktorá bude ďalej pripomienkovaná na zasadnutí 
komisie PP, RP, BF a DPP.  
 
  
 K bodu 6/ Podnet Tajomníka ŠV  ZPS na prešetrenie platieb členského na rok 2015 za   
 športovcov /  Predseda komisie PP, RP, BF a DPP / Ing. Milan Hofbauer 
 
 Ing. Hofbauer informoval o prešetrení platieb členského na rok 2015 za športovcov. Výsledkom 
šetrenia je, že jednotlivé oslovené kluby uviedli  že si splnili svoju základnú povinnosť a registrovali sa včas.  
Tajomník ŠV Fiala uviedol je tu podozrenie, že jednotlivé kluby dostatočne neinformovali svojich členov 
alebo ich zákonných zástupcov o nezaplatení členského na rok 2015. Títo členovia tak doposiaľ stratili 
možnosť nastupovať do kôl LM a SP ako súťažiaci športovci, a teda  zúčastniť sa M SR. P. Fiala uviedol, že 
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je to len iniciatíva niektorých neprispôsobivých vedúcich klubov, ktorí si neplnia svoje základné funkcie a to 
informovať svojich členov o dianí v ZPS.  
 ŠV výsledky prešetrenia zobral na vedomie a bude informovať svojich členov stálych aj minulých o 
dôsledkoch neregistrovania do ZPS na rok 2015.  
 
 
 K bodu 7/ Rôzne 

•  Plány CTM na rok 2015 
 Tajomník ŠV Fiala oznámil, že obdržal doposiaľ jeden plán činnosti CTM na rok 2015. 
Navrhol, aby športovým klubom ZPS bola rozposlaná požiadavka o zaslanie plánov činností CTM na rok 
2015 na zväzovú adresu zps@netax.sk  a to najneskôr do 15.01.2015. Plány obdržané po tomto termíne 
nebudú akceptované a klubom nebude poskytnutá odmena za činnosť CTM za rok 2015. 
O uvedenom dal predsedajúci hlasovať:  
Za: Všetci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
Bolo prijaté uznesenie: ŠV dáva za úlohu tajomníkovi ŠV ZPS rozposlať požiadavku tak, ako je uvedená v 
návrhu. 

•  Informácie - Antidoping 
 Gen. sekretár ZPS JUDr. Packová informovala o personálnej zmene na poste predsedu v 
antidopingovej agentúre ADA.  

•  Zaslanie Kalendáru ZPS  - ADA 
 
 Gen. sekretár ZPS JU Dr. Packová informovala o nutnosti zaslania Kalendáru ZPS na rok 2015 
agentúre ADA najneskôr do nasledujúceho dňa od termínu zasadnutia. Vykonať tak má tajomník ŠV 
najneskôr do uvedeného termínu. 

 
•  Nahlásenie do ADA - Ádám Bukor 

 Predsedovi ŠV bolo oznámené, že je nutné registrovať reprezentanta Ádáma Bukora do 
agentúry ADA, nakoľko sa stal Juniorským Majstrom Sveta a teda vznikla  mu povinnosť registrovať sa v 
danej agentúre. Predseda ŠV oznámil, že bude informovať trénera reprezenatnta a spolu vykonajú kroky na 
jeho registráciu do antidopingovej agentúry.  

 
• Správy vedúcich výprav z MS a ME 2014 - ŠV zobral správy na vedomie. 

 
  
 Zapísal : Patrik Fiala      Overil : JUDr. Alica Packová   
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