SPRÁVA O ČINNOSTI ŠPORTOVÉHO VÝBORU ZPS ZA ROK 2020
Športový výbor pracoval v nasledovnom zložení:
Prezident ŠV: Mgr. Štefan Mika
Viceprezident ŠV a komisia PP,RP,BF a DPP: Mgr. Pavol Vaculčík
Komisia orientačného potápania: Radovan Sečkár
Komisia podhladinové rugby: Ing. Dušan Úradník
Komisia freediving: Martin Ruman
Zbor rozhodcov: Miroslav Mavrák
Členovia športového výboru sa stretli na troch zasadnutiach (z toho posledné formou on-line) a jedno sa
uskutočnilo počas priebehu 2. kola LM a SL 19.9.2020 v Žiline. Účasť na zasadnutiach ŠV bola veľmi dobrá.
Športový výbor sa riadil sa plánom činnosti na rok 2020. Vzhľadom na pandemickú situáciu ŠV riešil odsúhlasenia
zmien v športovom kalendári, prestupy a rekordy formou per-rollam hlasovaní. Taktiež sme aktualizovali Štatút ŠV,
Štatút reprezentanta, Súťažný poriadok M SR a Program Ligy mládeže a pristúpilo sa aj k aktualizácii limitov pre
PP pre účasť na šampionátoch, ktoré ŠV schválil na svojom koncoročnom, online zasadnutí. Členovia ŠV sa aktívne
zapájali do riešenia aktuálnych úloh, ktoré boli predostreté. Zaoberal sa najmä otázkami štátnej reprezentácie,
rozvojom jednotlivých športových odvetví ako i inými záležitosťami
Komisia pre plávanie s plutvami zorganizovala jedno reprezentačné sústredenie v Nových Zámkoch pre
širší výber reprezentácie juniorov a seniorov a dve kolá Ligy mládeže a Slovenského pohára v PP, RP a BF. Keďže
čerpanie finančných prostriedkov od MŠVVaŠ SR za r. 2020 je možné až do 31.3.2021, predpokladáme, že by sme
sústredenie užšej reprezentácie a finále LM a SL uskutočnili do tohto termínu, ak to situácia dovolí. M SR 2020
v PP, RP a BF rozhodol ŠV zrušiť pre krátkosť času v súvislosti s uzatvorenými bazénmi. Športový kalendár bol
skrátený o DPP a M SR v DPP, Memoriál P. Ladiča. Vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce z karanténnych opatrení
vo svete boli jednotlivé kolá CMAS Svetového pohára zrušené či odložené. Plavci v kluboch trénovali podľa
aktuálnych možností či už v bazénoch alebo v otvorených vodách a aj formou suchých tréningov podľa inštrukcií
trénerov, čím si udržovali formu. V celku dobre sa trénerom darilo držať plavcov v kondícii, čo sa ukázalo na 2. kole
LM a SL
V tomto roku boli zaplávané nasledovné rekordy SR:
Meno
Suba Sara
Suba Sara
Suba Sara
Lukáš Kalník
Suba Sara
Suba Sara

Klub
ZPS
ZPS
ZPS
KVŠ Barakuda
ZPS
ZPS

Disciplína
200m PP
50m RP
100m PP
400m BF
200m PP
100m PP

Kategória
ženy C
ženy C
ženy C
muži A
ženy C
ženy C

Dosiahnutý čas

Miesto

Dátum

01:32,90
00:17,13
00:41,16
03:40,02
01:32,90
00:41,15

Eger
Žilina
Debrecén
Žilina
Debrecén
Debrecén

22.2.2020
29.2.2020
2.8.2020
19.9.2020
13.12.2020
13.12.2020

Dátum
schválenia ŠV
17.12.2020
17.12.2020
12.8.2020
17.12.2020
17.12.2020
17.12.2020

ME juniorov v Lignano Sabbiadoro boli odložené na rok 2021, MS seniorov v Tomsku taktiež.
Tréningové podmienky na slovenských bazénoch boli obmedzené a postupne úplne zastavené v súlade
s rozhodnutím vlády o zákaze vychádzania.
Činnosť rozhodcovského zboru tiež zasiahla epidemiologická situácia

Z plánovaných podujatí sa uskutočnili len tri:
- Školenie rozhodcov v dňoch 25.1.2020 - 26.1.2020 v Modre, na ktorom sa zúčastnilo cca 30 členov.
- Ďalej sa nám podarilo zorganizovať už len dve kolá Ligy mládeže, kde sa zúčastnilo dostatočné množstvo
rozhodcov, za čo sa v mene predsedu zboru rozhodcov chcem poďakovať všetkým klubom, ktoré si plnia svoje
povinnosti a dávajú na každé preteky dostatočný počet rozhodcov.
- Prebehla výmena na poste predsedu komisie rozhodcov a novým predsedom sa stal, po schválení zjazdom ZPS,
Miroslav Mavrák.
Aj v orientačnom potápaní prvá vlna v období marec-máj obmedzila spoločnú prípravu reprezentantov a z
obavy možného prenosu vírusového ochorenia sa letná sezóna a cestovanie spojené s ňou prerušila po rozhodnutí
OP komisie. Celá sezóna teda spočívala len na individuálnej príprave reprezentantov, kde následne boli aj zrušené
všetky športové podujatia organizované pod hlavičkou CMAS vrátane ME v Taline-Estónsko. Individuálna príprava
aj naďalej prebiehala v materských kluboch v bazéne a suchej príprave.
Napriek výrazným obmedzeniam v možnostiach tréningu a zrušeniu takmer všetkých zahraničných turnajov
v tomto roku sa slovenským podhladinovým rugbistom podarilo rozšíriť možnosti naberania medzinárodných
skúseností o pravidelné priateľské zápasy v Brne, kde nadviazali spoluprácu s miestnym tímom UWR Geofyzika
Brno. Spoločné tréningy sa ukázali natoľko úspešné, že bol dohodnutý zmiešaný tím pre účasť na medzinárodnej
Česko-Rakúsko-Maďarskej lige. Podarilo sa získať na pravidelný tréning aj prístup na plaváreň IUVENTA. Dočasné
uzatvorenie prevádzok okrem individuálnych suchých tréningov hráči dopĺňajú aj spoločnými cyklistickými
tréningami do blízkych kopcov.
Pandémia vírusu CoVid 19 ovplyvnila aj nádychové potápanie. Zrušené boli bazénové aj hĺbkové
majstrovstvá sveta CMAS ako aj svetový pohár, ktorý mal odštartovať v hĺbkových disciplínach pod značkou CMAS.
Reprezentačné ambície našich pretekárov nahradila snaha o zorganizovanie reprezentačného sústredenia, ktoré
sa, tak ako aj iné aktivity, napokon musia počkať na zlepšenie situácie a nový termín v roku 2021.
Všetky oblasti našich športových odvetví zasiahla pandemická situácia a ŠV riešil zmeny v plánovaných
aktivitách operatívne za aktívnej účasti všetkých členov. Veríme, že v nastávajúcom roku sa vrátime aktívne k vode
a tréningom a plánované aktivity v športovom kalendári 2021 uskutočníme v plnom rozsahu.
Podrobné správy o činnosti jednotlivých komisií sú prílohami zápisnice zo zasadnutia dňa 17.12.2020.
Mgr. Štefan Mika
Prezident ŠV ZPS

