
 

 

 

 

 

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS dňa 23.3.2021 – 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 13:25 
Predseda komisie pre plávanie s plutvami (PP):  Mgr. Pavol Vaculčík 13:30 
Predseda zboru rozhodcov:   Miroslav Mavrák 13:24 
Predseda komisie pre freediving (FD):  Martin Ruman 13:30 
Predseda komisie pre orientačné potápanie (OP): Radovan Sečkár 13:32 
Predseda komisie pre podhladinové ragby (UWR): Ing. Dušan Úradník 13:29 
Pozvaní: 
Tajomníčka ŠV ZPS, zapisovateľ:   Dana Duchoslavová 13:00 
Prezident ZPS:     Ing. Roman Baláž  
GS ZPS:      Mgr. Zuzana Žecová  

Mgr. Tomáš Vandlík 
Počet členov s platným hlasovacím právom: 6 
 
Program zasadnutia: 

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) Prerozdelenie príspevku MŠVVaŠ do 23 rokov klubom-  GS 

5) Rozpočet 2020 – prehľad čerpania príspevku za rok 2020 - GS  

6) Návrhy čerpania neprerozdelenej sumy príspevku vo výške cca 6337,58 € 

7) Informácia o stave financíí na účte ŠV – tajomníčka ŠV 

8) Smernica CTM, VT a vnútornej smernice ZPS č. 1/2014 Tvorba a riadenie reprezentácie SR – aktualizácia VT pre 

PP, doplnenie pre BF, OP, FD a UWD – viď Zápis zo zasadnutia realizačního tímu reprezentácie v PP v Poprade 

13.3.2021 – tajomníčka ŠV 

9) Požiadavka na Mates s.r.o. na úpravu softvéru na zaraďovanie plavcov do CTM podľa pravidiel + VT – 

prerokovanie cenovej ponuky od Mates systems s.r.o. 

10) Na základe nových VT úprava limitov pre účasť na M SR - viď Zápis zo zasadnutia realizačního tímu reprezentácie 

v PP v Poprade 13.3.2021 

11) Upraviť M SR - program M SR: doplnenie zoznamu disciplín a poradie disciplín podľa podľa nových limitov 

12) Informácia o priebehu vzdelávania SADA v antidopingu – tajomníčka ŠV 

13) Akceptovanie aj iných výcvikových škôl okrem CMAS, napr. pre Freediverov AIDA, ... 

14) Návrh na novú Smernicu pre odmeňovanie za medailové umiestnenia na MS a ME, odmeny za WR a ER. 

 

I. Otvorenie zasadnutia 

 
Prezident ŠV Mgr. Štefan Mika otvoril o 13:32 zasadnutie a skonštatoval, že z počtu 6 členov ŠV ZPS sú prítomní všetci 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.  
 
Prezident ŠV dal hlasovať o programe zasadnutia. 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil predložený program zasadnutia. 
 

2) Kontrola úloh: 

Tajomníčka informovala o plnení uznesení zo zasadnutia ŠV zo dňa 17.12.2020 

- Bod 6 Zápisnice zo zasadnutia ŠV 17.12.2020 - Certifikáty o absolvovaní SADA vzdelávania máme  od 17 

reprezentantov a členov realizačného tímu. Tajomníčka požiadala predsedov jednotlivých komisií, aby vyzvali 

svojich reprezentantov o ich zaslanie tajomníčke.  

- Ďalej informovala o Webinári (nad rámec plánovaného vzdelávania), o výživových doplnkoch (proteíny 

a kreatín) na sústredení v plávaní s plutvami 12.3.2021 v Poprade. 

- Bod 9 a 10 Zápisnice zo zasadnutia ŠV 17.12.2020 - Správy o činnosti a plány práce jednotlivých komisíí boli 

doručené, zapracované do správy o činnosti a plánu práce ŠV a bola schválená per-rollam 

- Bod Rôzne Zápisnice zo zasadnutia ŠV 17.12.2020 - Prezentačná stena pop-up a rollapy boli dodané 

Uznesenie: Úlohy boli splnené, ŠV berie na vedomie 

- Bod Rôzne Zápisnice zo zasadnutia ŠV 17.12.2020 - Návrhy na Naj športovec roka 2020 – ŠV rozhodol, že 

tieto návrhy sa budú riešiť po skončení športového roka 2020, t.j. po 31.3.2021 – Prezident ŠV navrhol 

odmeniť športovcov aj za výkony v roku 2020, prebehla diskusia kde sa názory rôznili. 

Prezident ŠV dal hlasovať o odmeňovaní športovcov za r. 2020 
Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 1 (P.Vaculčík) 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil udelenie odmien pre športovcov za r.2020 (S. Suba, J. Kozmer, Z. Hrašková, L. Kalník) vo 

výške 100,- EUR pre jednotlivca. 

 
3) Informácia o činnosti ŠV od posledného zasadnutia ŠV  

Tajomníčka informovala o činnosti ŠV: 

• Príprava sústredenia vo freedivingu (27.2-31.3.2021 v Sharm el Sheikh))– M. Ruman a per-rollam 

schvaľovanie príspevku na jeho stravovanie dňa 26.2.2021 

• Príprava a organizácia sústredenia v PP v Poprade 10.-15.2.21 

• Webinár SADA v Poprade (p. Z. Ježíková a T. Pagač) 

• Zasadnutie realizačného tímu reprezentácie v PP v Poprade a s tým súvisiace zmeny v Smernici CTM, ktoré tu 

predkladáme 

• Aktualizácia športového kalendára 2x 



 

 

 

 

 

• Dodatočné per-rollam schvaľovanie odmeny pre Z. Hraškovú za WR 29.1.2021. Z tohto bodu vyplynula potreba 

novej Smernice, bod 15 programu dnešného zasadnutia. 

Uznesenie: ŠV berie na vedomie. 
 

4) Prerozdelenie príspevku MŠVVaŠ do 23 rokov klubom  

GS informovala ŠV o priebežnom čerpaní príspevku klubmi, tak ako sa menilo prerozdelenie v závislosti na zmenách 
v súvislosti s pandemickou situáciou, a to formou zaslaných dodatkov k Zmluvám o poskytnutí financií z príspevku 
MŠVVaŠ do 23 rokov klubom a Zmluvy CTM o poskytnutí fin. prostriedkov z príspevku MŠVVaŠ na rozvoj talentovanej 
mládeže  
 
5) Rozpočet 2020 – prehľad čerpania príspevku za rok 2020  

GS Mrg. Žecová informovala ŠV o čerpaní príspevku a zmenách v rozpočte pri prerozdelení financií. GS požiadala ŠV 
o návrh rozpočtu na rok 2021.  

Uznesenie: Pripraví tajomníčka v spolupráci s Prezidentom ŠV. 
 

6) Návrhy čerpania neprerozdelenej sumy príspevku  

GS informovala členov ŠV o zostávajúcej sume nerozdelených financií z príspevku uznanému športu  MŠVVaŠ vo výške cca 
9396,89 € a požiadala ŠV o návrhy ako uvedené čerpať, keďže ide o prostriedky vyčlenené na reprezentáciu. 
Predsedovia jednotlivých komisií predniesli svoje návrhy: 

• Komisia pre UWR: refundácia nákladov na prenájom bazénu na prípravu reprezentantov podhladinového ragby. 

• Komisia pre OP: R. Sečkár navrhol nákup nepremokavých búnd pre reprezentantov a realizačný tím v OP a nákup 

ďalekohľadu so statívom, ktorý bude možné využívať aj rozhodcami pri DPP na otvorenej vode v plávaní s plutvami 

– doručí o aké typy by malo ísť 

• Komisia pre FD: refundácia nákladov na prenájom bazénu na prípravu reprezentantov ale aj ostatných športovcov 

nádychového potápania. 

• Zbor rozhodcov: M. Mavrák navrhol pre rozhodcov aktívnych pri aktivitách na otvorenej vode nákup nepremokavých 

súprav a šiltoviek pre prípad nepriaznivého počasia. Po vykonaní prieskumu upravil požiadavku iba na bundy 

a šiltovky 

• Komisia pre PP: reprezentační tréneri navrhli nákup stopiek pre realizačný tím reprezentácie v PP a OP spolu 8 ks, 

ďalej nákup plaveckých čiapok pre reprezentantov v PP 

• Realizačný tím reprezentácie SR v PP na svojom sústredení zasadol a navrhol úpravu VT(výkonnostných tried) pre 

potreby CTM (viď. Zápis zo zasadnutia realizačného tímu reprezentácie v PP v Poprade 13.3.2021). V súvislosti 

s touto úpravou vyplynula potreba aktualizácie softvéru MATES systems, s.r.o. tak, aby systém vyhodnocoval 

plnenie VT plavcami. Detaily požiadavky na systém predstavil T. Vandlík, ktorý bol poverený komunikáciou 

o konkrétnych potrebách s Ing. Matesom. Ing. Mates zaslal cenový návrh na jednotlivé etapy úprav systému. 

V diskusii odznelo, že cena je vysoká, softvér nie je naším majetkom, softvér je nepostačujúci a možnosť zakúpenia 

nového ako aj návrh, že zbor rozhodcov by mal niekoho zo svojich radov poveriť zaučením sa do práce s už 

fungujúcim systémom. Ďalším jednaním o uvedených skutočnostiach, o prípadnej budúcej zmluve o vlastníckych 

právach k aktualizovanému softvéru, cene a postupe implementácie jednotlivých etáp bol poverený Prezident ZPS. 

Členovia ŠV sa zhodli na prvej etape – časť 2 CP z rozpočtu na rok 2020 vo výške 2400,-. Ostatné časti CP sa 

budú realizovať postupne v roku 2021 podľa dohodnutého harmonogramu Prezidentom ZPS. 

• Hlasovanie: 

• Za – 6 



 

 

 

 

 

• Proti – 0 

• Zdržal sa – 0 

Uznesenie: Na základe dodaných materiálov od predsedov komisií, GS v spolupráci s tajomníčkou zabezpečia čo 
najefektívnejší nákup vyššie navrhnutých tovarov ako aj čiastočnej aktualizácii softvéru a na základe konečného 
vyúčtovania GS stanoví zostávajúcu sumu na prerozdelenie pre kluby, ktoré vedia zdokladovať svoje výdavky na 
činnosť, ktoré predloží na schválenie Prezídiu ZPS. 
 

7) Informácia o stave financií na účte ŠV:  

Tajomníčka informovala členov o aktuálnom zostatku na účte ŠV, ktorý bol 293,53€. Ďalej o úplnom splatení záväzku ŠV 
voči Ing. R. Balážovi. Ostáva tak nesplatený záväzok voči Prezídiu ZPS vo výške 2000,-€. 
Uznesenie: ŠV berie na vedomie 
 

8) Smernica CTM, VT a Tvorba reprezentácie, vnútorná smernica 1/2014– aktualizácia VT pre PP, doplnenie 

pre BF, OP, FD a UWD  

Zo zápisu zo zasadnutia realizačného tímu reprezentácie v PP v Poprade, ktorý je prílohou, vyplynula pre tajomníčku úloha 
upraviť dokument Tvorba a riadenie reprezentácie SR v podmienkach ZPS pre PP, RP, BF, DPP a OP, ktorú predložila 
spolu s pozvánkou na pripomienkovanie. Prítomní členovia ŠV nemali pripomienky k zneniu. Predsedovia komisií pre UWR 
a FD vypracujú zásady tvorby – kritériá pre zaradenie do reprezentácie pre ich odvetvia, tajomníčka ich doplní do smernice. 
Prezident ŠV ZPS dal hlasovať o upravenom dokumente. 
Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: Predsedovia komisií pre UWR a FD vypracujú zásady tvorby – kritériá pre zaradenie do reprezentácie. ŠV ZPS 

schválil predloženú aktualizáciu znenia Tvorba reprezentácie. 

 
9) Požiadavka na Mates s.r.o. – úprava softvéru na zaraďovanie plavcov do CTM podľa pravidiel + VT – Mgr. 

Vandlík, Mgr. Mika, prerokovanie cenovej ponuky od Mates systems s.r.o.  

Tento bod bol prerokovaný a zapísaný v bode 6) tohto zápisu. Úpravu limitov VT pripravuje T. Vandlík v spolupráci 
s reprezentačným trénerom Mgr. Š. Mikom a Ing. R. Balážom. Po ich aktualizovaní budú predložené na schválenie ŠV.  
Uznesenie: Po schválení ŠV budú zaslané p. Ing. Matesovi na vloženie do časomerného systému Mates systems, s.r.o. 
 

10) Na základe nových VT úprava limitov pre účasť na M SR - viď Zápis zo zasadnutia realizačného tímu 

reprezentácie v PP v Poprade 13.3.2021 

Tento bod pre krátkosť času nebol prerokovaný, nakoľko súvisí so zatiaľ prebiehajúcou aktualizáciou VT. 
 

11) Úprava M SR - program M SR: doplnenie zoznamu disciplín a poradie disciplín 

Tento bod pre krátkosť času nebol prerokovaný, nakoľko súvisí so zatiaľ prebiehajúcou aktualizáciou VT. 
 

12) Informácia o priebehu vzdelávania SADA v antidopingu  

Táto informácia odznela v bode 2) kontrola úloh 
13) Akceptovanie aj iných výcvikových škôl okrem CMAS, napr. pre Freediverov AIDA. 



 

 

 

 

 

Odpovedal Ing. R. Baláž pri schvaľovaní programu zasadnutia, doplnila GS. 
Ing. R. Baláž k bodu programu uviedol, že táto otázka už bola v minulosti vyriešená a k zmenám nedošlo. 
Pre upresnenie GS  uviedla, že vzhľadom na opakované otázky zo strany sekcie freedivingu o možnostiach registrácie v IS 
športu ako športový odborník – inštruktor freedivingu - bola na komisiu CMAS zaslaná otázka týkajúca sa akceptácie 
kvalifikácií z iných výcvikových škôl. Dňa 5.11.2020 ZPS dostalo odpoveď, z ktorej vyplýva, že je potrebné absolvovať 
crossover kurz organizovaný CMAS inštruktorom ***. Takýto kurz bežne trvá 5-7 dní. Nanešťastie počas pandémie nie je 
možné stanoviť, kedy sa kurz najbližšie bude konať. Záver je teda taký, že iba inštruktor, ktorý riadne prejde crossover 
kurzom môže byť prostredníctvom ZPS zaregistrovaný ako športový odborník, inštruktor freedivingu. 
 
 

14) Návrh na novú Smernicu pre odmeňovanie za medailové umiestnenia na MS a ME, odmeny za WR a ER. 

Prezident ŠV ZPS navrhol vypracovanie novej smernice na odmeňovanie za WR/ ER. Odmeny za medailové umiestnenia 
ostávajú nezmenené, výška odmeny za rekord SR ostáva nezmenený (33,-€). 
Členovia navrhli nasledovné odmeny, ktoré tajomníčka v spolupráci s GS zapracujú do návrhu novej smernice: 
ER – európsky rekord 
WE – svetový rekod 
 

Jednotlivec: ER junior – 200,-€ WR junior – 400,-€ 
 ER senior – 300,-€ WR senior – 600,-€ 

Štafeta:  ER juniori – 400,-€ WR juniori – 800,-€ 
   ER seniori – 600,-€ WR seniori – 1200,-€ 
Kolektív:  ER – 2000,-€  WR – 4000,-€ 

Uznesenie: Tajomníčka v spolupráci s GS pripravia a predložia návrh na novú smernicu o odmeňovaní za ER a WR. 
 

Prezident ŠV poďakoval členom za aktívnu účasť a následne ukončil zasadnutie. 

Zasadnutie skončilo o 15:30 

Zapísala: Dana Duchoslavová – Tajomníčka ŠV 

  



 

 

 

 

 

 

Zápis zo zasadnutia realizačného 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 
 

 
 


