
 

 

 

 

 

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS dňa 27.4.2021 – 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 zasadnutia:    
Prezident ŠV ZPS:    Mgr. Štefan Mika  
Predseda komisie pre plávanie s plutvami (PP):  Mgr. Pavol Vaculčík  
Predseda zboru rozhodcov:   Miroslav Mavrák  
Predseda komisie pre freediving (FD):  Martin Ruman 
Predseda komisie pre orientačné potápanie (OP): Radovan Sečkár - ospravedlil sa  
Predseda komisie pre podhladinové ragby (UWR): Ing. Dušan Úradník  
Pozvaní: 
Tajomníčka ŠV ZPS, zapisovateľ:   Dana Duchoslavová  
Prezident ZPS:     Ing. Roman Baláž  
GS ZPS:      Mgr. Zuzana Žecová od 14:00 

Mgr. Tomáš Vandlík do 12:40 
Počet členov s platným hlasovacím právom: 5 
 
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) Príprava rozpočtu na športovú činnosť z príspevku MŠVVaŠ na rok 2021  

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

6) Príprava rozpočtu 2021 ŠV z vlastných zdrojov 

7) Návrhy kandidátov do orgánov ŠV ZPS 

8) 5. Aktualizácia športového kalendára 2021 

9) Smernica CTM, čl. V bod 3. VT pre plávanie s plutvami  

10) Aktualizácia VT pre PP, doplnenie pre BF, OP, FD a UWD  

11) Aktualizácia VT pre PP pre zaradenie športovcov do CTM – Š. Mika  

12) 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 

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

I. Otvorenie zasadnutia 

 
Prezident ŠV Mgr. Štefan Mika otvoril o 12:00 zasadnutie a skonštatoval, že z počtu 6 členov ŠV ZPS sú prítomní piati (5) 

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.  



 

 

 

 

 

• R Sečkár ŠV mailom zo dňa 27.4.2021požiadal o zaradenie bodu - schválenie návrhu na úpravu anglickej 

verzie loga ZPS z Slovak Diving Association na Slovak Divers Association, ktoré je potrebné schváliť 

Zjazdom ZPS, do programu zasadnutia. 

• Informácia o spolupráci s Arena – R. Sečkár mailom dňa 27.4.2021 

• Tajomníčka požiadala o doplnenie bodu reprezentácia SR v PP na MS seniorov TOMSK 3.-9.7.2021 – ANNEX 

1 treba zaslať do 18.4.2021, ANNEX 2 je potrebné poslať do 3.5.2021 

• Účasť reprezentácie SR na Univerziáde v Tomsk 

 
Prezident ŠV dal hlasovať o programe zasadnutia s predloženými doplňujúcimi bodmi do bodu 14) Rôzne. 

Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 0 

Zdržal sa – 1 (R. Sečkár – ospravedlnený) 

 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil predložený program zasadnutia doplnený o bod 14) Rôzne 
 

1. Kontrola úloh: 

 

Tajomníčka informovala o plnení uznesení zo zasadnutia ŠV zo dňa 23.3.2021 

- Bod 6 Návrhy čerpania neprerozdelenej sumy príspevku – úlohy boli splnené v rozsahu prijatého uznesenia 

- Bod 8  

• Smernica Tvorba a riadenie reprezentácie SR –Predsedovia komisií pre FD, UWR, OP vypracujú zásady 

tvorby – kritériá pre zaradenie do reprezentácie pre ich odvetvia – splnené.  

• Smernica CTM – bola pripravená a predložená spolu s pozvánkou na toto zasadnutie, kde budú 

schvaľované VT 

• VT pre PP boli zaslané s Pozvánkou na toto zasadnutie 

• Komisia OP, FD zatiaľ nedoručila kritériá  pre zaradenie do CTM 

- Bod 10 – limity pre účasť na M SR – budú doriešené na tomto zasadnutí 

- Bod 11 - Úprava programu M SR a doplnenie zoznamu disciplín - budú doriešené na tomto zasadnutí 

- Bod 14 – Smernica na odmeňovanie za medailové umiestnenia a o refundáciách nákladov na šampionát bola 

vypracovaná tajomníčkou a GS a schválená Prezídiom dňa 14.4.2021 

Uznesenie: Úlohy boli čiastočne splnené, ŠV berie na vedomie 

 
2. Informácia o činnosti ŠV od posledného zasadnutia ŠV  

Tajomníčka informovala o činnosti ŠV: 

• 4. Aktualizácia športového kalendára platná od 14.4.2021 – presun 2. kola LM a SL na neurčito 
 

Uznesenie: ŠV berie na vedomie.  

3. Aktualizácia VT pre PP pre zaradenie športovcov do CTM – Š. Mika a T. Vandlík  

ŠV pristúpil k zmene poradia bodov programu. Š. Mika a T. Vandlík predložili aktualizované VT pre odvetvie PP, 

RP, BF, ktoré boli predložené členom spolu s pozvánkou. Š. Mika vyzval T. Vandlíka aby objasnil členom tvorbu 

kritérií VT a MT. Zodpovedali otázky členov ŠV. 



 

 

 

 

 

Prezident ŠV dal hlasovať o predložených VT a MT. 

Hlasovanie: 

Za –5  

Proti – 0 

Zdržal sa – 1 (R. Sečkár – ospravedlnený) 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil aktualizované VT, MT – Príloha č. 1 tejto zápisnice. Tieto budú doručené Ing. Matesovi za 
účelom ich implementácie do časomerného systému – T. Vandlík 

 
4. Smernica CTM, čl. V bod 3. VT pre plávanie s plutvami, doplnenie pre BF, OP, FD a UWD 

Aktualizovaná Smernica 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), bola 

doplnená o VT a MT pre PP schválené v predchádzajúcom bode. M. Ruman za komisiu pre FD informoval, že 

kritériá pre FD nie je možné pripraviť pre chýbajúce slovenské súťaže a náročnosť a riziká nádychového potápania 

pre mladý organizmus. Kritériá pre UWR a OP boli zapracované.  

Úloha: M. Ruman pripraví dokument s úplným vysvetlením, ktorý bude zahrnutý do Smernice CTM do 7.5.2021 

Uznesenie: ŠV berie na vedomie. Po doplnení od FD, ŠV schváli úplné znenie a predloží Prezídiu. 

 
5. Na základe nových VT úprava limitov pre účasť na M SR 

Limity na M SR, ktoré mali byť aktualizované na základe VT navrhol Š. Mika ponechať pôvodné, ako v roku 2020, 
vzhľadom na dlhodobo uzatvorené bazény, kedy plavci netrénovali, až do doby kedy výkonnosť plavcov ukáže 
potrebu ich zmeny. S týmto súhlasili všetci členovia. 
Zároveň je potrebné doplniť štafetové disciplíny do limitov na M SR. Ďalej prebehla diskusia o predĺžení času 
konania M SR z 2 na 3, v zmysle, že dlhé trate zaplávať už v predvečer. Keďže M SR sa konajú zvyčajne v sobotu 
a nedeľu tak by dlhotratiari plávali už v piatok podvečer. GS upozornila na výrazné zvýšenie finančných nákladov 
pri tomto modeli. Druhá možnosť je predĺžiť nedeľný program aj na popoludnie. 

Uznesenie:  
Š. Mika, T. Vandlík a P. Vaculčík pripravia návrh limitov pre M SR na štafetové disciplíny. Termín: do 15.5.2021 
ŠV berie na vedomie. M SR začnú v piatok večer plávaním dlhých tratí. 

 
 

6. Aktualizácia športového kalendára 2021 

Vzhľadom na stále nejasnú situáciu ohľadne spustenia bazénov v riadnej prevádzke, nie je nateraz možné 
konkretizovať termíny jednotlivých súťaží. ŠV má naďalej snahu usporiadať čo najviac pretekov v období máj-jún 
2021, pred prázdninami, v 50m bazéne. T Vandlík ďalej navrhol usporiadať M SR v MKP Žilina kde sú pre túto 
najvyššiu slovenskú súťaž najlepšie podmienky (kvalitné štartovacie mostíky).  
Tajomníčka zruší rezerváciu termínu v AquaCity Poprad na konanie M SR a preverí voľné termíny v MKP Žilina. 
Tajomníčka preverí voľné termíny a podmienky v bubline AquaCity Poprad pre sústredenie užšej reprezentácie 
pred šampionátmi.  
Uvedené zmeny tajomníčka zapracuje do športového kalendára. 
 

Prezident ŠV dal hlasovať o predloženej 5. aktualizácii športového kalendára 

Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 0 



 

 

 

 

 

Zdržal sa – 1 (R. Sečkár – ospravedlnený) 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje 5. aktualizáciu športového kalendára ZPS – Príloha č.2 tejto zápisnice 
 

. 
7. Príprava rozpočtu na športovú činnosť z príspevku MŠVVaŠ na rok 2021  

ŠV pristúpil k prerozdeleniu pomernej časti príspevku MŠVVaŠ uznanému športu v roku 2021. V diskusii odznela 

požiadavka na predsedu komisie FD na objasnenie výšky požadovaných prostriedkov pre ich odvetvie. M. Ruman 

vysvetlil, že reprezentanti  za FD v roku 2021 nebudú súťažiť v bazénových disciplínach nakoľko nemajú podmienky – 

bazény, na prípravu. Hĺbkové disciplíny je možné trénovať iba v zahraničí – v mori, v SR nie sú hĺbkové podmienky. 

Ďalej z diskusie vzišla otázka prečo má OP plne hradené všetky náklady na významných podujatiach. Je potrebné 

zjednotiť refundácie nákladov pre všetky odvetia, tak ako to je doposiaľ robené v PP, teda v zmysle novej Smernice ZPS 

o poskytovaní odmien a refundácií nákladov športovcom za dosiahnuté výsledky.  

Prerozdeľovali sa nasledovné sumy: 

- Športová príprava pomerne medzi kluby podľa členov do 23 r. PP, RP, BF a DPP – 24417,-€ 

- na CTM - 25000,-€,  

- na športovú prípravu reprezentácie PP, RP, BF DPP, OP, FD a UWR – 48253,-€ 

ŠV predkladá návrh na rozpočtu z príspevku – príloha č. 1  
 
P. Vaculčík sa ospravedlnil pre pracovné povinnosti o 14:15 a ŠV ďalej zasadal v počte 4 členovia s hlasovacím 
právom 
 
Prezident ŠV dal hlasovať o rozpočte na športovú činnosť z príspevku uznanému MŠVVaŠ 2021 

Hlasovanie: 

Za – 4 

Proti –  

Zdržal sa – 2 (Sečkár, Vaculčík – ospravedlnení) 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil pripravený rozpočet ŠV, ktorý bude predložený Prezídiu ZPS na schválenie – Príloha č. 3 tejto 
zápisnice 

 

8. Príprava rozpočtu 2021 ŠV z vlastných zdrojov 
Tajomníčka predložila odhadované príjmy za plánované podujatia za predpokladu, že sa uskutočnia. Členovia 

doplnili ďalšie položky do príjmovej časti zo štartovného na M SR v OP. 

Predpokladané príjmy zo štartovného by mohli predstavovať  sumu 15925,-€. Následne členovia navrhovali ako 

prerozdeliť uvedenú sumu a pripravili nasledovný vyrovnaný rozpočet ŠV z vlastných zdrojov, ktorý je vzhľadom na 

nejasnosť športového diania v roku pre koronakrízu vysoko teoretický. 

Rozpočet ŠV z vlastných zdrojov – Príloha č.4 

Prezident ŠV dal hlasovať o rozpočte ŠV na rok 2021 

Hlasovanie: 

Za – 4 

Proti –  

Zdržal sa – 2 (Sečkár, Vaculčík – ospravedlnení) 



 

 

 

 

 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil pripravený rozpočet ŠV na rok 2021 – Príloha č.4 tejto zápisnice 

 

9. Návrhy kandidátov do orgánov  ZPS   

10. Členovia športového výboru navrhli do orgánov ZPS nominovať nasledovných členov: 

Mgr. Š.Mika – Prezident ŠV 

Mgr. Pavol Vaculčík – Viceprezident ŠV, za komisiu PP, RP, BF 

Miroslav Mavrák – za rozhodcov 
Radovan Sečkár – za športovcov 
Ing. Milan Peřina – za trénerov 
 

Prezident ŠV dal hlasovať o predložených kandidátoch do orgánov ZPS na nasledujúce volebné obdobie 

Hlasovanie: 

Za – 4 

Proti – 0 

Zdržal sa –  

2 (Sečkár, Vaculčík – ospravedlnení) 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil a týmto predkladá nomináciu do orgánov ZPS na nasledujúce volebné obdobie. 

 

11. Informácia o stave financií na účte ŠV – tajomníčka ŠV týmto dodatočne informuje o stave financií na účte 

ŠV. Na účte ŠV ku dňu 29.4.2021 je 253,40 € 

 

12. Rôzne: 

• ŠV súhlasí s úpravou anglickej verzie loga  a predkladá týmto tento návrh na zaradenie do programu Zjazdu. 

• Info o spolupráci s Arena – členovia berú na vedomie informáciu predloženú R. Sečkárom.  

• MS seniorov – reprezentační tréneri sfinalizujú nomináciu reprezentantov SR v PP na MS seniorov TOMSK  

3.-9.7.2021, tajomníčka odošle dokumenty ANNEX 1, ANNEX 2 odošle v termíne do 3.5.2021 

• Účasť reprezentácie SR na Univerziáde v Tomsk 7.7. - 11.7.2021 – reprezentační tréneri preveria záujem 

 

13. Ukončenie zasadnutia: 

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

 

Zasadnutie skončilo o 15:30 

Zapísala: Dana Duchoslavová – Tajomníčka ŠV 

 


