
 

 

 

 

Pozvánka na zasadnutie športového výboru ZPS 
 
Členom ŠV ZPS 
a kontrolórovi ZPS 
        Vybavuje: 
        Dana Duchoslavová 
        +421907469799 
 

Pozývam Vás na on-line zasadnutie Športového výboru ZPS, ktoré sa uskutoční dňa 
14.12.2022 o 13:00 hod. 

 
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) – Tajomníčka ŠV 

4) Informácia o stave financií na účte ŠV – GS 

5) Schválenie správy z ME v OP 2022 Gyekenyes – Príloha č. 1 

6) Schválenie vyúčtovania z ME v OP 2022 Gyekenyes – Príloha č. 2 

7) Schválenie správy zo sústredenia v OP v Gyekenyes – Príloha č. 3 

8) Schválenie vyúčtovania zo sústredenia v OP v Gyekenyes – Príloha č. 4 

9) Odsúhlasenie rekordu SR Jakub Kozmer na 50m RP, dňa 6.11.2022 - 14.94 – Š. Mika – Príloha č. 5 

10) Návrhy na vyhlásenie najlepší/ia športovec/športovkyňa roka 2022 s odmenou 100,-€ - Š. Mika 

11) Návrh na odmenu Zuzane Hraškovej za umiestnenie na Svetových hrách 2022, Birmingham, USA 

12) Úprava v pravidlách Ligy Mládeže – predpísaný rozmer monoplutvy pre kategóriu E bude 50cm x 50cm 

13) Úprava výšky štartovného na LM, SL a M SR. Návrh z 15,-€ na 20,-€ - Š. Mika 

14) Odsúhlasenie zmien v smernici o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom 
realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania na 
akciách ZPS – upravená hodinová sadzba podľa novej výšky minimálnej hod. sadzby na rok 2023 – GS, 
príloha č. 6 

15) Plán činnosti na r. 2023 jednotlivých komisií – rozpočet – Predsedovia jednotlivých komisií (Pr.7-8) 
16) Rozpočet ŠV na r. 2023 – členovia ŠV 

17) Športový kalendár ZPS na rok 2023 – Príloha č.9 

18) Zmena súťažného poriadku LM. 

19) Body do diskusie  

- navrhnúť člena na zaškolenie k časomiere 

- limity a ďalšie podmienky pre zaradenie do reprezentácie a s tým súvisiace refundácie za dosiahnutie 

výsledky platia pre všetky športové odvetvia 

- plnenie kritérií pre výber reprezentantov OP – príloha č.10 M. Mušitz pripraví 

- odsuhlasenie refundacie 50% štartovného pre repre v DPP – nový model súťaže – Š.Mika 

 
Dana Duchoslavová      Štefan Mika  

Tajomník ŠV ZPS       Predseda ŠV ZPS 


