
 

 

 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI ŠPORTOVÉHO VÝBORU ZPS ZA ROK 2021 
 
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 ZPS zasadli v roku 2021 päť krát formou on-line. Účasť na zasadnutiach ŠV 

bola veľmi dobrá. Športový výbor sa riadil sa plánom činnosti na rok 2021. Vzhľadom na pandemickú situáciu ŠV 
riešil odsúhlasenia zmien v športovom kalendári, prestupy, rekordy a iné, formou per-rollam hlasovaní. Športový 
kalendár bol v priebehu roka aktualizovaný niekoľkokrát kvôli meniacim sa pandemickým opatreniam na Slovensku 
ale aj v zahraničí a s tým spojeným zmenám v termínoch a podmienkach vstupu a účasti na podujatiach. 
Aktualizoval Smernicu ZPS o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov 
a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania na akciách ZPS, aktualizoval 
výkonnostné triedy pre zaradenie do CTM, nakúpili sa bóje pre potreby komisie PP a OP pre zabezpečenie súťaží 
v DPP a OP. 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  
V náročnom prvom polroku 2021 mali plavci len veľmi obmedzené možnosti tréningov v bazénoch. S plným 
tréningom mnoho klubov začalo až v máji. Zorganizovali sa tri kolá Ligy mládeže a Slovenského Pohára, 
Majstrovstvá Slovenska a opäť bola možná účasť na rôznych súťažiach doma aj v zahraničí. Reprezentácia 
absolvovala sústredenia v „bubline“ v Poprade, jedno sústredenie širšieho výberu, jedno sústredenie užšieho 
výberu seniorov a juniorov a záverečné sústredenie seniorov pred odletom na MS v Tomsku.  Vzhľadom na 
objektívne skutočnosti v pandemickom období, ktoré výrazne zasiahlo aj našu výpravu na MS, môžeme z hľadiska 
úspešnosti a výsledkov hodnotiť rok pozitívne. Najvýraznejší úspech bolo zverejnenie nominácie na Svetové hry 
v USA v Birminghame, kde bola nominovaná Zuzana Hrašková.  
 
https://www.zps-diving.sk/uploads/811632987773Sprava-z-MS-Rusko.pdf 
 
https://www.zps-diving.sk/uploads/76151625214972Sprava%20z%20MS%20Juniorov%202021,%20ITA.pdf 

 
V roku 2021 boli zaplávané nasledovné rekordy SR: 

Dátum 
dosiahnutia 

Miesto Meno Klub Disciplína R. nar. Dosiahnutý čas/hĺbka Dátum schválenia ŠV 

30.9.2021 Kas Baska (TUR) Martin Zajac Apneaman SK Košice CTW BF 1974 -88 13.10.2021 

1.10.2021 Kas Baska (TUR) Martin Zajac Apneaman SK Košice CTW 1974 -91 13.10.2021 

9.10.2021 MS Kas Baska Martin Zajac Apneaman SK Košice CTW BF 1974 -89 13.10.2021 

23.10.2021 Bratislava Jakub Kozmer KVŠ Barakuda Šaľa    50m AP 2003 00,14.96 25.11.2021 

23.10.2021 Bratislava Jakub Kozmer KVŠ Barakuda Šaľa 50m PP 2003 00,16.72 25.11.2021 
  

   
  

 

https://www.zps-diving.sk/uploads/811632987773Sprava-z-MS-Rusko.pdf
https://www.zps-diving.sk/uploads/76151625214972Sprava%20z%20MS%20Juniorov%202021,%20ITA.pdf


 

 

 

 

 
 
 
Zbor rozhodcov 
 

Činnosť rozhodcovského zboru, ako aj celého zväzu v roku 2021 bola ovplyvnená epidemiologickou 
situáciou na Slovensku aj vo svete. 

Z plánovaných podujatí sa uskutočnili 4 súťažné podujatia a školenie rozhodcov. 
Školenie rozhodcov sa konalo dňa 26.6.2021 v Žiline a zúčastnilo ho cca 32 členov. Školenie viedol predseda 
komisie rozhodcov, pán Miroslav Mavrák.  
Ďalej sa nám podarilo zorganizovať dve bazénové kolá ligy mládeže a M SR v PP, M SR v DPP a ligové kolo v DPP 
v plávaní s plutvami. V závere roka sa sprísnili opatrenia pre usporiadanie športových súťaží v interiéri na OP 
a z toho dôvodu sme pocítili nedostatok rozhodcov na finálovom kole LM a SL, ale s maximálnym úsilím a pomocou 
klubov sme preteky úspešne zastrešili. Na ostatných podujatiach sa zúčastnilo dostatočné množstvo rozhodcov, za 
čo sa v mene predsedu komisie rozhodcov chcem poďakovať všetkým klubom, ktoré si plnia svoje povinnosti a 
dávajú na každé preteky dostatočný počet rozhodcov. 
 
Komisia pre orientačné potápanie 
 

Sezónu 2021 na Slovensku opäť masívne poznačila pandémia COVID-19.  Možnosť zaočkovania 
reprezentantov bola nejasná, nevedeli potvrdiť samotnú reprezentáciu na vrcholnom podujatí ME Talin - Estónsko. 
V mesiaci jún neboli reprezentanti ešte stále zaočkovaní 2.dávkou vakcíny. Tak samotná príprava vo forme 
absolvovania podujatí v CZ a jednotlivých kôl otvoreného Európskeho pohára neboli absolvované. Na základe 
rozhodnutia komisie OP nebola účasť na ME potvrdená z obavy možného prenosu vírusového ochorenia a 
cestovanie spojené s ňou. Celá sezóna spočívala hlavne v individuálnej príprave reprezentantov v materských 
kluboch v bazéne a suchej príprave. Tréningy na otvorenej vode sa konali v nepravidelnom rytme. Hlavnou 
náplňou bolo vytrvalostné plávanie s plutvami pre dlhodobé udržanie kondičnej prípravy. S kompasom sme sa do 
vody nedostali, nakoľko sme mali obmedzené možnosti v KŠP Neptún s plnením fliaš.  

 
 

Komisia pre podhladinové ragby -UWR 
 

Otvorenie tréningového bazénu v máji 2021 umožnil návrat k bazénovým tréningom. Obmedzený režim 
prístupu do bazéna a režim na hraniciach pre hráčov bývajúcich v zahraničí ešte zvýraznil riziko vyplývajúce z 
úzkeho kádra zloženého najmä z hráčov vo veku so silnými rodinnými a pracovnými záväzkami. Z tohto dôvodu 
bolo v roku 2021 prioritou doplnenie kádra o mladých hráčov.  
Toto si zobral pod patronát Jožo Chyžnaj, ktorému sa podarilo pritiahnuť 6 mladých hráčov vo veku 15-17 rokov: 
1) Jakub Chyžnaj * 
2) Viktor Vrbatovič * 
3) Alex Drnaj 
4) Martin Hovorka 
5) Matej Múčka * 
6) Adam Števček 
(* bývalí členovia KŠP NEPTÚN Bratislava) 
 



 

 

 

 

Činnosť mladej zložky v r.2021 : 
Bazén- kondičná a taktická príprava na UW Rugby hru. Dýchacie cvičenia zamerané na výdrž pod hladinou. 
Technika plutvového plávania. Striedanie tréningov zameraných na dynamiku a výdrž. 
Suchá príprava - denné jazdy na horských bicykloch v Karpatoch. Skialpinizmus a bežky v Nízkych Tatrách. 
Pravidelné víkendové zimné sústredenia v Liptovskom Jáne, zamerané na kondíciu. 

Zatvorenie plavárne SLOVNAFT na začiatku novembra viedlo k presunu tréningov na plaváreň IUVENTA, 
ktorá ale bola 1.12. schválená ako karanténne stredisko iba pre plavcov a stala sa tak pre nás nedostupná. Toto 
ukončilo možnosť bazénových tréningov, mladá zložka pokračovala v suchej príprave pod vedením trénera, 
skúsení hráči pokračovali v individuálnom suchom kondičnom tréningu podľa individuálnych potrieb. 

 
Komisia pre nádychové potápanie - freediving 
 

Súťažnú sezónu našich reprezentantov vo freedivingu 2021 môžeme zhodnotiť ako úspešnú, zamerali sa 
výlučne na hĺbky a prinieslo to svoje ovocie. Komisia za freediving schválila mesačné reprezentačné sústredenie 
v Egypte ktorého sa zúčastnil Martin Ruman. Za zmienku stojí, že sa Martin za obdobie štyroch mesiacov posunul 
v disciplíne free immersion o viac ako -40m a na súťaži AIDA Freediving World Cup 2021 July Event stanovil nový 
národný rekord FIM -101m v organizácii AIDA a zvíťazil v danej disciplíne. Majstrovstvá sveta mu žiaľ pre 
zranenia nevyšli podľa očakávaní, výkonmi FIM -69m a CWTB -53m sa pre bodové zrážky výraznejšie 
neumiestnil.            

Dlhoročný reprezentant Martin Zajac, ktorý mal tiež úspešnú sezónu zapísal pre ZPS dôležité národné 
rekordy pod hlavičkou CMAS na majstrovstvách sveta v Turecku a obsadil siedme miesto v disciplíne CWTBF 
národným rekordom -89m. Na súťaži KAS Baska, ktorá predchádzala majstrovstvám sveta v disciplíne CWT 
Martin národným rekordom -91m obsadil piate miesto a v disciplíne CWTBF zvíťazil výkonom -88m. Veríme, že 
v roku 2022 ešte úspešnejší.   
  

V každej oblasti našich športových odvetví sa vysporiadali s pandemickou situáciu kluby a športovci tak, 
ako to v danej chvíli dovoľovali opatrenia. ŠV riešil zmeny v plánovaných aktivitách operatívne za aktívnej účasti 
všetkých členov. Veríme, že v nastávajúcom roku 2022 sa postupne vrátime aktívne k vode a tréningom a 
plánované aktivity v športovom kalendári 2022 uskutočníme v plnom rozsahu. 

Podrobné správy o činnosti jednotlivých komisií sú prílohami zápisnice zo zasadnutia dňa .................. 
 
Mgr. Štefan Mika 
Prezident ŠV ZPS 


