
 

 

 

Zápis zo ŠV ZPS 12.12.2019 – Bratislava  
 
Prítomní  
Členovia ŠV:    Štefan Mika 
    Radovan Sečkár 
    Martin Kovačovský  
    Pavol Vaculčík  
    Martin Ruman    
Prizvaní členovia ZPS :  Patrik Fiala  
    Zuzana Žecová  
    Roman Baláž  
Zapisovateľ: Patrik Fiala  
Počet členov ŠV z platným hlasovacím právom : 5  
 
1) Schválenie programu zasadnutia    
 
Predseda ŠV otvoril zasadnutie a na úvod vyzval členov, aby doplnili program v prípade záujmu, 
do elektronického doplňovania sa nezapojil žiaden člen.  

• Pridanie do programu Rôzne - pridať do rôzneho - prepracovať Štatút ŠV ZPS - zaradiť do 
Rôzneho – Roman Baláž  

 
Predsedajúci dal hlasovať o doplnení programu  
ZA – 5 
Proti – O  
Zržal sa – 0  
 
Navrhovaný bod bude súčasťou bodu Rôzne  
 

• Pridanie do programu Rôzne - Pridať Limit C - kvôli umožneniu účasti na šampionátoch – 
Roman Baláž   

Tento bod bol rozdiskutovaný a nebude súčasťou programu zasadnutia ŠV. 
 
2) Kontrola úloh 
 
Tajomník ŠV ZPS – Úlohy zadané na poslednom zasadnutí boli vykonané s výnimkou doloženia 
dokladov – stále chýba doplnenie  kompletnej dokumentácie z MS v Grécku + doklady 
k vyúčtovaniu – Tajomník ŠV dodá požadované dokumenty do konca roku 2019.  Ostatné body 
budú prediskutované v programe dnešného zasadnutia. 
 
3) Plány činností pre rok 2020 
 
a. Športový výbor / Mgr. Štefan Mika 
 

• Rozhodcovský zbor - zapísanie do IS Športu za kluby - musia byť zaregistrovaný plus 
preukázaná bezúhonnosť  

 
 



 

 

 

PLÁN ČINNOSTI ŠPORTOVÉHO V¯BORU NA ROK 2020 
V roku 2020 ŠV bude pokračovať v presadzovanípozitívnych zmien z roku 2019.V roku 2020 pôjde najmä o rozšírenie 
členskej základne,ktorá má vzostupnýcharakter. Hlavnou úlohou bude najmä klásť dôraz na reprezentáciu SR vo všetkých 
odvetviach. 
Naďalej propagovať a podporovať orientačnépotápanie,podvodné rugby a Freediving. 
Naďalej sa bude ŠV snažiť stabilizovať rozhodcovskýzbor, rozšíri sa kalendár o freedivingové preteky. 
ŠV sa naďalej bude snažiť propagovať aj iné potápačské športy ako napríklad aquathlon ,hokej a podobne.Podporí rozvoj 
plutvového plávania v regiónoch. 
ŠV bude naďalej aktívne vyvíjať snahu zapojiť do športovej činnosti ďaľšie kluby a podporí vznik nových klubov v rámci ZPS 
Športový výbor sa bude snažiť propagovať plávanie v plutvách v celoštátnych médiách. 
ŠV bude zabezpečovať tieto hlavné úlohy: 
1. Vydá športový kalendár na rok 2020 
2. Bude vytvárať podmienky pre prácu a rozvoj CTM a sledovať výkonnostný rast zaradených pretekárov 
3. Bude vytvárať podmienky pre rozšírenie reprezentácie,materiálne zabezpečí reprezentáciu na MS juniorov, ME seniorov, 
zabezpečí v súčinnosti s reprezentačným trénerom a trénerskou radou reprezentačné sústredenia 
4. Zabezpečí 3.kolá Ligy mládeže a Slovenského poháru a Finále ,jedno kolo DPP(dištančné plávanie v plutvách) a 
Majstrovstvá SRv PP,RP,BF i MSR v DPP,M SR vo Freedivingu 
5. V spolupráci s komisiou OP sa bude podielať na organizácii Memoriálu Jozefa Dobrotku v orientačnom potápaní 
6. Bude spolupracovať pri vzdelávaní trénerov,rozhodcov 
7. Bude informovať o nových poznatkoch z CMAS-u 
8. ŠV zasadne 2x v roku  
 
Štefan Mika 
Kind regards / Mit freundlichen Grüßen / S pozdravom 
Všetko dobré 
Štefan Mika 

 
b. Komisia PP,RP,BF a DPP / Mgr. Pavol Vaculčík 
 
c. Komisia OP / Radovan Sečkár 
Plán činnosti  komisie OP tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
d. Komisia Freediving / Martin Ruman 
Plán činnosti sekcie freedivingu ZPS na rok 2020 tvorí prílohu tejto zápisnice 
 
e. Komisia Rugby / Andrej Škota 
Plán činnosti komisie Rugby tvorí prílohu tejto zápisnice 
 
 
f. Komisia rozhodcov / Martin Kovačovský 
 

• Organizácia školenia rozhodcov 
• Účasť na pretekoch a podujatiach ZPS  
• Integrácia iných športov do systému rozhodovania ZPS /Rugby + Freediving  
• Odborná účasť členov na medzinárodných školeniach v spolupráci s komisiami  

 
4) Kalendár podujatí ŠV ZPS pre rok 2020 
Vypracovaný kalendár tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  
 
5) Informácia o čerpaní z rozpočtu ŠV ZPS 2019 
 



 

 

 

a. Školenie rozhodcov a nákup oblečenia pre komisiu rozhodcov – pridelenie sumy 1500,-
EUR 

b. Presun sumy 1500,- vyčlenenej v pôvodnom rozpočte komisii Freediving na komisiu 
Rugby  -zúčastnili sa MS v podvodnom rugby 2019 v Gratzi. 

 
c. Zdroje, ktoré pôjdu do položky CTM 2019 – zápis z minulého zasadnutia rozčlenenie 

čiastky jednotlivo  
 
- 6936,- EUR - na prerozdelenie (na základe prerozdelenia podľa zmluvy o navýšení )  
    

- 3100,- EUR -- Reprezentácia (výdavky naviac pre reprezentáciu oblečenie) 
 - 1500,- EUR - Účasť UW Rugby – Gratz (AUT) 
 - 1500,-  EUR - vzdelávanie a MTZ rozhodcovia ZPS 2019 
 - 836,- EUR  Smernica CTM na kluby  
 
Predseda ŠV ZPS dal hlasovať o úprave rozpočtu ŠV ZPS  
 
ZA: 5 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
ŠV ZPS schvaľuje uvedené navýšenie rozpočtu a predkladá ho na odsúhlasenie prezídiu ZPS.  
 
6) Plán rozpočtu pre rok 2020 / Mgr. Štefan Mika, Ing. Roman Baláž 
 
Členovia jednotlivých komisií prezentovali svoje predbežné plány rozpočtov a výdavkov, ktoré sú 
uvedené predbežne v plánoch činností pre rok 2020. 
 

a. Info o ponuke SPF na odkúpenie dotykových dosiek 
Tajomník ŠV ZPS informoval o plánovanom stretnutí s prezidentom SPF ohľadom odkúpenia 
dotykových dosiek – plánované stretnutie má na starosti budúci tajomník ŠV ZPS nakoľko terajší 
končí činnosť ku koncu roka 2019. 
 

b. Info p dotácii pre ZPS 2020 
Tajomník odprezentoval tabuľku MINEDU o prerozdelí financií pre rok 2020, členom vysvetlil, 
ako funguje prerozdelenie a na základe akých percent budú prostriedky prerozdelené. 
Žiadosť o dotáciu bola podaná včas bez chýb.  
 
7) Refundácia nákladov reprezentantov účasti na šampionátoch 
 
a. PP,RP,BF a DPP - Ioannia ME, Sharm El Sheikh MS 
 
Ioannina    Častven 2xA-limit - 50 percent  
   Hrašková - 100 percent  
   Lobpreis - 1xA-limit – 0 percent  
 



 

 

 

Sharm El Sheikh 
   Vaneková - 2xA . 50 percent  
   Osuský - 3xA - 50 percent  
   Suba - 100percent  
 
b. Rugby - Gratz MS - 1.PHRK 
 
Dokumenty vyúčtovania boli Andrejom Škottom odovzdané Gen. Sekretárke a sú súčasťou 
vyúčtovania dotácie.  
 
Predseda ŠV dal hlasovať o preplatení nákladov na reprezentáciu podľa uvedených informácií  
 
ZA: 5  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
8) Úprava rozpočtu ŠV ZPS pre rok 2019 / prerokovanie upravujúceho návrhu a spresnenie 
čiastky, ktorá bude navýšená do rozpočtu ŠV ZPS 2019 / Gen. Sekretár ZPS Zuzana Žecová 
 
Gen. Sekretárka informovala o presnej čiastke na prerozdelenie – Šv zobral na vedomie nakoľko 
hlasovanie bolo súčasťou bodu č 5 zasadnutia ŠV z dnešného dňa  
 
 
9) Prerozdelenie čiastky rozpočtu ZPS 2019 - športovci do 23 rokov pomerne pre kluby 
 
Tajomník ŠV odprezentoval tabuľku na prerozdelenie, ktorá bola súčasťou podkladu na ŠV. 
Uviedol že do dnešného dňa je len malá zmena, ktorá ovplyvní výpočet a súčasťou zápisu bude už 
kompletný podklad na odsúhlasenie prezídiom ZPS. Informoval aj o tom, že kluby pripravujú 
podklady pre zúčtovanie dotácie a termín majú do zasadnutia prezídia ZPS.  
 

 



 

 

 

 
ZA: 5  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
Šv ZPS schvaľuje prerozdelenie uvedenej dotácie – zmluvy pre kluby  pripraví sekretariát po 
kompletnom doložení vyžadovanej dokumentácie.  
 
10) Ukončenie pracovnej činnosti tajomníka ŠV - Tajomník ŠV ZPS / Patrik Fiala 
 
Prezident ZPS spolu s prezidentom ŠV  poďakovali tajomníkovi za odvedenú prácu pre ZPS 
a ukončujú spoluprácu ku 17.12.2019, kedy bude vymenovaný nový tajomník ŠV.  
 
ŠV Zobral na vedomie informáciu o ukončení spolupráce s tajomníkom Patrikom Fialom  
 
11) Komisia Freediving mail z 30.10.2019 - viď príloha / Patrik Fiala 
 
Tajomník informoval členov o plánoch komisie Freediving ako je uvedené v podkladoch na ŠV.  
Rozhodcovia Freediving momentálne nie sú ani v Česku - je potrebné zúčastniť sa 
medzinárodného podujatia a požiadať komisiu CMAS – Freediving o preškolenie našich 
rozhodcov, do budúcnosti komisia zvažuje aj CROSS-OVER už vyškolených rozhodcov AIDA 
international, to však musí komisia najprv umožniť a momentálne nie je vypracovaný ani odhad 
kedy bude CROS-OVER umožnený.  
Čo sa organizácie významného podujatia týka – v prvom rade je potrebné zabezpečiť 
rozhodcovský zbor – aby mohli byť uznané pokusy o rekordy a pod. Pre tieto účely je potrebné 
na podujatie prizvať aspoň 6 INT rozhodcov – toto je potrebné pre potreby významného 
podujatia – pre potreby lokálneho stačia aj rozhodcovia zaškolení ZPS – tajomník ŠV zaslal 
pravidlá preložené do SK (Nie odborný text) ktoré treba upraviť aby korešpondovali s pravidlami 
CMAS INT – tomuto sa musí komisia Freediving venovať v roku 2020 spolu s rozhodcovskou 
komisiou, až následne sa dá uvažovať o organizácií INT preteku v kalendári CMAS.  
SAFETY – team – rovnako ako rozhodcovia – personál sa pokúsi ŠV zabezpečiť aby sa dali 
podobné preteky organizovať. Komisia má podporu ŠV v akciách pre rok 2020.  
 
12) Odsúhlasenie odmeny pre športovcov OP za rok 2018 - Radka Rutsch + Martin Mušitz + 
Radovan Sečkár každý po 100,- EUR  
 
ZA: 5  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
ŠV Odsúhlasuje dodatočne odmeny pre členov Komisie Orientačného potápania za výsledky 
v roku 2018. Z prostriedkov ŠV.  
 
13) Rôzne 
a. Rekordy 
 



 

 

 

  
 
+ SUBA Sára - rekord disciplína POZNAŇ (POL)  - 100PP - 41,74  
 

c. Prestupy 
Neboli evidované žiadne prestupy z posledného obdobia  
 

d. Doplnenie programu Štatút ŠV – aktualizácia  
- Tajomník - pošle editovateľný štatút ŠV ZPS členom ŠV  
- Zodpovední za vypracovanie  - ŠV ZPS a nový Tajomník Termín Január 

e. – Informácie zo stretnutia štatutárov z HKŠ: 
Povinnosťou každého zväzu bude od 2020 informovať členov o Antidopingu – pre účely 
toho bude zriadený E-learning aby si zväzy vedeli splniť povinnosť informovať svojich 
členov.  
Bezúhonnosť - nutnosť požadovať od odborníkov - Gen. Sekretár informovala, že je 
potrebné dbať na dokumenty spojené s bezúhonnosťou.  

 
Predsedajúci ukončil zasadnutie a členom zaželal pokojné vianočné sviatky  
 
Zapísal : Patrik Fiala  
 
V Bratislave dňa 12.12.2019  
 
Štefan Mika / Predseda ŠV  ZPS  


