Založenie AIDA Slovakia
v spolupráci so ZPS
Vážené prezídium a športový výbor ZPS, rád by som Vás oslovil so žiadosťou o povolenie
založenia organizácie AIDA Slovakia a jej následné zaradenie do štruktúr ZPS. Pokúsim sa
vysvetliť všetky dôvody prečo by to bolo vhodné pre freediving na Slovensku, ako aj spôsob
zaradenia do štruktúr ZPS, aby nevznikal konflikt záujmov organizácii CMAS a AIDA.
AIDA bola založená vo Francúzku v roku 1992 a je to nezisková organizácia. V roku 1999 sa stala
medzinárodnou organizáciou so sídlom v Ženeve, Švajčiarsko. Financovaná je zo zdrojov, ktoré
získava z organizovania kurzov freedivingu a má majoritné postavenie na svetovom trhu
z hľadiska vzdelávania. Takto získané financie sú využívané na organizovanie majstrovstiev sveta
AIDA, výskum atď. V roku 1996 AIDA organizovala prvé majstrovstvá sveta tímov vo freedivingu
každé dva roky. Od roku 2005 sa organizovali individuálne hĺbkové majstrovstvá sveta každé dva
roky. AIDA položila základy športového freedivingu, ktoré poznáme dnes. Taktiež medicínska
a vedecká komisia AIDA sa najvýraznejšou mierou podieľa dlhé roky na výskume freedivingu
a možného dopadu na ľudské zdravie. Tieto vedecké zistenia zapracované do inštruktorských
manuálov do veľkej mieri chránia životy nielen vrcholových atlétov, ale aj rekreačných
freediverov v prípade, že ich dodržiavajú. Organizácie AIDA a CMAS do určitej miery
spolupracujú aj na svetovej úrovni čo potvrdzujú aj takzvané „cross over“ kurzy rozhodcov. Tie
umožňujú po absolvovaní rozhodcom AIDA rozhodovať súťaže CMAS a naopak. Nedostatok
rozhodcov CMAS znemožňuje organizovanie pretekov CMAS v mnohých krajinách a preto je tam
častejšie zastúpená AIDA. Dobrý príkladom je susedná Česká republika, kde sa každoročne
konajú medzinárodné majstrovstvá ČR pod organizáciou AIDA. Dôvodom je, že v Čechách nie je
ani jeden rozhodca CMAS a nie je tak možné z finančného hľadiská zorganizovať súťaž. Česká
AIDA je taktiež členom Zväzu Českých Potápačov ako klub. Naši reprezentanti a prípadne iný
záujemcovia o súťažný freediving zo Slovenska, sú pre absenciu AIDA Slovakia nútený byť členmi
tejto organizácie v iných krajinách, ak chcú súťažiť aj pod touto organizáciou. Napríklad v AIDA
Česká Republika čo komplikuje a v niektorých prípadoch úplne znemožňuje vytvárať niektoré
rekordy pod touto organizáciou našim reprezentantom.
Komisia freedivingu ZPS je presvedčená, že založenie AIDA Slovakia by bolo pre slovenský
freediving prínosom a nespôsobil konflikt záujmov s organizáciou CMAS na národnej, ani na
medzinárodnej úrovni. Práve naopak, predišli by sme prípadnému konfliktu záujmov v prípade,
že by bola založená externou osobou mimo ZPS. Komunita aktívnych, či potencionálnych
pretekárov vo freedivingu na Slovensku nie je príliš veľká. Našim návrhom by sme ju dokázali
navždy spojiť a združiť pod hlavičkou ZPS. Nechceme postaviť organizáciu AIDA na úroveň CMAS
v rámci ZPS, ale po jej vytvorení ju zaradiť do štruktúry ako bežný klub. Neovplyvnilo by to ani
financovanie reprezentácie, pretože by zväzom boli financované iba majstrovstvá sveta CMAS. Ak
by niekto chcel ísť reprezentovať na majstrovstvách sveta AIDA, tak na vlastné náklady, prípadne
by bol podporený z klubových zdrojov AIDA Slovakia. Kluby Apneaman Košice a Ocean Devils
Bratislava sa jednoznačne zhodli a podporujú založenie AIDA Slovakia a jej začlenenie do
štruktúry ZPS vo forme klubu ako spomínam vyššie.

Ako predseda komisie za freediving som tento návrh predniesol na poslednom online zasadaní
športového výboru, ktorého som sa s dôvodu pracovnej vyťaženosti zúčastnil iba v krátkosti.
Športový výbor mi odporučil dať žiadosť na prezídium ZPS. Verím, že žiadosť komisie podporíte
a umožníte nám rozšíriť a spojiť freediving na Slovensku aj touto formou.
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