
	

	

	
Zápis	zo	Športového	výboru	ZPS	–	2019	–	02.05.2019	

	
Prítomní	členovia	:		
Mgr.	Štefan	Mika	–	Predseda		
Mgr.	Pavol	Vaculčík	–	PP,RP,BF	a	DPP		
Martin	Kovačovský	–	Komisia	rozhodcov	
Radovan	Sečkár		-	Orientačné	potápanie		
	
Ospravedlnení	členovia		
	
Andrej	Skota	–	UW	RUGBY	–	(Zástupca	za	predsedu	komisie	Rugby	Jakub	Lindner)		
Ivan	Dušenko	–	Freediving	
	
Pozvaní:	
Martin	Ruman	–	Ocean	Devils	Bratislava		
Ing.	Roman	Baláž	–	Prezident	ZPS		
Patrik	Fiala	–	Tajomník	ŠV	ZPS		
Mgr.	Zuzana	Žecová	–	Sekretár	ZPS		
	
Program	zasadnutia:		
	

1. Kontrola	úloh	
2. Informácia	o	M	SR	v	pp,rp,bf		
3. Odsúhlasenie	propozícií	na	MSR	2019		
4. Informácia	o	zmene	miesta	sústredenia	seniorov		
5. Informácia	o	nastávajúcich	šampionátoch	–	Zloženie	a	nominácie	predbežné	rozpočty	

účasti		
a. MS	Juniorov	PP,RP,BF	(	EGYPT)	
b. ME	Seniorov	PP,RP,BF	(GRÉCKO)		
c. ME	OP	Seniorov	a	Juniorov	(NEMECKO)		
d. MS	Freediving		
e. MS	UW	RUGBY	

6. Úprava	Súťažného	poriadku	LM	–	(rozhodcovia)	
7. Úprava súťažného poriadku Slovenského poháru  
8. Úprava súťažného poriadku MSR  
9. 	Rôzne		

	
		
	
	
	
	
	



	

	

	
	

Zápis	zo	Športového	výboru	ZPS	–	2019	–	02.05.2019	
	
Predseda	ŠV	ZPS,	preveril	uvznášaniaschopnosť	výboru	a	otvoril	zasadnutie,	dal	hlasovať	za	
schválenie	programu,	doplnenie	programu	mailom	zaslané	nebolo.		
	
ZA:	4		
Proti:	0		
Zdržal	sa:	0		
	
Predseda	zahájil	zasadnutie	s	plánovaným	programom	ako	bol	v	pozvánke	na	ŠV	ZPS.		
Prezident	ZPS	-	Roman	Baláž		Informoval		o	zasadnutí	SOV	–	informoval	že	čiastka	pridelená	
ministerstvom	bude	ešte	navýšená	pre	problémy	s	výpočtom	štátnej	dotácie.	Informácie	bude	
ministerstvo	zverejňovať	priebežne.		
	

1. Kontrola	úloh	
Tajomník	Šv	ZPS	skontroloval	úlohy	z	predošlého	zasadnutia	–	kalendár	podujatí	bol	zverejnený	
rovnako	aj	dokumenty	z	minulého	roku	2019.	
Správa	ŠV	ZPS	za	rok	2018	bola	prezentovaná	na	zjazde	ZPS.		
Rozpočet	čerpania	dotácie	odsúhlasený	na	predošlom	zasadnutí	bez	zmien	a	doplnení.		
	

2. Informácia	o	M	SR	v	pp,rp,bf		
Tajomník	Šv	ZPS	informoval	členov	o	prípravách	na	MSR	2019	ktoré	sa	majú	uskutočniť	
v	Bratislave	na	Pasienkoch,	realizačný	tím	je	zvolený	a	materiálne	je	pretek	pripravený.		
Spolupráca	s	dodávateľmi	dohodnutá.	Tajomník	predstavil	aj	rozpočet	podujatia	a	podrobný	
program,	predstavil	propozície	podujatia	a	dal	na	známosť	plnenia	limitov	na	toto	podujatie.		
	
V	rámci	podujatia	bude	aj	vyhodnotenie	najúspešnejších	za	rok	2018		
	
a) Najlepší	rozhodca	–	Michal	Szabo		
b) Juniori	–	Lukáš	Častven,	Sára	Suba		
c) Seniori	–	Zuzana	Hrašková,	Dominik	Osuský		
d) Tréner		-	Štefan	Mika		

	
Uvedeným	členom		bola	navrhnutá	odmena	100,-	EUR		
	
Predseda	ŠV	ZPS	dal	hlasovať	o	uvedenom	návrhu		
	
ZA:	4		
Proti:	0		
Zdržal	sa:	0		
	



	

	

ŠV	ZPS	prijíma	návrh	odmenenia	členov	ZPS	ako	je	uvedené	–	Tajomník	Šv	ZPS	objedná	aj	
pamätné	plakety	pre	odovzdanie	na	MSR.		
	
	

3. Odsúhlasenie	propozícií	na	MSR	2019		
Na	základe	predošlého	bodu	dal	predseda	ŠV	ZPS	hlasovať	o	odsúhlasení	dokumnetu	„propozície	
na	MSR	2019“		
	
ZA:	4		
Proti:	0		
Zdržal	sa:	0		
	
ŠV	ZPS	schválil	propozície	na	MSR	2019	v	znení	ako	bolo	predložené	v	návrhu		
	

4. Informácia	o	zmene	miesta	sústredenia	seniorov		
	
Predseda	Šv	ZPS	spolu	s	Tajomníkom	informovali	že	je	potrebné	vykonať	zmenu	v	príprave	
Juniorov		na	na	nastávajúce	ME.		
Plaváreň	v	Šali	má	odstávku	na	neurčito	a	preto	je	potrebné	záverečné		sústredenie	reprezentácie	
presunúť	na	iné	miesto.		
Po	predošlých	skúsenostiach	Štátny	tréner	Mika	navrhol	sústredenie	zorganizovať	v	Nových	
zámkoch	–	ŠTRAND		spolu	so	svojim	realizačným	teamom.		
	
Predseda	Šv	ZPS	dal	odsúhlasiť	návrh	premiestnenia	sústredenia	do	Nových	zámkov	–	ŠTRAND	
v	rovnakom	termíne		
	
ZA:	4		
Proti:	0		
Zdržal	sa:	0		
	
ŠV	ZPS	schválil	zmenu	miesta	záverečného	sústredenia	
	

5. Informácia	o	nastávajúcich	šampionátoch	–	Zloženie	a	nominácie	predbežné	
rozpočty	účasti		

	
	

a. MS	Juniorov	PP,RP,BF	(	EGYPT)	
Nominácia	bola	odprezentovaná	s	tým	že	oficiálnu	nomináciu	odsúhlasí	trénerská	rada	po	MSR	
v	Bratislave	2019.		
	
Realizačný	team:		
Vedúci	výpravy	–	Roman	Baláž		
Tréner	–	Štefan	Mika		
	



	

	

ŠV	ZPS	berie	na	vedomie	a	odsúhlasuje	členov	realizačného	teamu		
	

b. ME	Seniorov	PP,RP,BF	(GRÉCKO)		
Nominácia	bola	odsúhlasená	s	tým	že	ju	potvrdí	ešte	trénerská	rada	ZPS	na	nadchádzajúcich	MSR	
2019		
Realizačný	team:		
Vedúci	výpravy	:	Tomáš	Vandlík		
Tréner	:	Štefan	Mika		
	
ŠV	ZPS	berie	na	vedomie	a	odsúhlasuje	členov	realizačného	teamu		
	
	

c. ME	OP	Seniorov	a	Juniorov	(NEMECKO)		
Predseda	komisie	Radovan	Sečkár	informoval	o	predbežnej	nominácií		
Pretekári:		
Radovan	Sečkár	
Radka	Rutsch		
Miroslav	Stovíček		
Peter	Durai		
Martin	Mušitz		
Členovia	realizačného	teamu:		
Vedúci	výpravy	:	Martin	Kovačovský		
	

d. MS	Freediving		
	
Zástupca	Martin	Ruman	uviedol	že	v	roku	2019	nebude	reprezentovať	SR	žiaden	pretekár	–	
informuje	o	možnosti	vyslania	Martina	Zajaca	na	vrcholné	podujatie.		
	

e. MS	UW	RUGBY	(RAKÚSKO)	
Členovia	sa	vyjadrili	a	informovali	o	priebehu	účasti	na	MS	v	rakúsku	-		podpora	zo	strany	ŠV	vo	
forme	úhrady	nákladov	na	účasť	po	predložení	dokumentov	potrebných	k	registrácií	na	
podujatie		
	
ŠV	podporí	reprezentáciu	nákupom	reprezentačného	oblečenia	plus	v	pŕípade	iných	výdavkov	
spojených	s	účasťou	bude	spolupracovať	na	refinancovaní	týchto	položiek	s	členom	Andrejom	
Škotom,	ktorý	bude	reprezentovať	SR	na	tomto	vrcholnom	podujatí	ako	kapitán	mužstva.	
	
Súpiska	mužstva	sa	bude	uzatvárať	v	priebehu	mesiacov	Júl-	August	podľa	propozícii	podujatia	a	
na	základe	výkonnosti	reprezentantov	(nominačné	kritérium)	.		
	

6. Úprava	Súťažného	poriadku	LM	–	(rozhodcovia)	
	
Doplnenie	bodu		
2.4.	Pretekári	za	kategórie	C,D,E	sú	povinnı	́plávať	disciplıńy	PP	a	BF	so	šnorchlom.		



	

	

Pretekári	vekovo	patriaci	do	kategóriı	́E0	a	F0	majú	povolené	plávať	aj	bez	šnorchla.		
	
Doplnenie	bodu	11	do	súťažného	poriadku		„11.Dy alšie	povinnosti	a	penalizácie“	s	textom		

11.1. Každý klub je povinný oznámiť organizátorovi mená 2 rozhodcov, ktorých poskytne na 
jednotlivé kolá LM. Oznámi ich spolu s finálnou prihláškou alebo pri prezentácii. Rozhodcovia 
môžu byť zradov členov klubu alebo po dohode s rozhodcami aj z iných klubov, tzv. 
zapožičanie rozhodcov.  

11.2. Za neposkytnutie požadovaného počtu rozhodcov je klub povinný zaplatiť pokutu 30,- 
EUR (slovom tridsať eur) na účet športového výboru okamžite po skončení pretekov.  

7. Úprava súťažného poriadku Slovenského poháru  

Doplnenie bodu  

2.4.  Pretekári za kategórie A, B sú povinní plávať disciplíny PP a BF so šnorchlom.  

a 

Doplnenie bodu 11 do súťažného poriadku  „11.Ďalšie povinnosti a penalizácie“ s textom 

11.1. Každý klub je povinný oznámiť organizátorovi mená 2 rozhodcov, ktorých poskytne na 
jednotlivé kolá LM. Oznámi ich spolu s finálnou prihláškou alebo pri prezentácii. Rozhodcovia 
môžu byť zradov členov klubu alebo po dohode s rozhodcami aj z iných klubov, tzv. 
zapožičanie rozhodcov.  

11.2. Za neposkytnutie požadovaného počtu rozhodcov je klub povinný zaplatiť pokutu 30,- 
EUR (slovom tridsať eur) na účet športového výboru okamžite po skončení pretekov.  

8. Úprava súťažného poriadku MSR  

Doplnenie bodu  

3.3. Pretekári za kategórie A,B,C,D,E sú povinní plávať disciplíny PP a BF so šnorchlom. 
Pretekári vekovo patriaci do kategórií E0 a F0 majú povolené plávať aj bez šnorchla.  

a 

Doplnenie bodu 9 

9. Ďalšie povinnosti a penalizácie  

9.1.Každý klub je povinný oznámiť organizátorovi mená 3 rozhodcov, ktorých poskytne na 
Majstrovstvá SR. Oznámi ich spolu s finálnou prihláškou alebo pri prezentácii. Rozhodcovia 



	

	

môžu byť z radov členov klubu alebo po dohode s rozhodcami aj z iných klubov, tzv. 
zapožičanie rozhodcov.  

9.2. Za neposkytnutie požadovaného počtu rozhodcov je klub povinný zaplatiť pokutu 30,- 
EUR (slovom tridsať eur) na účet športového výboru okamžite po skončení pretekov.  

	
Predseda	Šv	ZPS	dal	hlasovať	o	bodoch	programu	6,7	a	8	–	úprava	súťažných	poriadkov	
ZA:	4		
Proti:	0		
Zdržal	sa:	0		
	
ŠV	ZPS	odsúhlasuje	zmeny	v	súťažných	poriadkoch	pridaním	článkov	ako	je	uvedené	
v	návrhu.	Za	zmeny	je	zodpovedná	Gen.	Sekretárka	ZPS.		
	

9. 	Rôzne		
	

a. Prestupy	pretekárov		
	
ŠV	ZPS	odsúhlasuje	prestupy	pretekárov	podľa	predložených	dokladov		
	
ZA:	4		
Proti:	0		
Zdržal	sa:	0		
	
ŠV	ZPS	schvaľuje	prestupy	pretekárov	z	dokumentov	predložených	na	ŠV	–	založenie	sekretárom	
ZPS	do	evidencie	klubov	a	zmeny	v	reg.	Systéme		
	

b. Rozhodcovia	CMAS	APNEA			
	
treba	mať	rozhodcov	-	uviesť	aj	nominačné	kritéria	na	účasť	na	vrcholných	podujatiach	–	do	
budúceho	ŠV	ZPS		
	

c. Dohodnuť	stretnutie	SPF		prezident	-	deklarácia	o	spolupráci	-	NOWAK	+	
Fiala	

	
Stretnutie	bude	realizované	začiatkom	roka	2020	
	

d. cenové	ponuky	na	letenky	Ioannia	GRE	–	cesta	na	podujatie		
	
CP	budú	členom	organizačného	výboru	zaslané	v	priebehu	mesiaca	Máj	+	zváženie	cesty	autom	
na	uvedené	podujatie		
	
	



	

	

Tajomník	ŠV	ZPS	
Patrik	Fiala	
	
Overil:	
	
	
Predseda	Šv	ZPS	
Mgr.	Štefan	Mika	
	
V	Bratislave	dňa	02.05.2019		


