
 

 

 

 

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS dňa 12.8.2020 – Bratislava 
 
Prítomní členovia ŠV:    
Mgr. Štefan Mika 
Mgr. Pavol Vaculčík 
Miroslav Mavrák 
Martin Ruman 
Radovan Sečkár 
 
Ospravedlnení členovia ŠV:  
Ing. Dušan Úradník 
 
Pozvaní: 
Dana Duchoslavová - zapisovateľ 
Mgr. Zuzana Žecová 
Počet členov s platným hlasovacím právom: 5 
 
Program zasadnutia: 

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) 

4) Zmeny v rozpočte ZPS v súvislosti s Covid 19 situáciou – presun financií - GS 

5) Informácia o stave financíí na účte ŠV 

6) Schválenie nominácie na ME Juniorov a Seniorov 2020 v Lignano Sabbiadoro 

7) Sústredenie seniorov a juniorov pred ME v Poprade  

8) Informácia a odsúhlasenie sústredenia Free-divingu – M. Ruman 

9) Informácia o pridelení financií z návrhu na dotáciu pre športovcov, trénera, trénera za 

celoživotnú prácu 

10) Informácia o príprave 2. kola LM a SP 19.9.2020 

11) Informácia o príprave M SR 2020 v Poprade  

12) Rôzne  

a/ vyúčtovanie sústredenia juniorov a seniorov v Nových Zámkoch, výška platby 

samoplatcov 

 

I. Otvorenie zasadnutia 

Predseda ŠV Mgr. Štefan Mika otvoril o 10:10 zasadnutie a skonštatoval, že z počtu 6 členov ŠV 

ZPS sú prítomní 5 členovia s hlasovacím právom a zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 

II. Odsúhlasenie návrhu programu zasadnutia 



 

 

 

 

Predseda ŠV požiadal zúčastnených o doplnenie programu. Neboli predložené žiadne doplňujúce 

bodu programu. 

 

Predseda ŠV dal hlasovať o doplnení programu. 

Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil predložený program zasadnutia . 

 

 

III. Priebeh zasadnutia 

 

1) Kontrola úloh: 

• GS ZPS predložila plán rozpočtu na rok 2020 a informovala o zmenách v rozpočte, ktoré 

vyplynuli z rozhodnutí MŠVVaŠ v súvislosti so situáciou COVID-19. 

• Tajomníčka podala Žiadosť o dotáciu v rámci výzvy MŠVVaŠ na r. 2020, návrh športovcov, 

trénera a trénera za celoživotnú prácu s mládežou včas. GS informovala o pridelených 

finančných prostriedkoch v sume 4250,-€ pre športovcov: Zuzana Hrašková  2000,-€, Sara 

Suba 750,-€ a Radka Rutsch 1500,-€. 

• Tajomníčka predložila splátkový kalendár na úhradu záväzkov voči Patrik Fiala vo výške 900,- 

nasledovne: v 3 splátkach vždy po uskutočnenej akcii-preteku. 1. splátka 300,- po 2. kole LM 

a SP 19.9.2020, 2. splátka 300,-€ po M SR 7.-8.11.2020 a 3. splátka 300,-€ po Finále LM a SP 
21.11.2020 

Uznesenie: Ostatné úlohy boli splnené. 
 

2) Informácia o činnosti ŠV od posledného zasadnutia 

Tajomníčka zrekapitulovala per-rollam hlasovania uskutočnené počas karanténneho obdobia: 
- 5. 3.2020 – postaršovanie štafiet, 400m BF a RP pre A,B kategórie 
- 9.3.2020 – dodatočné schválenie rekordu SR L. Častvena na 50m RP v Žiline – Finále LM 

a SP 

- 15.5.2020 – aktualizácia športového kalendára 2020 – zmena termínu a miesta konania 2. 

kola LM a SP, M SR a Finále LM a SP v PP, RP a BF 

- 18.6.2020 – schválenie prestupov K. Zlatošová a A. Slišková z ŠK Hurrican Šaľa do KVŠ 

Barakuda 

- 29.7.2020 – aktualizácia športového kalendára 2020 – zmena termínu M SR v Poprade 

Tajomníčka informovala o zabezpečení ubytovacích kapacít v Poprade počas konania M SR v počte 

224 lôžok v rôznych penziónoch. Zoznam a počty budú súčasťou Propozícií M SR, záväzné 
rezervácie si budú kluby robiť samostatne. 



 

 

 

 

GS ZPS informovala o schválenom príspevku na ubytovanie zaregistrovaných plavcov na M SR vo 
výške 15,-€ os./noc. 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie 

 
3) Zmeny v rozpočte ZPS v súvislosti s COVID 19 – presun financií 

GS ZPS predstavila návrh upraveného rozpočtu, ktorý sa menil z dôvodu zrušenia plánovaných 
akcií. Návrh bude predložený na schválenie Prezídiu ZPS 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie 

 
4) Informácia o stave financií na účte ŠV 

Tajomníčka informovala o pohyboch na účte ŠV, aktuálny stav k 11.8.2020 je 1638,11€. 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie 

 
5)  Schválenie nominácie na ME Juniorov a Seniorov 2020 v Lignano Sabbiadoro. 

Prezident ŠV, Mgr. Štefan Mika predložil nomináciu juniorov a seniorov, ktorá bude predložená 

Prezídiu ZPS na schválenie. Informoval a skutočnostiach, ktoré budú nevyhnutnou súčasťou pre 

účasť a počas konania ME kvôli situácii COVID-19, ( Informovaný súhlas zákonného zástupcu, 

FIPSAS protokol – preklad, ktorého súčasťou je aj prehlásenie o bezinfekčnosti, a ďalšie, ktoré 

vyplynú zo situácie na Slovensku a v Európe v súvislosti s COVID-19)  

Následne dal Prezident ŠV hlasovať o nominovaných reprezentantoch a ich účasti na ME. 

Hlasovanie: 

Za – 4 

Proti – 0 

Zdržal sa – 1 – P. Vaculčík 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje nominovaných reprezentantov, ktorí sa zúčastnia ME juniorov 

a seniorov. Nominačná listina je prílohou č.1. zápisu zo zasadnutia. Po schválení Prezídiom ZPS 

tajomníčka pripraví a odošle formuláre ANNEX 1,2,3 organizátorovi ME včas a riadne vyplnené 
a podpísané Prezidentom ŠV. 

O 11:15 sa P. Vaculčík ospravedlnil pre pracovné povinnosti a ďalej zasadnutie ŠV pokračovalo 
v počte 4 členovia ŠV. 

6) Sústredenie seniorov a juniorov pred ME v Poprade. 

Prezident ŠV informoval o pripravovanom spoločnom sústredení nominovaných reprezentantov 

na ME v Poprade v termíne 12.-15.9.2020. Zúčastnení tréneri budú 2, podľa dohody Š. Mika a T. 

Vandlík alebo R. Baláž.  



 

 

 

 

Tajomníčka zabezpečí ubytovanie, stravu a dopravu. 

Uznesenie: Tajomníčka ŠV zabezpečí ubytovanie, stravu a dopravu a ďalšie náležitosti potrebné na 
usporiadanie a vyúčtovanie sústredenia. 

7) Informácia  a odsúhlasenie sústredenia Free-divingu  

Predseda komisie pre free-diving M. Ruman predložil návrh na zmenu účelu použitia pridelených 

prostriedkov 3000,- € v rozpočte určených na účasť na ME a MS, ktoré boli zrušené, na organizáciu 

sústrední.  

1. sústredenie – hĺbkové, navrhuje uskutočniť v ČR na Barbore, 17.-20.9.2020 pod vedením 

inštruktora M. Zajaca s počtom účastníkov 6+inštruktor. 

Predpokladané náklady: 

Doprava.   340,-€ 

Ubytovanie:   315,-€ 

Repre oblečenie (tričká 2ks): 112,-€ 

Strava: 15,-€ os/deň: 420,-€  (5,-€ stravná jednotka, nakoľko nie je možné dojednať 

stravovacie služby) 

Trénerské služby M. Zajac: 500,-€ - 160,-€ hradí ZPS v zmysle Smernice o poskytovaní peňažných 

odmien športovým odborníkom formou doloženej faktúry, zvyšok, 

340,-€ si hradia účastníci sami. 

2. sústredenie – bazénové, za použitia zostávajúcich finančných prostriedkov, predloží dodatočne. 

Návrh na zakúpenie materiálno-technického vybavenia (bójky) sa odkladá po vyúčtovaní oboch 

sústredení. 

Prezident ŠV dal hlasovať o predloženom návrhu zmeny účelu použitia finančných prostriedkov  

Hlasovanie: 

Za – 4 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje zmenu účelu použitia finančných prostriedkov  

Prezident ŠV dal hlasovať o poskytnutí stravnej jednotky vo výške 5,-€, t.j. spolu 15,-€/os./deň 

Hlasovanie: 

Za – 4 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje príspevok na stravovanie. 

Prezident ŠV dal hlasovať o predloženom návrhu odmeny inštruktorovi M. Zajacovi v zmysle 

o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom formou doloženej faktúry vo výške 40,-

€/deň. 

Hlasovanie: 
Za – 4 



 

 

 

 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje predloženú výšku odmeny M. Zajacovi, vyplatí sa po doručení faktúry. 

8) Informácia o pridelení financií z MŠVVaŠ na dotáciu pre športovcov, trénera a trénera za 

celoživotnú prácu 

• GS ZPS už v úvode informovala o pridelenej sume 4250,-€ - viď. Čl.III bod 1) 

• R. Sečkár navrhol pripraviť zoznam športovcov na odmeny za výkony v roku 2019 v PP, RP, BF 

a OP, tak aby boli odovzdané na M SR 2020.  

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie. Tajomníčka v spolupráci s predsedami komisií pripraví zoznam 

na schválenie Športovým výborom. 
 

9) Informácia o príprave 2.kola LM a SP, M SR 2020 

Tajomníčka informovala, že  
- materiálne zabezpečenie je pripravené, propozície upraví v zmysle zmien termínov, 

a obsadenia hlavného rozhodcu (2. kolo LM a SP – Mavrák, Finále LM a SP – Bado) 
- na žiadosť predsedu komisie rozhodcov M. Mavráka doplní v propozíciách požiadavku na 3 

rozhodcov z každého klubu, ktorých mená kluby mailom nahlásia predsedovi komisie 
rozhodcov 

- Propozície na M SR doplní o informáciu o rezerváciách lôžok v jednotlivých penziónoch 
a dohodnutých cenách. 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie. Tajomníčka pošle upravené propozície členom ŠV na 
pripomienkovanie. 

10) Rôzne: 

a/ Tajomníčka predložila vyúčtovanie reprezentačného sústredenia v Nových zámkoch.  

Oproti odhadovaným nákladom 5000,-€ sa náklady zvýšili na 6079,17€, čo je 210,14€ na 

osobu/samoplatcu, ktorý cestoval spoločným autobusom ( 52,53€ deň). Nakoľko pri plánovaní 

boli predpokladané náklady komunikované do výšky 30,-€/deň, Prezident ŠV navrhol znížiť 

výšku platby samoplatcom o položku za bazén. Tým sa náklad na deň/os. znížil na 45,61€. 

Následne dal hlasovať o schválení výšky úhrady samoplatcu cestujúceho v spoločnom autobuse 

v celkovej hodnote 182,44€, v prípade vlastnej dopravy o 21,71€ menej, t.j 160,73€.  

Hlasovanie: 
Za – 4 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje výšku účastníckeho poplatku 182,44€ (45,61€/deň/os.). 

b/ GS ZPS upozornila na potrebu vyplatenia v zmysle Smernice o poskytovaní peňažných 

odmien športovým odborníkom náhradu T. Vandlíkovi a R. Balážovi za účasť a trénerské služby 

na sústredení reprezentácie 2020 v Nových Zámkoch, vo výške 40,-€ za každý začatý deň.  



 

 

 

 

Tajomníčka ŠV dala hlasovať o úhrade uvedenej položky. 

Hlasovanie: 
Za – 4 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje jej vyplatenie  

b/ Predseda komisie pre OP R. Sečkár, informoval o zmene termínu Memoriál Petra Ladiča na 

dátum 24.10.2020 z pôvodného 17.-18.10.2020. 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie 

c/ Predseda komisie pre OP R. Sečkár prezentoval záujem komisie o usporiadanie sústredenia 

pre OP. Termín a ďalšie informácie oznámi ŠV. 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie 

d/ Prezident ŠV informoval o novom rekorde SR na 100m PP za 41,16 - zaplávaný Sarou Suba 
2.8.2020 v Debrecéne. Následne dal hlasovať o schválení rekordu. 

Hlasovanie: 
Za – 4 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje rekord Sary Suba. 

Prezident ŠV poďakoval členom za aktívnu účasť a následne ukončil zasadnutie. 

 

 

 

Zasadnutie skončilo o 12:10 

Zapísala: Dana Duchoslavová – Tajomníčka ŠV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Príloha č.1:  
 
Nominačná listina na: 

17. CMAS ME juniorov Lignano Sabbiadoro (ITA) 6.-12.10.2020 

Ženy: Sara Suba, Alexandra Slišková, Petra Kissová, Ľuboslava Rajtárová, Vanessa 
Virsiková, Nina Kušnierová, Hana Vasilová 

Muži: Benjamín Barczi, Jakub Kozmer, Šimon Šoška, Oliver Rehorovský 

 

 

28. CMAS ME seniorov Lignano Sabbiadoro (ITA)  2.-8.10.2020 

Ženy: Zuzana Hrašková, Ting Ting Chen 

Muži: Lukáš Kalník 

 


