
 

 

 

 

 

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS dňa 17.12.2020 – on-line 

Na základe odporúčaní vlády SR o znížení mobility a šírenia infekcie koronavírusu sa členovia ŠV dohodli na on-
line forme zasadnutia v dohodnutom termíne a čase. 
Prihlásení členovia ŠV do on-line meetingu:    
Mgr. Štefan Mika 9:53 – 13:55 
Mgr. Pavol Vaculčík 9:46 – 10:49, 11:55 – 13:55 
Miroslav Mavrák 9:43 – 13:55 
Martin Ruman 9:40 – 13:55 
Radovan Sečkár 10:20 – 13:55 
Ing. Dušan Úradník 9:45 – 13:55 
Pozvaní: 
Dana Duchoslavová – zapisovateľ 9:45 – 13:55 
 
Počet členov s platným hlasovacím právom: 5 
 
Program zasadnutia: 
Program : 

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) Prerozdelenie príspevku MŠVVaŠ do 23 rokov klubom – tabuľka Príloha č.1 

6) Informácia o stave financíí na účte ŠV 

7) Informácia o stave vzdelávania SADA v antidopingu a plán vzdelávania na rok 2021 

8) Schválenie rekordov SR  

- Kalnik Lukáš 400m BF  19.9.2020 2.kolo LM, Žilina   03:40,0 
- Suba Sara  200m PP 22.2.2020 Eger    01:32,90 
- Suba Sara  50m RP  29.2.2020 Žilina    00:17,13 

9) Správa o činnosti jednotlivých komisií za rok 2020 – predložia predsedovia komisií 

10) Plán práce jednotlivých komisií na r. 2021 – PP, OP, Freedivig, UWR, Komisia rozhodcov - predložia 

predsedovia komisií 

11) Správa o činnosti ŠV za r. 2020 – Duchoslavová 

12) Plán práce ŠV na r. 2021 - Duchoslavová 

13) Limity – schválenie nových limitov pre účast na MS a ME – Príloha č.2 

14) Športový kalendár na r. 2021 –  koncept Príloha č.3 

15) Rôzne  

- Úprava súťažného poriadku M SR v PP, RP, BF a DPP 

 
I. Otvorenie zasadnutia 



 

 

 

 

 

Prezident ŠV Mgr. Štefan Mika otvoril o 10:02 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 

Prezident ŠV požiadal zúčastnených o doplnenie programu. Tajomníčka požiadala o doplnenie nasledujúcich 

bodov do programu: 

- Zaradenie memorialu Svaťa Bumbalu do športového kalendára – predbežne 11.12.2021 

- Schválenie refundácie nákladov – náhrady rozhodcom, ako oprávneného nákladu športovému výboru 

z príspevku. Suma 1080,44€ 

- Vyplatenie odmeny športovcom za výkony v r. 2019  

- Naj športovec roka 2020 – návrh  

- Prejednanie nákupu a výber roll-up a prezentačnej steny 

- Kapitálové výdavky – GS Mgr. Žecová 

- Nový rekord SR Sara SUBA na 100m PP - 41,15 13.12.2020 Debrecen 

- Nový rekord SR Sara SUBA na 200m PP – 1:32,90 13.12.2020 Debrecen 

 

Predseda ŠV dal hlasovať o doplnení programu. 

Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 0 

Zdržal sa – 1 (R. Sečkár neprítomný) 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil predložený program zasadnutia spolu s doplnenými bodmi. 

 

III. Priebeh zasadnutia 

 

1) Kontrola úloh: 

Tajomníčka informovala o plnení uznesení zo zasadnutia ŠV z 12.8.2020 

• Bod 5. zápisnice - ANNEX 1,2 boli riadne a včas odoslané, zaplatené, ale ME sa nekonali,  financie boli 

vrátené na ZPS a následne odoslané späť klubom. 

• Bod 6 zápisnice – Tajomníčka zabezpečila všetko v zmysle uznesenia, ale sústredenie v Poprade bolo 

zrušené a odložené na neurčito 

• Bod 7 zápisnice – sústredenie Freediverov sa neuskutočnilo 

• Bod 8 zápisnice – Zoznam odmenených za výkony v r. 2019 bol schválený na zasadnutí ŠV 19.9.2020 

v Žiline.odmeny sa mali odovzdávať na M SR v Poprade. Nakoľko sa M SR 2020 doteraz neuskutočnilo, 

tajomníčka navrhla formou e-mailu informovať ocenených o odmene a jej výplatu uskutočniť bankovým 

prevodom.  

Uznesenie: Ostatné úlohy boli splnené, ŠV berie na vedomie. 
 

2) Informácia o činnosti ŠV od posledného zasadnutia 



 

 

 

 

 

Tajomníčka zrekapitulovala per-rollam hlasovania uskutočnené počas karanténneho obdobia od posledného 
zasadnutia: 

• 31.8.2020 – per-rollam - Zmena miesta konania 2. kola LM a SL z Bratislavy na Žilina 

• 2.10.2020 – per-rollam - Schválený prestup Nina Pivková z SC Hurrikan do KVŠ Bakrakuda 

• 22.10.2020 – per-rollam - Schvaľovanie zoznamu reprezentantov 2020, počas neho prichádzali 

pripomienky k zoznamu v PP, preto nasledovalo ďalšie … 

• 16.11.2020 – per-rollam - Finálny zoznam reprezentantov 2020, bol predložený na schválenie Prezídiu a 

následne zverejnený na web stránke ZPS 

• Menil sa športový kalendár v súvislosti s uzatvorením bazénov, a protipandemických opatrení -bez 

hlasovania 

• Odložili sa M SR 2020 – zatiaľ na neurčito 

• Odložilo sa Finále LM s SL 2020 – zatiaľ na neurčito  

Ďalej tajomníčka informovala o poskytnutí mimoriadnych voľných termínov na zdravotné prehliadky 

v SportMed centre Bratislava v dňoch 26. a 27. 10.2020 po 5 plavcov. Prihlásili sa piati športovci. Ďalšie voľné 

termíny sú až po 13. januári 2020. Požiadala o zoznam záujemcov z klubov podľa zoznamu reprezentantov. 

Podala vysvetlenie na otázky ohľadne vykonania a preplatenia zdravotných prehliadok M. Rumanovi.  

• Tajomníčka preverila možnosť sústredenia v karanténnom centre X-bionicspehre Šamorín, avšak 

z dôvodu vysokej ceny na osobu sme túto možnosť zamietli. 

• Na žiadosť Viceprezidenta SOŠV PhDr. Zdenka Kríža o príspevok do Kronika športu 2020 tajomníčka 

v spolupráci s predsedami komisií vypracovala a odoslala príspevok vo forme článku aj s fotografiami. 

• Vzhľadom na neaktuálnosť loga MŠVVaŠ na súčasných prezentačných stenách/rollupoch je potrebné 

urobiť nové, preto tajomníčka v spolupráci s GS dala pripraviť nové grafické návrhy, ktoré predloží na 

tomto zasadnutí, kde ŠV rozhodne, či a ktorý návrh sa vyberie  

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie 

 

O 10:20 sa pripojil na zasadnutie aj R. Sečkár, doterajšiu neprítomnosť ospravedlnil práve ukončenou 

hospitalizáciou. Od tejto chvíle ŠV pracoval v plnom počte 6 členov. 

 

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

Príloha č.1. zápisnice 

GS ZPS prostredníctvom e-mailu deň vopred, predstavila návrh upraveného rozpočtu, v ktorom uviedla presuny 

financií. ŠV nemal pripomienky a Prezident dal hlasovať o zmenách a presunoch financií.  

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje predložený rozpočet ZPS 

 



 

 

 

 

 

4) Prerozdelenie financií z príspevku uznanému športu (15% pre kluby) z MŠVVaŠ SR  

Tajomníčka informovala členov ŠV, že v priebehu mesiacov jún-sept.  niektoré kluby už čerpali pomernú časť 

z pôvodnej sumy na prerozdelenie príspevku. Následne bol príspevok navýšený zo strany MŠVVaŠ SR. GS 

urobila nový prepočet a aj so započítaním 2. kola LM a SL a vypracovala tabuľku  prerozdelenia na kluby.  

V spolupráci s tajomníčkou boli klubom zasielané Zmluvy, príp. Dodatky k Zmluvám na ďalšie čerpanie pomernej 

3/4 časti príspevku. Zostávajúcu časť príspevku na r. 2020 je možné čerpať do 31.3.2020 preto finálne 

prerozdelenie čiastky za rok 2020 tiež bude posunuté na začiatok roku 2021, aby mali všetky kluby rovnakú šancu 

im pridelené prostriedky zo strany ZPS si vyčerpať. Aktuálne sumy, ktoré si kluby môžu vyčerpať sú uvedené 

v tabuľke: 

Suma na rozdelenie príspevku od MŠVVaŠ pre 

kluby - 25% z celého príspevku ZPS: 
30 112 €     

Klub 

počet plavcov 

zúčastnených 

aspoň na 2 

pretekoch 

celá suma 1/2 celej sumy 
3/4 z celej 

sumy 

 rozdeľovaná čiastka   30 112 € 15 056 € 22 584 € 

Suma na 1 plavca   178 € 89 € 134 € 

Barakuda Šaľa 17 3 029,02 1 514,51 2 271,76 

DELFÍN Žilina 31 5 523,50 2 761,75 4 142,63 

Hurrican Šaľa 5 890,89 445,44 668,17 

Swim Warriors Zvolen 3 534,53 267,27 400,90 

Vodný Svet Zvolena 31 5 523,50 2 761,75 4 142,63 

Neptún Bratislava 19 3 385,37 1 692,69 2 539,03 

Žralok Bratislava 32 5 701,68 2 850,84 4 276,26 

PCP RAK 15 2 672,66 1 336,33 2 004,50 

SPORT CLUB SC 16 2 850,84 1 425,42 2 138,13 

Spolu: 169 30 112,00 15 056,00 22 584,00 

 
V súvislosti s čerpaním financií Mgr. Vaculčík položil otázku ako sa bude prerozdeľovať suma na CTM a navrhol 

použiť kľúč ako bol v roku 2019. Nakoľko ŠV plánuje ešte uskutočniť preteky v 1.Q. roka 2021, ak to situácia dovolí, 

z prostriedkov určených na rok 2020, ktoré možno čerpať do 31.3.2021, členovia sa dohodli, že toto bude bodom 

programu nasledujúceho zasadnutia, predbežne plánovaného na 2/2021. Ďalší návrh, rozdelenie ¾ časti financií 

nevyčerpaných klubmi, prerozdeliť ostatným klubom, členovia ŠV nepodporili. 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie 

 

5) Informácia o stave financií na účte ŠV 

Tajomníčka informovala o pohyboch na účte ŠV, uhradenie 2. a 3. splátky faktúry P. Fialovi, čím má ŠV záväzok 

voči nemu vysporiadaný. Aktuálny stav na účte ŠV k 17.12.2020 je 1477,73€. 

Ďalej informovala o plánovaných výdavkoch, a to : 



 

 

 

 

 

• vyplatení odmien športovcom roka za výkony v r. 2019 – spolu 700,-€ 

• vyplatenie športovcov za dosiahnuté rekordy SR v roku 2020, po ich schválení – spolu 6x33,-  t.j. 198,-€ 

• plán je vysporiadať postupne záväzok voči Ing. R. Baláž – 1700,-€ a následne záväzok voči ZPS vo výške 

2000,-€. 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie 

 

6)  Informácia o stave vzdelávania SADA v antidopingu a plán vzdelávania na rok 2021 

Tajomníčka informovala, že na web stránke ZPS sa nachádza informácia o vzdelávaní v antidopingu, link na kurz 

SADA e-learning v antidopingu. Ďalej, že sem budeme vkladať všetky informácie prichádzajúce zo SADA a tiež na 

fb stránke ZPS. Povinnosťou športovcov, trénerov a členov sprievodných tímov je absolvovať e-learning. Vedúci 

klubov by mali oznamovať ŠV zoznamy športovcov – reprezentantov, ktorí kurz absolvovali, čo dokladujú 

predložením Osvedčenia o absolvovaní.  

Ďalej informovala o vypracovaní plánu vzdelávania, ktorý je tiež zverejnený na webe a požiadala aby vedúci 

klubov pracovali s plavcami, tak ako sa uvádza v dokumente. 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie 

O 10:49 sa P. Vaculčík ospravedlnil pre pracovné povinnosti a ďalej zasadnutie ŠV pokračovalo v počte 5 členov 

ŠV. 

7) Schválenie rekordov SR 

V programe zasadnutia boli ŠV predložené dosiahnuté rekordy v roku 2020: 

- Kalnik Lukáš 400m BF  19.9.2020 2.kolo LM v Ziline  03:40,0 
- Suba Sara  200m PP 22.2.2020 Eger   01:32,90 
- Suba Sara  50m RP  29.2.2020 Žilina   00:17,13 
- Suba Sara  100m PP 13.12.2020 Debrecén  00:41,15 
- Sara SUBA   200m PP 13.12.2020 Debrecén  01:32,90  

Predseda ŠV dal hlasovať o odsúhlasení predložených rekordov a ich vyplatenie 

Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 0 

Zdržal sa – 1 (P. Vaculčík – neprítomný) 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje rekordy SR 2020. Tajomníčka zabezpečí ich vyplatenie športovcom. 

Úplný zoznam dosiahnutých rekordov bude prílohou zápisnice č. 2 

 

8) Správa o činnosti jednotlivých komisií za rok 2020  

Do začiatku zasadnutia neboli predložené všetky správy. 

Uznesenie: Predsedovia komisií, ktorí ju nedoručili tak urobia do 20.12.2020. Budú prílohami 

zápisnice. 



 

 

 

 

 

 

9) Plán práce jednotlivých komisií na rok 2021 

Do začiatku zasadnutia neboli predložené všetky plány činnosti. 

Uznesenie: Predsedovia komisií, ktorí ju nedoručili tak urobia do 20.12.2020. Budú prílohami zápisnice. 

 

10) Správa o činnosti ŠV za rok 2020 

Tajomníčka predložila koncept v rozsahu doručených správ od predsedov komisií. 

Uznesenie: Tajomníčka dopracuje správu po doručení chýbajúcich a predloží ŠV na schválenie. 

 

11) Plán práce ŠV na rok 2021 

Tajomníčka predložila koncept v rozsahu doručených správ od predsedov komisií. 

Uznesenie: Tajomníčka dopracuje plán práce na základe podkladov  a predloží ŠV na schválenie. 

 

12) Schválenie limitov  pre účasť na ME a MS na rok 2021 

Prezident ŠV, Mgr. Š. Mika predložil vypracovaný dokument nových limitov – Príloha č. 3. zápisnice, ktorý je 

výsledkom práce a konzultácie s Ing. Balážom a Mgr. T. Vandlíkom. Vysvetlil jeho tvorbu a zodpovedal otázky 

ostatných členov ŠV. Následne dal hlasovať o schválení limitov 2021. 

Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 0 

Zdržal sa – 1 (P. Vaculčík – neprítomný) 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje limity 2021.  

 

O 12:26 sa opäť pripojil Mgr. P. Vaculčík, ŠV pracoval v plnom počte 6 členov. 

 

13) Športový kalendár na rok 2021 

      Tajomníčka zaslala členom koncept športového kalendára, s ktorým ŠV ďalej pracoval. Ťažko bolo navrhovať 

termíny, vzhľadom na aktuálnu situáciu a uzatvorené bazény. ŠV rozhodol zrušiť usporiadanie odložených M SR 

2020 z  dôvodu absencie tréningov plavcov a uzatvorených bazénov. Predbežne sa termíny ďalších pretekov určili 

v závislosti na už zverejnených termínoch akcií organizovaných CMAS-om, s tým, že sa bude priebežne 

aktualizovať. Vypracovaný Športový kalendár je Prílohou č. 4 zápisnice. 

Prezident ŠV dal hlasovať o schválení vypracovaného športového kalendáru na rok 2021. 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS Športový kalendár na rok 2021. 



 

 

 

 

 

14) Rôzne: 

• Úprava súťažného poriadku M SR – Tajomníčka predložila pripomienky k nezrovnalostiam v znení  niektorých 

bodov súťažného poriadku. Členovia ŠV súhlasili s navrhovanými úpravami a doplnili správne znenie  - 

Aktualizovaný Súťažný poriadok  M SR je Prílohou č. 5 zápisnice.  

Prezident ŠV dal hlasovať o upravenom znení Súťažného poriadku M SR. 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje Súťažný poriadok M SR platný od 17.12.2020. 

• Zaradenie Memoriálu Svaťa Bumbalu do športového kalendára – predbežne 11.12.2021. Tajomníčka 

predniesla požiadavku KŠP Hippocampus Martin o zaradenie uvedenej akcie do športového kalendára 

a požiadavku na finančný príspevok. ŠV a ZPS neposkytuje financie na organizáciu klubových akcií aj keď 

s možnosťou účasti iných klubov. Môže poskytnúť materiálnu pomoc ako zapožičanie technického 

vybavenia, svetelnej tabule a podobne ako napr. v prípade 3FinCup v Žiline. 

Prezident ŠV dal hlasovať o zaradení uvedenej akcie do športového kalendára na r. 2021 bez finančnej 

podpory  

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje zaradenie Memoriálu Svaťa Bumbalu do Športového kalendára na rok 2021 a je už 

súčasťou schváleného športového kalendára 2021 

       

• Schválenie refundácie nákladov – náhrady rozhodcom, ako oprávneného nákladu športovému výboru 

z príspevku. Suma 1080,44€. GS e-mailom predložila podklady s podrobným rozpisom na 1. a 2. kole LM a 

SP s tým, že  ide o presun financií v rozpočte pre športovcov, Dokumentácia je súčasťou vyúčtovania  

príspevku uznanému športu. Prezident ŠV dal hlasovať o schválení refundácie náhrady rozhodcov 

z príspevku, ako oprávneného nákladu ŠV 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje refundáciu v predloženej výške 1080,44€ 

 

• Vyplatenie odmeny športovcom za výkony v r. 2019, ktoré boli schválené na zasadnutí 19.9.2020 v Žiline, sa 

mali odovzdávať na M SR v Poprade. Nakoľko sa M SR 2020 doteraz neuskutočnilo, tajomníčka navrhla 

informovať ocenených o ich udelení spolu s poukážkou formou e-mailu. Finančnú odmenu vyplatiť bankovým 

prevodom. Pokiaľ je možné, tak uhradiť z príspevku uznanému športu s tým, že je potrebné túto položku dať 

do rozpočtu. 



 

 

 

 

 

Najlepšia seniorka v plávaní s plutvami– Zuzana Hrašková  

Najlepší senior v plávaní s plutvami – Lukáš Častven  

Najlepšia juniorka v plávaní s plutvami – Sara Suba  

Najlepší junior v plávaní s plutvami – Adam Osuský  

Najlepšia seniorka v orientačnom potápaní - Radka Rutsch  

Najlepší rozhodca – Miroslav Mavrák  

Najlepší tréner – Radovan Sečkár 

Prezident ŠV dal hlasovať o predloženom spôsobe vyplatenia odmien 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje vyplatenie odmien. Tajomníčka vypracuje sprievodný list, preformuluje Šek na fin. 

odmenu a zašle oceneným. GS zaradí túto položku do rozpočtu a predloží na schválenie Prezídiu ZPS. 

• Návrhy na Naj športovec roka 2020 – ŠV rozhodol, že tieto návrhy sa budú riešiť po skončení športového 

roka 2020, t.j. po 31.3.2021 

• Prejednanie nákupu a výber roll-up a prezentačnej steny – Tajomníčka odprezentovala typ popupu (video), 

grafické návrhy na popup a rollup, cenové ponuky a vybranú najvhodnejšiu.  

Predložená CP je nasledovná: 

pop up rovný, 3x4 od fy plotbase,https://www.plotbase.sk/pop-up-steny 
rozmery sú š x v x h: 334cm x 230 cm x 30cm. Je vhodný do interiéru a krátkodobo do exteriéru.  
Dodaný s potlačou a stolíkom, ktorý je zároveň prepravný kufor, 808,92 s DPH.  
roll-up – nové plachty do našich stojanov: 
1ks potlač plachty + výmena do dodanej konštrukcie 80x200cm ... 38,40€ s DPH/32€ bez DPH 

Členovia podporili objednanie novej steny a 1 ks rollupu, vyjadrili svoje pripomienky ku grafickému návrhu. 

Uznesenie: tajomníčka zapracuje pripomienky ku grafickému návrhu a predloží na schválenie ŠV per-rollam. 

2. kus plachty na rollup – R. Sečkár preverí možnosť formu spolupráce – sponzoringu so značkou Arena 

• Kapitálové výdavky – GS Mgr. Žecová, poslala v predstihu členom výzvu na vyčlenenie prostriedkov na 

kapitálové výdavky.  R. Sečkár opätovne navrhol v úvode stretnutia nákup kompresora na plnenie fliaš, 

v cene cca 8000€. V diskusii členovia vyjadrili nesúhlas a požiadali R. Sečkára na predloženie cenových 

ponúk, potom bude ŠV o nákupe jednať ďalej. 

Ďalej navrhol kúpu stanu-prístrešku pre rozhodcov  pri OP a DPP. Má predložiť cenové ponuky, potom bude 

ŠV o nákupe jednať ďalej. 

Ďalej navrhol nákup ďalekohľadu na statíve (cca 350€) – predloží CP a potom bude ŠV o nákupe jednať 

ďalej. 

Uznesenie: ŠV ZPS nenavrhol zaradiť žiadne položky do kapitálových výdavkov 

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

Zasadnutie skončilo o 13:55 

Zapísala: Dana Duchoslavová – Tajomníčka ŠV 

https://www.plotbase.sk/pop-up-steny

