
 

 

 

 

 

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS dňa 16.3.2022 – on-line 

Na základe vyhlásenia 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:    
Prezident ŠV ZPS:    Mgr. Štefan Mika 12:50 
Predseda komisie pre plávanie s plutvami (PP):  Mgr. Pavol Vaculčík 13:00 
Predseda zboru rozhodcov:   Miroslav Mavrák 13:00 
Predseda komisie pre freediving (FD):  Martin Ruman 14:00 – 14:18 
Predseda komisie pre orientačné potápanie (OP): Radovan Sečkár 13:00 
Predseda komisie pre podhladinové ragby (UWR): Ing. Dušan Úradník 13:00 
Pozvaní: 
Tajomníčka ŠV ZPS, zapisovateľ:   Dana Duchoslavová 12:45 
Prezident ZPS:     Ing. Roman Baláž  
GS ZPS:      Mgr. Zuzana Žecová  
Počet členov s platným hlasovacím právom: 5 

 
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) Informácia o stave financií na účte ŠV – tajomníčka ŠV 

5) Správa o činnosti ŠV za rok 2021 

6) Plán činnosti ŠV na rok 2022 

7) Návrh rozpočtu čerpania príspevku uznanému športu na rok 2022 - GS 

8) Návrh rozpočtu ŠV z vlastných zdrojov na rok 2022 

9) Schválenie programu M SR 

10) Návrh na úpravu Smernice o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov a 

o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania na akciách ZPS.  

Návrh: úprava čl.V, bod 2. nasledovne: „Suma stanovená na stravnú jednotku pre podujatia definované podľa bodu 

1 je 5,- € raňajky, 7,-€ obed a večera.“  

11) Ponuka SPF na spoluprácu pri DPP na otvorenej vode 

12) Návrh na výrobu medailí pre potreby ZPS 

13) Svetové hry Birmingham, USA 

14) Rôzne: 

a) Úprava smernice Tvorba a riadenie reprezentácie SR v podmienkach ZPS 

b) Zmena miesta sústredenia v OP 

 

I. Otvorenie zasadnutia 

 
Prezident ŠV Mgr. Štefan Mika otvoril o 13:06 zasadnutie a skonštatoval, že z počtu 6 členov ŠV ZPS sú prítomní piati (5) 

členovia s hlasovacím právom a zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 

II. Priebeh zasadnutia 



 

 

 

 

 

 

1. Schválenie programu zasadnutia 

Prezident ŠV požiadal o doplnenie do bodu rôzne úpravu smernice Tvorba a riadenie reprezentácie s doplnením špecifikácie 
reprezentanta SR v DPP. Zároveň požiadal zúčastnených o ďalšie doplnenia a pripomienky k programu zasadnutia.  
R. Sečkár doplnil informáciu o zmene miesta sústredenia v OP. 
Prezident ŠV dal hlasovať o programe zasadnutia s predloženými zmenami. 

Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 0 

Zdržal sa – 1 (M. Ruman – neprítomný) 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil upravený program zasadnutia  
 

2. Kontrola úloh 
- Po ukončení súťažného roka 2021 bol aktualizovaný dokument Reprezentácia SR 2021/2022 schválený ŠV formou 

per-rollam hlasovania dňa 3.2.2022 a predložený na schválenie Prezídiu ZPS 
- Schválené rekordy SR boli vyplatené  
- Nafukovacie bóje pre DPP a OP už sú dodané. Vyzdvihol ich M. Mavrák 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie  
 

3. Informácia o činnosti ŠV od posledného zasadnutia ŠV (per-rollam hlasovania, zmeny v šport. kalendári, 

prestupy a iné) 

Tajomníčka informovala o činnosti ŠV od posledného zasadnutia: 
- Prebehli per-rollam hlasovania:  

o  Schválenie Zoznamu reprezentantov ZPS 2021/2022 
o  Aktualizácia športového kalendára - výmena termínov sústredenia a 1. kola LM a SL 2022 
o  Schválenie Limitov pre účasť na MS a ME 2022 
o  Schválenie programu LM a SL na rok 2022 

- Športový kalendár bol doplnený o aktivity TV a priebežne bol upravovaný o zmeny v termínoch podujatí v PP – 3. 
aktualizácia 

- Prebehlo sústredenie širšej reprezentácie SR v BSFZ Suedstadt, AUT (7.2.-10.2.2022). Celkové náklady boli 
4 416,01€. Správa zo sústredenia bola prílohou pozvánky. 

- Klubom bola rozoslaná informácia s odporúčaním rezervácie ubytovania na Dedinkách v termíne konania DPP 
- Prebieha príprava presunutého 1. kola LM a SL v Trenčíne, po novom už bez obmedzení. 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie  
 

4. Informácia o stave financií na účte ŠV – tajomníčka ŠV 

Tajomníčka odprezentovala pohyby a stav na účte ŠV od posledného zasadnutia ŠV. 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie  
 

5. Správa o činnosti ŠV za rok 2021 

Správa o činnosti ŠV za rok 2021 bola prílohou č.1 pozvánky na zasadnutie, Prezident ŠV požiadal o pripomienky. 

Žiadne neboli, preto vyzval prítomných na hlasovanie o jej schválení.  
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Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 0 

Zdržal sa – 1 (M. Ruman – neprítomný) 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil správu o činnosti ŠV za rok 2021. Správa v tejto podobe bude súčasťou výročnej správy ZPS. 
 

6. Plán činnosti ŠV na rok 2022 

Plán činnosti ŠV na rok 2022 bol prílohou č.2 pozvánky na zasadnutie, Prezident ŠV požiadal o pripomienky, žiadne neboli. 

Prezident ŠV dal hlasovať o schválení plánu činnosti ŠV na rok 2022 

Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 0 

Zdržal sa – 1 (M. Ruman – neprítomný) 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil plán činnosti ŠV na rok 2022.  

O 13:35 sa na zasadnutie pripojila GS, Mgr. Žecová a informovala členov ŠV o zmenách v čerpaní verejných zdrojov. 

7. Návrh rozpočtu čerpania príspevku uznanému športu na rok 2022 – GS 

GS predložila návrh rozpočtu čerpania príspevku uznanému športu na rok 2022 v predstihu, príloha č.3, aby si členovia 

pripravili pripomienky. Prezident ŠV požiadal prítomných predloženie návrhov. 

R. Sečkár informoval o zmenách v kalendári CMAS pre OP t.j. zmene miesta sústredenia z Liberec na Gyékénes, HUN 

a požiadal o navýšenie položky na toto sústredenie. 

GS zapracovala uvedené do návrhu rozpočtu a následne sa o 13:55 odpojila. 

Prezident ŠV dal hlasovať o schválení upraveného návrhu rozpočtu čerpania príspevku uznanému športu na rok 2022 

Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 0 

Zdržal sa – 1 (M. Ruman – neprítomný) 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil návrh rozpočtu čerpania príspevku uznanému športu na rok 2022, ktorý bude v tomto znení 

predložený na Zjazd ZPS. 

 

O 14:00 sa pripojil k stretnutiu M. Ruman a informoval o dianí vo freedivingu a navrhol vytvoriť AIDA Slovakia.  

Uznesenie: Členovia ŠV odporučili pripraviť a doručiť na ZPS materiál o podmienkach a spôsobe začlenenia AIDA Slovakia 

do ZPS. Zodpovedný M. Ruman – komisia FD. 

M. Ruman sa odpojil o 14:18, zasadnutie pokračovalo v počte 5 členov s hlasovacím právom. 

8. Návrh rozpočtu ŠV z vlastných zdrojov na rok 2022 

Tajomníčka s pozvánkou na zasadnutie predložila v Prílohe č.4 návrh rozpočtu ŠV a požiadala členov ŠV o návrhy na 

doplnenie čerpania finančných prostriedkov z vlastných zdrojov. Prezident ŠV požiadal prítomných na ich predloženie. ŠV 

rozhodol, že financie z vlastných zdrojov budú použité na krytie výdavkov, ktoré vzniknú priebežne, vždy na základe 

schválenia ŠV. 



 

 

 

 

 

Príloha č. 4  

Prezident ŠV dal hlasovať o schválení  rozpočtu financií z vlastných zdrojov ŠV v roku 2022 

Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 0 

Zdržal sa – 1 (M. Ruman – neprítomný) 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil rozpočet financií z vlastných zdrojov ŠV v roku 2022. 

 

9. Schválenie programu M SR 

Súčasťou pozvánky na zasadnutie bol aj program M SR v PP z roku 2021, príloha č. 5. Prezident ŠV požiadal členov 

o pripomienky a prípadné schválenie platnosti predloženého z r. 2021. ŠV rozhodol ponechať Program M SR z roku 2021 

v platnosti aj na r. 2022 

Prezident ŠV dal hlasovať o schválení  programu M SR ZPS 2022 

Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 0 

Zdržal sa – 1 (M. Ruman – neprítomný) 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil program M SR ZPS 2022. 

 

10. Návrh na úpravu Smernice o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom 

realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania na 

akciách ZPS.  

Na podnet GS bol predložený návrh na úpravu čl.V, bod 2. nasledovne: „Suma stanovená na stravnú jednotku pre podujatia 

definované podľa bodu 1 je 5,- € raňajky, 7,-€ obed a večera.“ Nakoľko už niekoľko rokov nebola táto položka upravovaná 

a v súčasnosti už nie je možné zabezpečiť stravovanie v pôvodnej cene 5,-€. 

Prezident ŠV dal hlasovať o schválení  úpravy čl.V, bod 2. Smernice o poskytovaní peňažných odmien športovým 

odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania 

na akciách ZPS.  

Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 0 

Zdržal sa – 1 (M. Ruman – neprítomný) 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil úpravy čl.V, bod 2. Smernice o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a 

členom realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania na akciách 

ZPS a teda navýšenie sumy na stravnú jednotku tak ako bola predložená. 

Zodpovedná: Tajomníčka pripraví aktualizovanú Smernicu a predloží ŠV na schválenie formou per-rollam hlasovania. 

 

11. Ponuka SPF na spoluprácu pri DPP na otvorenej vode 

Tajomníčka informovala, že pri overovaní možnosti zapožičania automatickej časomiery na DPP od SPF na otvorenej vode 

došlo k ponuke od p. Košťála k spolupráci so SPF na súťažiach v DPP a ich spoločnom usporiadaní. 



 

 

 

 

 

V prípade použitia uvedenej automatickej časomiery by bolo nutné k meraniu prizvať spoločnosť Sport Timing Slovakia , 

s.r.o. Kežmarok, ktorá ju spravuje. Členovia ŠV sa dohodli ponechať DPP tak ako je naplánované. 

Uznesenie: ŠV ZPS poďakoval za informáciu a berie na vedomie  
 

12. Návrh na výrobu medailí pre potreby ZPS 

R. Sečkár navrhol dať vyrobiť medaile pre potreby ZPS s vlastným motívom. Tajomníčka preverila možnosti dodania už na 

prvé preteky, čo však nebolo reálne. Navrhla preto premyslieť a pripraviť grafiku tak aby bola univerzálnou pre všetky 

odvetvia športov pod hlavičkou ZPS, zistiť predbežný počet na 1 rok a následne rozposlať žiadosti o cenové ponuky.   

Uznesenie: Tajomníčka v spolupráci s R. Sečkárom pripravia návrhy na grafiku a preveria cenové kalkulácie. 
 

13. Svetové hry Birmingham, USA 

Prezident ŠV, Mgr. Š. Mika informoval o stretnutí na SOŠV ohľadne účasti Zuzany Hraškovej na SH. Informoval 

o financovaní nákladov pretekárky a trénera. Z. Hrašková aktuálne trénuje v Olomouci pod vedením Mgr. Zuzany Svozilovej, 

ktorá bude sprevádzať Z. Hraškovú na tomto podujatí. SOŠV hradí cestovné náklady a ošatenie, štartovné hradí 

usporiadateľ. Náklady nad rámec hradí Z. Hrašková. 

Uznesenie: ŠV berie na vedomie. 

 

14. Rôzne: 

a) Úprava smernice Tvorba a riadenie reprezentácie SR v podmienkach ZPS 

Mgr. Š. Mika navrhol doplnenie špecifikácie reprezentanta SR v DPP nasledovne: 

Do čl. 6 – Tvorba reprezentácie doplniť:  

 

• Diaľkové plávanie s plutvami (DPP) 
Pre juniorov aj seniorov platí, že: 

o  pretekári sa musia umiestniť na 1. a 2. mieste na M SR v DPP(toto umiestnenie sa 
považuje za  splnený A limit, 3. a 4. miesto sa považuje za splnený B limit) 

o  v prípade absencie pretekára z 1. alebo 2. miesta, bude nahradený ďalším v poradí, ak 
ŠV nerozhodne inak 

Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 0 

Zdržal sa – 1 (M. Ruman – neprítomný) 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil úpravy čl.6, Smernice Tvorba a riadenie reprezentácie SR. 
Tajomníčka pripraví aktualizáciu smernice a predloží ŠV na schválenie formou Per-rollam hlasovania. 

 

b) Zmena miesta sústredenia v OP bolo prejednané v bode 7. 

O 15:02 Prezident ŠV poďakoval členom za aktívny prístup a ukončil zasadnutie. 

 

Zapísala: Tajomníčka ZPS D. Duchoslavová 

Dňa: 17.3.2022 
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formátoval: Písmo: Tučné


