
 

 

 

 

 

PLÁN ČINNOSTI ŠPORTOVÉHO VÝBORU NA ROK 2022 
 

V roku  2022 bude športový výbor naďalej pokračovať v podpore všetkých športov. Pôjde najmä o oživenie 
tréningového procesu a čo možno najväčšie splnenie kalendára pretekov a reprezentačných sústredení. 

 V  podpore v roku 2022 pôjde najmä o rozšírenie členskej základne, ktorá má vzostupný charakter. Hlavnou 
úlohou bude najmä klásť dôraz na plávanie s plutvami, BF a RP s dôrazom na dlhšie trate. Naďalej bude 
aktívne propagovať preteky DPP. 3. Kolo Ligy mládeže v DPP i M SR v DPP budú mať naďalej pevné miesto v 
kalendári ŠV ZPS, v ktorom pribudne 4. bazénové kolo LM a SL zamerané na dlhé trate. V  roku 2021 sa naši 
reprezentanti zúčastnili aj 2 šampionátov v plávaní s plutvami a MS vo freedivingu. Absolvovali niekoľko kôl 
Svetového pohára v PP aj FD, jedno spoločné sústredenie juniorov a seniorov v PP, BF a RP a po jednom pre 
seniorov a juniorov pred samotnými MS. Freediveri sa pripravovali priebežne v Egypte a Turecku, kde sa konali aj 
MS. Naďalej bude potrebné intenzívne pracovať s plavcami v kluboch a reprezentantami ihneď ako to bude možné 
po otvorení bazénov. 

Naďalej propagovať  a podporovať orientačné potápanie, podhladinové ragby a freediving, ktorý  sa teší 
stále rastúcej obľube v zmysle plánov činností jednotlivých komisií. 

Športový výbor  sa bude naďalej snažiť stabilizovať rozhodcovský zbor, rozšíri sa kalendár o freedivingové 
preteky. 

ŠV sa naďalej bude snažiť propagovať aj iné potápačské športy ako napríklad aquathlon, hokej a podobne. 
Podporí  rozvoj plutvového plávania v regiónoch kde zatiaľ nemáme kluby. 

ŠV bude naďalej aktívne vyvíjať snahu zapojiť do športovej činnosti ďalšie kluby a podporí vznik nových 
klubov v rámci ZPS. 
 
Športový výbor sa bude snažiť propagovať plávanie v plutvách v celoštátnych médiách.  
 
ŠV bude zabezpečovať tieto hlavné úlohy: 

1. Vydá športový kalendár na rok 2022 
2. Bude vytvárať podmienky pre prácu a rozvoj CTM a sledovať výkonnostný rast zaradených pretekárov 
3. Bude vytvárať podmienky pre rozšírenie a najmä skvalitnenie reprezentácie, materiálne zabezpečí 

reprezentáciu na ME juniorov, MS seniorov, zabezpečí v súčinnosti s reprezentačným trénerom 
a trénerskou radou minimálne  tri reprezentačné sústredenia 

4. Zabezpečí 4. kolá Ligy mládeže a Slovenského pohára a Finále, jedno kolo DPP (dištančné plávanie v 
plutvách) a Majstrovstvá SR v PP, RP, BF i MSR v DPP. 

5. V spolupráci s komisiou OP sa bude podieľať na organizácii Majstrovstiev SR v OP a 5. ročníka 
Memoriálu Jozefa Dobrotku v orientačnom potápaní  

6. Bude spolupracovať pri vzdelávaní trénerov, rozhodcov 
7. Bude informovať o nových poznatkoch z CMAS-u 
8. ŠV zasadne minimálne 2x v roku 
9. ŠV bude súčinný s SOŠV pri úkonoch spojených s účasťou reprezentantky SR v plávaní s plutvami na SH 

2022, Zuzany Hraškovej. 
 
Podrobné plány činnosti jednotlivých komisií sú prílohou. 
 
Štefan Mika 
Prezident ŠV 


