
 

 

 

 

 

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS dňa 7.10.2022, 18:00 hod. 

Chata AQUALAND ZPS, Dobšinská Maša 85, 049 73 Dedinky 

Priítomní členovia ŠV:    
Prezident ŠV ZPS:    Mgr. Štefan Mika  
Predseda komisie pre plávanie s plutvami (PP):  Mgr. Pavol Vaculčík – on-line 
Predseda zboru rozhodcov:   Marián Bado  
Predseda komisie pre freediving (FD):  Martin Ruman - neprítomný 
Predseda komisie pre orientačné potápanie (OP):   
Predseda komisie pre podhladinové ragby (UWR): Ing. Dušan Úradník  
Pozvaní: 
Tajomníčka ŠV ZPS, zapisovateľ:   Dana Duchoslavová  
Prezident ZPS:     Ing. Roman Baláž 
GS ZPS:      Mgr. Zuzana Žecová  
Počet členov s platným hlasovacím právom: 4 

 
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 – GS 

5) Schválenie správy z MS 2022 Indoor Freediving Belehrad - zatiaľ nedoručená 

6) Schválenie správy z ME juniorov 2022 Poznaň – príloha č.1 

7) Schválenie správy z MS Seniorov 2022 Cali – príloha č. 2 

8) Odsúhlasenie vyúčtovania MS seniorov Cali – príloha č. 3 

9) Schválenie správy z MS sen.&jun. Open Water 2022, Viverone – zatiaľ nedoručená 

10) Odsúhlasenie vyúčtovania MS sen.& jun. Open Water, Viverone – príloha č. 4 

11) Odsúhlasenie  rekordov SR 2022 – Š. Mika – Príloha č. 5 

12) Odsúhlasenie limitov pre zaradenie do reprezentácie na rok 2023 plávanie s plutvami – Príloha č.6 
13) Schválenie zloženia reprezentácie na obdobie 2022/2023 – predsedovia jednotlivých komisií 
14) Schválenie zoznamu CTM na obdobie 2022/2023 – príloha č.7 
15) Schválenie správy zo sústredenia seniorov v B. Bystrici – Príloha č. 8 
16) Návrh na výrobu medailí pre potreby ZPS – zatiaľ nedodané 

17) Doplnenie členov športového výboru za odstúpených členov: 

Martin Mušitz za R. Sečkár 

18) Body do diskusie  

- navrhnúť člena na zaškolenie k časomiere 

- Nákup megafónu pre potreby na DPP a ......vysielací aparát k mikrofónu  

 

 
Prezident ŠV Mgr. Štefan Mika o 18:15 otvoril zasadnutie ŠV a skonštatoval, že z počtu 5 členov ŠV ZPS sú prítomní štyria 

(4) členovia s hlasovacím právom a zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 



 

 

 

 

 

I. Priebeh zasadnutia 

Zasadnutia ŠV ZPS sa uskutočnilo za prítomnosti 3 členov osobne a 1 on-line. 

1. Prezident ŠV vyzval prítomných o doplnenie programu zasadnutia a dal hlasovať o programe. Tajomníčka 

požiadala o presun bodu 17.) Doplnenie ŠV o M. Mušitza za OP na začiatok zasadnutia. 

Hlasovanie: 

Za – 4 

Proti – 0 

Zdržal sa – 1 (M. Ruman - neprítomný) 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil upravený program zasadnutia ŠV 
 

2. Prezident ŠV krátko predstavil navrhovaného Martina Mušitza za OP. Keďže nik nemal pripomienky, dal hlasovať 

o jeho schválení za člena ŠV. 

Hlasovanie: 

Za – 4 

Proti – 0 

Zdržal sa – 1 (M. Ruman - neprítomný) 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil Martina Mušitza za člena ŠV za komisiu OP. Tajomníčka vyzvala M. Mušitza na on-
line pripojenie k zasadnutiu. M. Mušitz sa ospravedlnil pre zaneprázdnenosť. 
 

3. Kontrola úloh. 

Tajomníčka informovala prítomných o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí. Skonštatovalo sa, že úlohy boli 

splnené, príprava návrhu medailí je v procese. 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie 
 

4. Informácia o činnosti ŠV od posledného zasadnutia 
Tajomníčka informovala prítomných o per-rollam hlasovaniach, zmenách v športovom kalendári. 
Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie 

 
5. Informácia o stave financií na účte ŠV  

GS informovala prítomných o pohyboch a výške aktuálneho zostatku na účte ŠV 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie 
 

6. Schválenie správy z MS 2022 Indoor Freediving Belehrad – Príloha č. 9 
M. Ruman za komisiu FD pred začiatkom zasadnutia doručil správu  z MS.  
Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie, správa bude predložená Prezídiu na schválenie. 
 

7. Schválenie správy z ME juniorov 2022 Poznaň – príloha č.1 

Prezident ŠV a reprezentačný tréner Š. Mika vyzdvihol, že výprava bola veľmi úspešná a v mnohých disciplínach 
sa športovci prebojovali do finále. 
Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie, správa bude predložená Prezídiu na schválenie. 
 

8. Schválenie správy z MS Seniorov 2022 Cali – príloha č. 2 

Vedúci výpravy Ing. R. Baláž podrobnejšie informoval o priebehu šampionátu a organizačných problémoch s ním 

spojených. GS informovala, že dodnes nie je finančné vysporiadanie ukončené (zo strany usporiadateľa doposiaľ 

neboli vrátené neoprávnene vyžiadané financie). 



 

 

 

 

 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie, správa bude predložená Prezídiu na schválenie. 
 

9. Odsúhlasenie vyúčtovania MS seniorov Cali – príloha č. 3 

Ako bolo spomenuté v bode 8., nebolo možné uzavrieť vyúčtovanie, a to aj z dôvodu dodatočne doručených 
dokladov za očkovanie od športovcov.  
Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie, odsúhlasenie sa odkladá na dobu po úplnom vysporiadaní 
finančných výdavkov – GS 
 

10. Schválenie správy z MS sen.&jun. Open Water 2022, Viverone  

Vedúci výpravy Ing. Baláž podrobne informoval o ceste a priebehu, kladoch a nedostatkoch v organizácii tohto 
podujatia a o možnostiach viacčlennej výpravy aj z radov masters plavcov. Správu v písomnej forme doručí 
v dohľadnej dobe. 
Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie, správa bude predložená Prezídiu na schválenie. 
 

11. Odsúhlasenie vyúčtovania MS sen.&jun. Open Water, Viverone – príloha č. 4 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie, správa bude predložená Prezídiu na schválenie. 
 

12. Odsúhlasenie  rekordov SR 2022 – Š. Mika – Príloha č. 5 

Mgr. Š. Mika informoval o jedinom novom rekorde z MS seniorov v Cali, J. Kozmer na 50m PP, následne dal 
hlasovať. 
Hlasovanie: 

Za – 4 

Proti – 0 

Zdržal sa – 1 (M. Ruman – neprítomný, M. Mušitz - neprítomný) 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil rekord SR J. Kozmera a jeho vyplatenie. Tajomníčka vyplatí odmeny za rekordy 

v závere roka. 

 

13. Odsúhlasenie limitov pre zaradenie do reprezentácie na rok 2023 plávanie s plutvami – Príloha č.6 

ŠV navrhol ponechať stanovené limity tak ako boli pre obdobie 2021/2022. 

Prezident Š dal hlasovať. 

Hlasovanie: 

Za – 4 

Proti – 0 

Zdržal sa – 1 (M. Ruman – neprítomný, M. Mušitz - neprítomný) 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil limitov pre zaradenie do reprezentácie na rok 2023 bez zmeny. 

 

14. Schválenie zloženia reprezentácie na obdobie 2022/2023 – predsedovia jednotlivých komisií 
Nie všetci predsedovia komisií doručili svoje návrhy, preto úloha ostáva, schvaľovanie reprezentácie bude po 

finálnom spracovaní zoznamu. 

Uznesenie: Tajomníčka po doručení zoznamov od jednotlivých komisií a doplnení údajov predloží ŠV na 

prerokovanie a schválenie. 

15. Schválenie zoznamu CTM na obdobie 2022/2023 – príloha č.7 
Tajomníčka v predstihu zaslala zoznam CTM, bol bez pripomienok. 

Prezident Š dal hlasovať. 



 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za – 4 

Proti – 0 

Zdržal sa – 1 (M. Ruman – neprítomný, M. Mušitz - neprítomný) 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil zoznam CTM  na rok 2023. 

16. Schválenie správy zo sústredenia seniorov v B. Bystrici – Príloha č. 8 
Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie, správa bude predložená Prezídiu na schválenie. 
 

17. Návrh na výrobu medailí pre potreby ZPS  

Návrhy zatiaľ neboli nedodané. D. Úradník sa ponúkol overiť možnosť ďalšieho dodávateľa grafického návrhu. 
Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie, D. Úradník overí možnosti u nového dodávateľa grafiky. 

 

19) Body do diskusie  

- navrhnúť člena na zaškolenie k časomiere – ŠV sa dohodol, že v priebehu finále LM overí záujem u rozhodcov 

o túto prácu 

Uznesenie: Členovia ŠV preveria a poveria vybraného zástupcu na zaškolenie k časomiere u Mates systems 

s.r.o. 

- Nákup megafónu pre potreby na DPP a obnova zastaranej a nefunkčnej ozvučovacej techniky – Ing. Baláž 

informoval o zastaranej a nefunkčnej časti ozvučovacej techniky a potrebe jej výmeny. Mgr. Š. Mika zas 

o potrebe zakúpenia megafónu pre DPP. 

Uznesenie: Členovia ŠV preveria a predložia ponuky na nákup spolu s CP. 

 

Prezident ŠV poďakoval členom za aktívny prístup a ukončil zasadnutie. 

 

Zapísala: Tajomníčka ZPS D. Duchoslavová 

Dňa: 10.10.2022 


