
 

 

 

 

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS dňa 15.1.2020 – Bratislava 
 
Prítomní členovia ŠV:    
Mgr. Štefan Mika 
Mgr. Pavol Vaculčík 
Martin Kovačovský 
Martin Ruman 
 
Ospravedlnení členovia ŠV:  
Radovan Sečkár 
Ing. Andrej Škotta 
 
Pozvaní: 
Dana Duchoslavová - zapisovateľ 
Mgr. Zuzana Žecová 
Ing. Dušan Úradník – zástupca za predsedu komisie podhladinové rugby 
Počet členov s platným hlasovacím právom: 4 
 
Program zasadnutia: 

1) Kontrola úloh  

2) Štatút ŠV – prerokovanie návrhu aktualizácie a čl. II – Volebný poriadok 

3) Štatút reprezentanta - aktualizácia 

4) Informácia o čerpaní rozpočtu ŠV ZPS 2019  

5) Zdroje ktoré pôjdu do položky CTM 2019 – schválenie  prerozdelenia financií pre kluby 

podľa prepočtu v zmysle príslušnej smernice ZPS  

6) Plán rozpočtu pre rok 2020 / Mgr. Štefan Mika, Ing. Roman Baláž  

7) Info o dotácii pre ZPS 2020 – návrh športovcov, trénera, trénera za celoživotnú prácu 

8) Program LM a SP 2020 – Mgr. Vaculčík 

9) Príprava 1. kola LM a SP 

a/ výber dodávateľa a objednávka tlače nálepiek na r.2020 na šnorchle a medaile 

b/ výber dodávateľa a objednávka medailí 

c/ výber dodávateľa a objednávka tlače diplomov 

10) Rôzne  

a/ vysporiadanie záväzkov ŠV za rok 2019 

b/ prestup rozhodcu 

 

I. Otvorenie zasadnutia 
Predseda ŠV Mgr. Štefan Mika otvoril o 11:20 zasadnutie a skonštatoval, že z počtu 6 členov ŠV 

ZPS sú prítomní 4 členovia s hlasovacím právom a zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 

II. Odsúhlasenie návrhu programu zasadnutia 



 

 

 

 

Predseda ŠV požiadal zúčastnených o doplnenie programu.  

• Doplnenie bodu 1 – Personálna zmena na pozícii predsedu komisie za podhladinové 

rugby 

• Doplnenie programu do bodu rôzne - informácia o zmene termínu konania sústredenia 

širšej reprezentácie PP, RP, BF v Poprade z 26.-29.3.2020 na 27.3-30.3.2020, oprava 
v športovom kalendári 2020 – Mgr. Štefan Mika 

 

Predseda ŠV dal hlasovať o doplnení programu. 

Hlasovanie: 

Za – 4 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil upravený program zasadnutia s doplneným bodom Rôzne 

Schválený program : 
1) Personálna zmena na pozícii predsedu komisie za podhladinové rugby 
2) Kontrola úloh  
3) Štatút ŠV – prerokovanie návrhu aktualizácie a čl. II – Volebný poriadok 

4) Štatút reprezentanta - aktualizácia 

5) Informácia o čerpaní rozpočtu ŠV ZPS 2019  
6) Zdroje ktoré pôjdu do položky CTM 2019 – schválenie  prerozdelenia financií pre kluby 

podľa prepočtu v zmysle príslušnej smernice ZPS  
7) Plán rozpočtu pre rok 2020 / Mgr. Štefan Mika, Ing. Roman Baláž  
8) Info o dotácii pre ZPS 2020 – návrh športovcov, trénera, trénera za celoživotnú prácu 
9) Program LM a SP 2020 – Mgr. Vaculčík 
10) Príprava 1. kola LM a SP 

a/ výber dodávateľa a objednávka tlače nálepiek na r.2020 na šnorchle a medaile 

b/ výber dodávateľa a objednávka medailí 
c/ výber dodávateľa a objednávka tlače diplomov 

11) Rôzne  

a/ vysporiadanie záväzkov ŠV za rok 2019 
b/ prestup rozhodcu 

c/ informácia o zmene termínu konania sústredenia širšej reprezentácie PP, RP, BF v 
Poprade z 26.-29.3.2020 na 27.3-30.3.2020, oprava v športovom kalendári 2020 – Mgr. 

Štefan Mika 
 

 

III. Priebeh zasadnutia 
 

1) Personálna zmena na pozícii predsedu komisie za podhladinové rugby 



 

 

 

 

Tajomníčka ŠV informovala prítomných o žiadosti Ing. Andreja Škottu – predsedu komisie za UW 

rugby o odstúpenie z funkcie a návrhu komisie na vymenovanie na túto pozíciu Ing. Dušana 

Úradníka, ktorý bol prítomný na zasadnutí. Krátko sa predstavil a následne dal predseda ŠV  

hlasovať o uvoľnení Ing. Andreja Škottu a vymenovanie Ing. Dušana Úradníka za predsedu 

komisie UW Rugby v ŠV ZPS. 

 

Hlasovanie: 

Za – 4 

Proti – 0 
Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje uvoľnenie Ing. Andreja Škottu z funkcie predsedu komisie ŠV za UW 

rugby. ŠV ZPS schvaľuje vymenovanie Ing. Dušana Úradníka na funkciu predsedu komisie ŠV za UW 

rugby 

Od 11:30 je na zasadnutí prítomných 5 členov s platným hlasovacím právom. 

 

2) Kontrola úloh: 

• Nová tajomníčka požiadala o informácie ohľadne ponuky SPF na odpredaj dotykových dosiek – 

stretnutie s prezidentom SPF dohodne v spolupráci s Prezidentom ZPS 

• GS ZPS informovala o vyplatení refundácie nákladov reprezentantov za účasť na šampionátoch 

v rozsahu bodu 7) zápisu zo zasadnutia ŠV ZPS dňa 12.12.2019 

• Martin Ruman informoval, že doposiaľ nedostal odpoveď na svoj email Patrikovi Fialovi zo dňa 

30.10.2019. Odpoveď bola prezentovaná na zasadnutí 12.12.2019 a je zaznamenaná v zápise 

z daného zasadnutia..  

• GS ZPS informovala, že odmeny pre športovcov OP odsúhlasené a zapísané v bode 12) zápisu zo 

zasadnutia ŠV ZPS dňa 12.12.2019, zatiaľ neboli uhradené kvôli nedostatku prostriedkov na 

účte ŠV. 

Uznesenie: Ostatné úlohy boli splnené. 
 

3) Štatút ŠV 

Tajomníčka predložila aktualizáciu Štatútu ŠV so zapracovanými zmenami, gen. sekretárka 
vysvetlila zmenu v Čl. II, bod. 1. Zasadnutie ŠV prerokovalo navrhované zmeny. 
Upravený štatút tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice a bude zverejnený aj na príslušnej stránke webu 

ZPS. 

Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 
Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje nové znenie Štatútu ŠV 

 



 

 

 

 

4) Štatút reprezentanta 

Tajomníčka predložila aktualizovaný Štatút reprezentanta. Členovia ŠV navrhli úpravy v Čl. III, 

bod i. Štatút bol aktualizovaný. Reprezentantom podpísaný štatút má platnosť na dobu neurčitú. 

Samostatnou prílohou Štatútu reprezentanta bude Dekrét reprezentanta s platnosťou na 

príslušný súťažný rok. Upravený štatút tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice a bude zverejnený aj na 

príslušnej stránke webu ZPS. 

Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 0 
Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje Štatút reprezentanta v novom znení 

 

5) Informácia o čerpaní rozpočtu ŠV ZPS 2019 

GS ZPS podala informáciu o čerpaní rozpočtu ŠV ZPS, stave financií na bankovom účte 

a očakávaných výdavkoch. 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie 

 

6)  Zdroje ktoré pôjdu do položky CTM 2019 

Informácia o zdrojoch do položky na CTM 2019 - nakoľko sa ešte menila konečná suma na 

prerozdelenie, urobil sa nový prepočet a Predseda ŠV dal hlasovať o konečnom prerozdelení 
financií pre kluby.  Tabuľka s prerozdelením tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. 

Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje prerozdelenie finančných zdrojov na kluby v predloženej podobe. 

V prípade ďalších zmien sa prerozdelenie odsúhlasí per-rollam. 

 

7) Plán rozpočtu pre rok 2020 

Plán rozpočtu na rok 2020 – nebol na zasadnutie pripravený. GS ZPS informovala ŠV o pridelenej 

sume z MŠVVaŠ vo výške 111 041 € a v spolupráci s predsedami komisie pripravila pracovnú 
verziu plánu rozpočtu 2020, ktorú bude potrebné aktualizovať v závislosti na možné príjmy 

z ďalšej dotácie a prerozdelenia výdavkov. 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie 



 

 

 

 

8) Info o dotácii pre ZPS 2020 – návrh športovcov, trénera, trénera za celoživotnú prácu 

Tajomníčka podala informáciu o stave žiadosti o dotáciu v rámci výzvy MŠVVaŠ na r. 2020, návrh 

športovcov, trénera a trénera za celoživotnú prácu s mládežou. Žiadosť bola doplnená  o dotáciu 

na organizovanie tradičných podujatí – OEC.  

Uznesenie: Tajomníčka sfinalizuje žiadosť do konečnej podoby na podanie. Žiadosť podá včas a 

správne 

9) Program LM a SP 2020 

Program LM a SP 2020 bol prerokovaný a doplnený o kategóriu F0. Predseda ŠV dal hlasovať 

o programe. Upravený program tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 

Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje program LM a SL na rok 2020 

10) Príprava 1. kola LM a SP 

Tajomníčka podala informáciu vybraných dodávateľoch  

a. tlače nálepiek TK a na medaily 

b. nového dodávateľa medailí 

c. tlač diplomov nie je potrebná, na účely 1. kola je dostatok z predchádzajúceho obdobia 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie. Tajomníčka zabezpečí uvedené na 1. kolo LM a SL 2020 
 

11) Rôzne 

a) Vysporiadanie záväzkov ŠV za r. 2019 voči Patrik Fiala, po diskusii a vysvetlení ŠV uznáva 

pohľadávku. Predsedajúci dal hlasovať o jej postupnom vysporiadaní . 

Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje postupné vysporiadanie pohľadávky v závislosti na stave 

finančných prostriedkov na bank. účte ŠV 

b) Prestup rozhodcu Michal Szabó – ide o obojstrannú dohodu klubov. Predsedajúci dal hlasovať 
o prestupe rozhodcu. 

Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje prestup rozhodcu 



 

 

 

 

 

c) Predsedajúci informoval o obsadenosti bazéna v Aquacity Poprad v termíne požadovanom ŠV 

s návrhom o posun termínu nástupu a ukončenia sústredenia širšej reprezentácie PP, RP, BF 

o jeden deň, teda v termíne 27.3.-30.3.2020. Následne je potrebné upraviť informáciu aj 

v športovom kalendári 2020. Nikto z prítomných nemal námietky, predsedajúci dal hlasovať. 

Hlasovanie: 

Za – 5 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 
Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje zmenu termínu. 

 

 

Zasadnutie skončilo o 16:30 

Zapísala: Dana Duchoslavová 


