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TVORBA A RIADENIE REPREZENTÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
V PODMIENKACH  ZVÄZU POTÁPAČOV SLOVENSKA pre PP, RP, BF, DPP, OP, nádychové 

potápanie (FD) a podhladinové ragby (UWD) 
Vnútorná smernica ZPS  číslo 1/2014 

 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1) Základným predpokladom celého systému je skutočnosť, že každý športový potápač sa môže vypracovať do 

reprezentácie. Pre zabezpečenie kvality reprezentácie je však potrebné absolvovať určitý postup, 
zodpovedajúci postupnému vývoju športového potápača – od začiatočníka po reprezentanta. Základom 
prípravy je práca v kluboch športového potápania. Účasťou na domácich podujatiach príslušnej výkonnostnej 
úrovne je možný postup do vyšších foriem účasti na podujatiach a prípravy až po reprezentáciu. 
 

Článok 2 
Reprezentácia SR v športovom potápaní 

 
1) Štátna športová reprezentácia predstavuje organizovaný súhrn subjektov, činností a podmienok smerujúcich k 

príprave a účasti vybraných jednotlivcov alebo kolektívov na vrcholných medzinárodných podujatiach. Z 
poverenia štátu reprezentujú športovci a ďalší účastníci, vybraní ZPS, svoju športovú úroveň a úroveň 
slovenského športu. Za najvyšší stupeň športovej reprezentácie sa považuje účasť na SH a oficiálnych 
majstrovstvách sveta a Európy. Za špecifickú formu štátnej športovej reprezentácie sa považuje aj pôsobenie 
delegátov ZPS v medzinárodných športových štruktúrach, aktívna účasť zástupcov ZPS na medzinárodných 
konferenciách, kongresoch a pod. Za reprezentáciu sa považuje aj organizovanie vrcholných medzinárodných 
športových podujatí na území Slovenskej republiky. 

2) Športový reprezentant SR v športovom potápaní (ďalej len reprezentant) je športovec, ktorý sa svojou 
výkonnostnou úrovňou približuje svetovej špičke v danej disciplíne a kategórii. Reprezentantov navrhuje 
trénerská rada  a po schválení ŠV-ZPS  menuje prezident ZPS. Reprezentanti – športovci – sú menovaní 
menovacím dekrétom reprezentanta na ďalší športový rok vždy pred začatím zimnej (od októbra do septembra 
nasledujúceho roku) sezóny. 
 

Článok 3 
Riadenie reprezentácie 

 
1) Trénerská rada ZPS  (ďalej len TR-ZPS) je orgánom ŠV-ZPS pre riadenie, tvorbu a zabezpečenie reprezentácie 

SR v športovom potápaní. Za svoju činnosť zodpovedá ŠV-ZPS a prostredníctvom povereného prezidenta ŠV-
ZPS. 

2) Športovcov – reprezentantov zaradených aj nezaradených do výberu reprezentantov riadia tréneri 
z materských klubov. Metodicky ich riadi štátny tréner v spolupráci s trénermi jednotlivých reprezentantov a 
zabezpečuje ZPS podľa svojich možností. 

3) Vedúci TR-ZPS je vedúcim štátnej reprezentácie. Vedúceho TR-ZPS volí ŠV-ZPS na základe výberového 
konania a daných podmienok. Vedúceho TR-ZPS menuje prezident ZPS a za plnenie úloh vedúci štátnej 
reprezentácie priamo zodpovedá prezidentovi ŠV-ZPS. 
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Článok 4 
Trénerská rada ZPS 

 
1) Trénerskú radu tvoria: 

a. prezident ŠV-ZPS,  
b. viceprezident ŠV-ZPS, 
c. vedúci trénerskej rady, 
d. vedúci štátnej  reprezentácie  pre seniorov a juniorov, 
e. tréneri z materských klubov.  

2) Zabezpečuje výber reprezentačných trénerov pre juniorov a seniorov na základe návrhu vedúceho TR-ZPS 
a prezidenta ŠV-ZPS pre každý nový rok. Odsúhlasuje ŠV-ZPS. Menuje prezident ZPS. 

3) Prizývaní členovia sú: 
a. prezident ZPS a tajomník ZPS pre šport, 
b. ďalší funkcionári podľa prerokovávanej tematiky. 

4) Trénerská rada ZPS o všeobecných otázkach a reprezentácie ako celku rozhoduje v plnom zložení. Prizvaní 
členovia sa vyjadrujú v diskusii k problematike, ale pri rozhodovaní nehlasujú. 

5) Trénerská rada zabezpečuje a plní nasledovné úlohy: 
a. Navrhuje koncepciu práce s reprezentáciou na SH cykly, jednotlivé roky a vyhodnocuje jej uplatňovanie v 

praxi. 
b. Schvaľuje výkonnostné ciele na jednotlivé reprezentačné podujatia, sleduje a vyhodnocuje výsledky 

jednotlivcov, družstiev, pôsobenie a prínos všetkých členov výpravy. 
c. Navrhuje zloženie a financovanie športovej reprezentácie na príslušný rok (športovú sezónu) podľa návrhu 

pridelených finančných prostriedkov . 
d. Schvaľuje počet a miesta podujatí, výsledky ktorých sa započítavajú v danej sezóne do výkonnostného 

priemeru reprezentácie. 
e. Schvaľuje rebríčky reprezentácie v jednotlivých disciplínach a kategóriách. 
f. Vyhlasuje spôsob a podmienky pre nomináciu na vrcholné podujatia – MS a ME – v danom roku, o ktorých 

včas informuje prostredníctvom webovej stránky ZPS. 
g. Navrhuje nominácie na jednotlivé podujatia vrátane sprievodu a predkladá na potvrdenie ŠV-ZPS. 
h. Spolupracuje s trénermi CTM pri sledovaní talentov a zabezpečuje ich prechod do reprezentácie. 
i. V spolupráci s ostatnými komisiami ZPS /ŠV-ZPS, prezídium ZPS, kontrolná komisia ZPS, navrhuje a 

zabezpečuje systém súťaží na Slovensku tak, aby bola možná optimálna účasť reprezentantov na 
domácich podujatiach a zároveň bola daná možnosť všetkým športovcom prepracovať sa svojou 
výkonnosťou do reprezentácie. 

k. Schvaľuje výber športového materiálu plutvy, šnorchle, potápačské fľaše a ostatného materiálu pre 
potreby reprezentantov podľa aktuálnych potrieb a finančných možností ZPS a jeho prideľovanie 
a odporúča zoznam firiem a výrobcov uvedeného materiálu pre potreby reprezentácie. Zodpovedá za 
propagáciu a masmediálnu politiku reprezentácie. 

 
 

Článok 5 
Kompetencie členov Trénerskej rady 

 

1) Prezident ŠV-ZPS  
Je volený funkcionár zväzu a zodpovedá  za prácu TR-ZPS. Priamo riadi vedúceho TR-ZPS  
s cieľom zabezpečiť plnenie úloh pre zabezpečenie reprezentácie ZPS. Medzi zasadaniami  
ŠV-ZPS rozhoduje, v rozsahu svojich právomocí, operatívne. Pri výkone svojej funkcie sa riadi všeobecne 
platnými predpismi a internými predpismi ZPS. 
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2) Vedúci trénerskej rady  
a. zodpovedá za reprezentáciu ZPS a priamo zodpovedá prezidentovi ŠV-ZPS, 
b. zabezpečuje vypracovanie koncepcie práce s reprezentáciou ZPS na jednotlivé olympijské cykly a na 

jednotlivé roky, 
c. zabezpečuje vypracovanie smerníc a ostatných materiálov týkajúcich sa riadenia a práce  

s reprezentáciou, ako aj prehľady výkonnosti v jednotlivých disciplínach a kategóriách, zostavovanie 
rebríčkov reprezentácie a ich porovnávanie s európskou a svetovou úrovňou, 

d. spolu s tajomníkom ŠV-ZPS zabezpečuje rozpočty výjazdov reprezentácie s následným predložením 
prezidentovi ŠV-ZPS, kontrolnej komisii a prezidentovi ZPS, 

e. prostredníctvom tajomníka ŠV-ZPS zabezpečuje včasné zaslanie prihlášok a ostatných náležitostí 
súvisiacich s výjazdom reprezentácie na podujatia MS, ME a SH, 

f. navrhuje vedúceho štátnej  reprezentácie pre seniorov a juniorov, menuje prezident ZPS 
g. na základe plnenia podmienok pre zaradenie do reprezentácie a návrhu štátnych trénerov disciplín 

predkladá na schválenie zloženie reprezentácie na nasledujúce obdobie a návrhy zloženia výprav na 
jednotlivé reprezentačné podujatia, 

h. spracováva a predkladá ročné hodnotenia reprezentácie a prehľady výkonnosti reprezentácie za SH cykly, 
i. na základe výsledkov MS a ME pripravuje reprezentačné limity na nasledujúci rok pre všetky disciplíny a 

kategórie, 
j. spolupracuje s ďalšími komisiami ZPS pri tvorbe kalendárov, príprave medzinárodných podujatí a CTM v 

záujme podchytenia talentov a ich postupné zaraďovanie do reprezentácie, 
k. pre koordináciu prípravy, zabezpečenia materiálom a výjazdov reprezentácie spolupracuje s tajomníkom 

ZPS pre šport, 
l. spolu s tajomníkom ZPS pre šport zodpovedá za materiál pre reprezentáciu ZPS, spracováva návrh na 

nákup plutiev, automatík, šnorchlov a ostatného materiálu pre potreby reprezentácie a jeho prideľovanie 
na základe rozhodnutí ŠV-ZPS, 

m. navrhuje výkonnostné ciele na sledované obdobie a jednotlivé reprezentačné podujatia, 
n. priamo zodpovedá za propagáciu a masmediálnu politiku reprezentácie. 
 

3) Vedúci štátnej reprezentácie pre juniorov a seniorov 
a. zodpovedá za zverených reprezentantov svojej skupiny a celkový rozvoj disciplín  

v kategóriách dospelých a juniorov, priamo zodpovedá vedúcemu TR-ZPS, 
b. zabezpečuje vypracovanie koncepcie práce s reprezentáciou svojich disciplín na jednotlivé olympijské 

cykly a na jednotlivé roky, 
c. na základe spolupráce s trénermi svojej skupiny stanovuje spôsob nominácie na jednotlivé reprezentačné 

podujatia a na základe ich plnenia navrhuje zloženie výprav na jednotlivé podujatia, 
d. na základe plnenia podmienok pre zaradenie do reprezentácie predkladá vedúcemu TR-ZPS návrh na 

zloženie reprezentácie na nasledujúce obdobie a návrhy zloženia výprav na jednotlivé reprezentačné 
podujatia, 

e. úzko spolupracuje s trénermi materských klubov športovej reprezentácie pri príprave plánov športovcov 
zaradených do širšieho výberu a kontrole ich plnenia, 

f. podieľa sa na koncepcii práce s trénermi v CTM v danej skupine, 
g. podáva návrh na materiálne vybavenie reprezentantov za svoju skupinu disciplín a jeho pridelenie a 

použitie, 
h. zodpovedá za propagáciu a masmediálnu politiku svojej skupiny disciplín, 
i. vedúci štátnej reprezentácie pre juniorov a seniorov na základe rozhodnutia realizačného tímu, môže 

rozhodnúť o účasti samoplatcov na sústredení širšej reprezentácie SR. 
4) Vedúci reprezentačného družstva /vedúci výpravy/ 

a. manažér je funkcia, ktorá je zriaďovaná ako funkcia pre jednotlivé reprezentácie ZPS. Je povinný sa 
podieľať na vopred stanovených úlohách v rámci prípravy reprezentácie Slovenskej republiky ZPS, resp. 
v jednotlivých oddieloch a kluboch, 
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b. navrhuje TR-ZPS a schvaľuje ŠV-ZPS 
c. práva a povinnosti určuje štatút vedúceho reprezentačného družstva. 

 
Článok 6 

Tvorba reprezentácie 
 

1) Rozdelenie disciplín: 
a. v súlade so záujmami reprezentácie sú disciplíny rozdelené na tieto skupiny v poradí dôležitosti: 

• SH disciplíny dospelých, 
• disciplíny v seniorských kategóriách,  
• disciplíny v  juniorských kategóriách pokračujúce v  disciplínach dospelých. 

2)  Reprezentácia v príprave na SH ,MS a ME: 
a. na začiatku ročného cyklu je  vytvorená skupina reprezentantov širšieho výberu, 
b. po splnení kritérií je vytvorená skupina reprezentantov užšieho výberu. 

3) Kritéria a rebríčky reprezentácie: 

• Plávanie s plutvami 
Pre zjednotenie kritérií sa zavádza ako jednotné kritérium reprezentačný limit. Limit je 
odvodený na základe aritmetického priemeru  výsledkov z posledných podujatí typu MS  a 
ME pre danú disciplínu a kategóriu a to pre juniorov do 8 miesta a pre seniorov do 10 
miesta.  
Limity treba zaplávať v období od 01.09. do 01.06. v danom roku. 
Limity treba potvrdiť na M-SR. V prípade, že pretekár zapláva limity dodatočne na M-SR 
rozhodne o jeho prípadnej účasti na MS alebo ME trénerská rada ZPS. O celkovej účasti 
pretekárov na vrcholnej súťaži MS alebo ME rozhodne trénerská rada. 

 

      
 Limity sa budú vyhodnocovať  aj na percentá (%), na 2-desatinné miesta, na koľko sa             
pretekár v percentách priblížil k limitu.  
 

príklad: 

a
b
c 

100 PP 

OR A - limit %  

00:39,45 00:38,17 96,76% 
• pretekár má 

zaplávaný limit  
na 96,76% 

x
y
z 

200 PP 

OR A - limit %  

01:25,68 01:28,06 102,78% 
• pretekár má 

zaplávaný limit  
na 102,78% 

OR = osobný rekord 

Pre juniorov aj seniorov platí, že: 

o musia mať zaplávané minimálne dva (2) limity 

o v prípade, že na jednej trati zapláva limit viacero pretekárov, o účasti rozhodne 
trénerská rada ZPS. Limity schvaľuje ŠV-ZPS na daný kalendárny rok. 

 

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

o  pretekári sa musia umiestniť na 1. a 2. mieste na M SR (toto umiestnenie sa považuje za  
splnený A limit, 3. a 4. miesto sa považuje za splnený B limit) 
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o  v prípade absencie pretekára z 1. alebo 2. miesta, bude nahradený ďalším v poradí, ak 
ŠV nerozhodne inak 

. 

• Orientačné potápanie (OP) 
                   Ide o vysoko-technické športové odvetvie, kde každá disciplína je špecifická svojim tvarom a 

vzdialenosťou. Ani jedna disciplína nemá svoj konštantný tvar a vzdialenosť, preto sa dosiahnuté výsledky 
nedajú porovnávať. Okrem rýchlosti tu rozhoduje hlavne výborná práca s kompasom, zvýšená koordinácia 
a okamžité reagovanie s následnými prepočtami a orientáciou pri dohľadávaní jednotlivých bodov pod 
vodnou hladinou. 

                  Jedným z kritérií pre zaradenie do reprezentácie OP pre daný kalendárny rok sú výsledky z 
predošlého kalendárneho roka u jednotlivých reprezentantov SR.  

                  Do širšej reprezentácie budú automaticky zaradení reprezentanti SR po absolvovaní a doplávaní 
aspoň dvoch individuálnych disciplín (M-kurz, 5-tyčí, Hviezda alebo EONK) v rámci majstrovstiev SR alebo 
domácich športových podujatí v okolitých krajinách, prípadne kôl EP (Európskeho pohára).  

                  Dôležité je mať aj zaplávanú disciplínu 400 RP v bazénových súťažiach organizovaných ZPS na 
Slovensku, pre získanie kontrolných časov jednotlivých reprezentantov SR. 

     Hlavným kritériom je presnosť plávania na otvorenej vode a práca s kompasom. 
     Výber a zostavenie užšej reprezentácie SR je na samotnom trénerovi a komisii OP na základe      

predošlých kritérii pre zaradenie na disciplíny jednotlivcov (M-kurz, 5-tyčí, Hviezda, Parallel alebo EONK, 
disciplíny dvojíc (MONK) a tímovú disciplínu (Schádzanie) na reprezentovanie na ME alebo MS. 

 

• Nádychové potápanie (FD) 
    Nádychové potápanie je rozdelené na hĺbkové potápanie na otvorenej vode a bazénové nádychové           

potápanie. 
    Reprezentant v nádychovom potápaní, má spĺňať stanovené limity, (viď. Tabuľka limitov), má byť 

aktívnym pretekárom a na súťažiach potvrdiť svoju výkonnosť potvrdením stanoveného limitu. 
   

Na zaradenie športovca do širšej reprezentácie musí športovec splniť jeden z B limitov, na 
zaradenie do užšej reprezentácie jeden z A limitov na súťaži CMAS alebo AIDA: 
   

Muži A Muži B 

Bazénové disciplíny Bazénové disciplíny 

STA  7:30    
DYN  200m 
DYNb 190m 
DNF  150m 
SPEED     0:33 
8 x 50m   4:15 

      16 x 50m  11:00 

     STA  6:45    
     DYN  180m 
     DYNb 160m 
     DNF  130m 
     SPEED     0:35 
     8 x 50m   4:25 
     16 x 50m  11:30 

Hĺbkové disciplíny Hĺbkové disciplíny 

CWT  -90m 
CWTb -83m 
FIM  -87m  
CNF  -70m 

      CWT  -70m 
      CWTb -70m 
      FIM  -75m  
      CNF  -60m 

Ženy A Ženy B 

Bazénové disciplíny Bazénové disciplíny 
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      STA  6:20    
      DYN  180m 
      DYNb 165m 
      DNF  135m 
      SPEED     0:41 
      8 x 50m   6:20 
     16 x 50m  14:00 

      STA  5:50    
      DYN  160m 
      DYNb 145m 
      DNF  110m 
      SPEED     0:44 
      8 x 50m   6:35 
      16 x 50m  14:50 

Hĺbkové disciplíny Hĺbkové disciplíny 

     CWT  -80m 
     CWTb -75m 
     FIM  -70m  
     CNF  -55m 

      CWT  -60m 
      CWTb -60m 
      FIM  -60m  
      CNF  -45m 

 
 

• Podhladinové ragby (UWR) 
               Zaplávať 3x25m pod vodou v hĺbke min. 3,5m s UWR loptou, v UWR výstroji a za čo najkratší čas; 

do reprezentácie je zaradených 15 najrýchlejších plavcov.  

     Bez problémov zadržať dych na 1 min v hĺbke min 3,5m. 
 

 

 
Článok 7 

Zaraďovanie reprezentantov do skupín 
 

1) Príprava reprezentácie: 
a. Do širšieho výberu reprezentantov  určuje TR-ZPS športovcov na základe aktuálne dosiahnutých 

výsledkov na začiatku nového ročného cyklu. Do skupiny sú menovaní  juniori a seniori. 
b. Zmeny v širšom výbere reprezentantov sa uskutočňujú  na základe aktuálneho stavu zaplávaných 

jednotlivých disciplín. Zmeny schvaľuje TR-ZPS na základe dosahovaných výsledkov a návrhu štátnych 
trénerov. 

c. Do užšieho výberu sú zaradení reprezentanti, ktorí si splnili limity dané na aktuálny rok. Menovanie 
schvaľuje TR-ZPS a oboznamuje menovanými orgány zväzu, MŠ SR. 

d. Definitívnu nomináciu športovcov na MS a ME navrhuje TR-ZPS spolu so stanovením náhradníkov. 
e. Nomináciu na SH určuje výberom medzinárodná organizácia CMAS. 

2) Reprezentácia: 
a. Zaraďovanie reprezentantov do skupín sa uskutočňuje spravidla počas roka v súlade so zásadami 

uvedenými v článku 6 tejto smernice. Zaradenie platí jeden rok. 
b. Každý reprezentant v zmysle tejto smernice obdrží menovací dekrét reprezentanta pre odvetvie a 

kategóriu na stanovené obdobie do 15 dní od menovania. 
 

Článok 8 
Nominácia na reprezentačné podujatia 

 
1) Na oficiálnych medzinárodných podujatiach pod hlavičkou ZPS sa vo výprave môžu zúčastniť len nominovaní 

účastníci. 
2) Nominovaní účastníci sú povinní zúčastniť sa podujatia pod hlavičkou ZPS aj v prípade, že náklady na podujatie 

hradí niekto iný ako ZPS. Zároveň sú povinní sa riadiť pokynmi vedúceho výpravy. 
3) TR-ZPS navrhuje nomináciu a spôsob hradenia nákladov na reprezentačné podujatia na základe navrhnutého 

rozpočtu ŠV-ZPS. 
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4) Nomináciu reprezentantov a nutného sprievodu (vedúci, tlmočník, lekár, tréneri, sponzor, vodič a pod.) 
navrhuje TR-ZPS a predkladá ju na potvrdenie ŠV-ZPS. Výnimku zo závažných dôvodov (choroba, 
indispozícia, štart nominovaného športovca aj v inej disciplíne, uvoľnenie miesta vo výprave, zámena športovca 
alebo funkcionára iným) môže povoliť vedúci TR-ZPS na návrh štátneho trénera s tým, že uskutočnené zmeny 
nesmú zvýšiť náklady na podujatie oproti pôvodným. 

5) Všetci účastníci sú povinní sa riadiť pokynmi vedúceho výpravy. Účasť ďalších funkcionárov, sponzorov a pod. 
schvaľuje ŠV-ZPS a stanoví formu hradenia ich nákladov. 

6) Vedúci výpravy musí do 15 dní po ukončení podujatia podať ŠV-ZPS písomné vyhodnotenie účasti výpravy, v 
ktorom zhodnotí splnenie stanovených cieľov na podujatí, prínos podujatia pre športovcov a ZPS, klady a 
nedostatky organizácie pretekov a dáva podklady pre zaevidovanie vytvorených nových rekordov. Zároveň 
poukáže na prípadné nedostatky (porušenie životosprávy, morálne poklesky, zanedbanie povinností a pod.) u 
všetkých členov výpravy. 

 
Článok 9 

Ekonomické zabezpečenie reprezentácie 
 

1) Zabezpečenie reprezentácie záleží od vyčlenených finančných prostriedkov pre reprezentáciu prostredníctvom 
MŠ SR na daný rok a rozpočtu ŠV-ZPS. 

2) Náklady na podujatia SH, MS, ME sú hradené z vyčlenených finančných prostriedkov pridelených ZPS na 
reprezentáciu prostredníctvom MŠ SR na daný rok. Počty takto zabezpečovaných reprezentantov sú odvodené 
od splnenia limitov vypísaných na daný rok  
s príslušným zabezpečením – vedúci, štátny tréner, lekár, tlmočník a pod. podľa potreby  
a finančných možností zväzu. 

3) Materské kluby ZPS, ktoré majú reprezentanta sú povinné uhradiť plnú výšku štartovného na účet ŠV-ZPS. 
4) Cestovné náklady pre výjazdy na SH, MS, ME hradí ŠV-ZPS. 
 

Článok 10 
Finančné zdroje 

 
1) Finančné zdroje: 

a. Dotácie zo štátneho rozpočtu určené pre reprezentáciu na jednotlivé podujatia a celkové zabezpečenie 
reprezentácie ZPS realizované prostredníctvom MŠ SR. 

b. Vlastné zdroje ZPS. 
c. Sponzorské zdroje. 

2) Rozdelenie finančných zdrojov: 
a. Po splnení kritérií daných ŠV-ZPS budú materským klubom preplatené náklady zúčastnených 

reprezentantov a to nasledovne podľa umiestenia na podujatí SH, MS, ME: 
• do 5.miesta 100 %, 
• do 8. Miesta 75 %, 
• potvrdené limity A v dvoch disciplínach 50 %.  

b. Získané sponzorské príspevky budú použité podľa sponzorskej zmluvy. 
 

Článok 11 
Odmeňovanie a disciplinárne opatrenia 

 
1) Porušenie zásad tejto smernice členmi ZPS, resp. nominovanými a oficiálnymi členmi výpravy ZPS na 

reprezentačných podujatiach bude postihované podľa stanov ZPS. 
2) Disciplinárne šetrenie vykoná kontrolná komisia ZPS na návrh vedúceho výpravy. 
3) Proti uloženiu disciplinárneho opatrenia sa môže postihnutý odvolať podľa ustanovenia stanov ZPS do 14 

(štrnásť) dní po oznámení uloženia disciplinárneho opatrenia. 
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4) Odmeňovanie športovcov a funkcionárov rieši osobitná smernica ZPS. 
 
 

Článok 12 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Agendu, ktorá vyplýva z ustanovení tejto smernice a ktorej vedenie nie je niekomu konkrétne určené touto 

Smernicou, zabezpečuje sekretariát ZPS. 
2) Všetky rozhodnutia TR-ZPS podliehajú schváleniu ŠV-ZPS. 
3) Smernicu – Riadenie a tvorba reprezentácie SR v podmienkach ZPS schválil  ŠV dňa 23.3.2022 

s účinnosťou od 1.1.2022.  
 
 
 
 

 


