
 

 

 

 

 

Zápis z on-line zasadnutia ŠV ZPS dňa 14.12.2022, 13:00 hod. 

Prítomní členovia ŠV:    
Prezident ŠV ZPS:    Mgr. Štefan Mika  
Predseda komisie pre plávanie s plutvami (PP):  Mgr. Pavol Vaculčík  
Predseda zboru rozhodcov:   Marián Bado  
Predseda komisie pre freediving (FD):  Martin Ruman  
Predseda komisie pre orientačné potápanie (OP): Martin Mušitz 
Predseda komisie pre podhladinové ragby (UWR): Ing. Dušan Úradník  
Pozvaní: 
Tajomníčka ŠV ZPS, zapisovateľ:   Dana Duchoslavová  
Prezident ZPS:     Ing. Roman Baláž - neprítomný 
GS ZPS:      Mgr. Zuzana Žecová  
Kontrolór ZPS:      Ing. Slavomír Slivka - neprítomný 
Počet členov s platným hlasovacím právom: 6 
 
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) – Tajomníčka ŠV 

4) Informácia o stave financií na účte ŠV – GS 

5) Schválenie správy z ME v OP 2022 Gyekenyes – Príloha č. 1 

6) Schválenie vyúčtovania z ME v OP 2022 Gyekenyes – Príloha č. 2 

7) Schválenie správy zo sústredenia v OP v Gyekenyes – Príloha č. 3 

8) Schválenie vyúčtovania zo sústredenia v OP v Gyekenyes – Príloha č. 4 

9) Odsúhlasenie rekordu SR Jakub Kozmer na 50m RP, dňa 6.11.2022 - 14.94 – Š. Mika – Príloha č. 5 

10) Návrhy na vyhlásenie najlepší/ia športovec/športovkyňa roka 2022 s odmenou 100,-€ - Š. Mika 

11) Návrh na odmenu Zuzane Hraškovej za umiestnenie na Svetových hrách 2022, Birmingham, USA 

12) Úprava v pravidlách Ligy Mládeže – predpísaný rozmer monoplutvy pre kategóriu E bude 50cm x 50cm 

13) Úprava výšky štartovného na LM, SL a M SR. Návrh z 15,-€ na 20,-€ - Š. Mika 

14) Odsúhlasenie zmien v smernici o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov 
a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania na akciách ZPS – upravená 
hodinová sadzba podľa novej výšky minimálnej hod. sadzby na rok 2023 – GS, príloha č. 6 

15) Plán činnosti na r. 2023 jednotlivých komisií – rozpočet – Predsedovia jednotlivých komisií (Pr.7-8) 
16) Rozpočet ŠV na r. 2023 – členovia ŠV 

17) Športový kalendár ZPS na rok 2023 – Príloha č.9 

18) Zmena súťažného poriadku LM. 

19) Body do diskusie  

- navrhnúť člena na zaškolenie k časomiere 

- limity a ďalšie podmienky pre zaradenie do reprezentácie a s tým súvisiace refundácie za dosiahnutie výsledky 

platia pre všetky športové odvetvia 

- plnenie kritérií pre výber reprezentantov OP – príloha č.10 M. Mušitz pripraví 

- odsuhlasenie refundacie 50% štartovného pre repre v DPP – nový model súťaže – Š.Mika 

 

 



 

 

 

 

 

Prezident ŠV Mgr. Štefan Mika o 13:12 otvoril zasadnutie ŠV a skonštatoval, že z počtu 6 členov ŠV ZPS sú prítomní šiesti 

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

 

I. Priebeh zasadnutia 

1. Prezident ŠV požiadal doplnenie programu o bod Zmena súťažného poriadku, Tajomníčka informovala 

o dodatočnom zaslaní správy o činnosti klubu Apneanam Košice. Prezident ŠV vyzval prítomných o ďalšie návrhy a 

dal hlasovať o programe.  

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil upravený program zasadnutia ŠV 
 

2. Kontrola úloh. 

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

čiastočne splnené. Príprava návrhu medailí je v procese, výber zástupcu ZPS na zaškoleniu k časomiere a oprava 

vysielacieho aparátu k mikrofónu – zatiaľ nie je splnené. 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie 
 

3. Informácia o činnosti ŠV od posledného zasadnutia 
Tajomníčka informovala prítomných o činnosti ŠV: 

• Usporiadanie Finále LM a SL 2022, 19.11.2022 

• Per-rollam hlasovania:  

- aktualizovaný zoznam reprezentantov SR 2022/2023 

• Zakúpenie megafónu pre potreby na DPP  

• Príprava vzorových správ zo šampionátov a sústredení 

• Register SADA odoslaný 

• Príspevok do kroniky športu odoslaný 

• Objednanie CMAS certifikačných nálepiek na monoplutvy podľa požiadaviek klubov 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie 
 

4. 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 
 

5. Schválenie správy z ME v OP 2022 Gyekenyes – Príloha č. 1 

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

6. Schválenie vyúčtovania z ME v OP 2022 Gyekenyes – Príloha č. 2 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie, vyúčtovanie bude predložené Prezídiu na schválenie. 
 

7. Schválenie správy zo sústredenia v OP v Gyekenyes – Príloha č. 3 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie. 
 

8. Schválenie vyúčtovania zo sústredenia v OP v Gyekenyes – Príloha č. 4 



 

 

 

 

 

Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie, vyúčtovanie bude predložené Prezídiu na schválenie. 
 

9. Odsúhlasenie  rekordu SR Jakuba Kozmera na 50m RP, dňa 6.11.2022 - 14.94 – Š. Mika – Príloha č. 5  

Mgr. Š. Mika informoval o novom rekorde J. Kozmera na 50m RP v Zlíne zo dňa 6.11.2022, následne dal hlasovať. 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

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

 

10. Návrhy na vyhlásenie najlepší/ia športovec/športovkyňa roka 2022 s odmenou 100,-€ - Š. Mika 

Mgr. Š. Mika navrhol oceniť najlepších športovcov za rok 2022, ktorý bol plnohodnotným športovým rokom po 

pandémii. Navrhnutí športovci:  

• Najlepšia seniorka v PP  Zuzana Hrašková 

• Najlepší senior v PP  Jakub Kozmer 

• Najlepšia juniorka v PP  Petra Kissová 

• Najlepší junior v PP  Jakub Hraško 

Prezident ŠV dal hlasovať. 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje odmeny uvedeným športovcom v hodnote 100,-€.  

 

11. Návrh na odmenu Zuzane Hraškovej za umiestnenie na Svetových hrách 2022, Birmingham, USA 

Uznesenie: ŠV sa uzniesol, že rozhodnutie o odmene prenechá na zasadnutie Prezídia 18.11.2022 

 

12. Úprava v pravidlách Ligy Mládeže – predpísaný rozmer monoplutvy pre kategóriu E bude 50cm x 50cm  

V úvode zasadnutia Mgr. P. Vaculčík tlmočil aj požiadavku o možnosti zaradiť viac disciplín pre kategóriu F0. 

Členovia ŠV sa dohodli na nasledovných úpravách v Súťažnom poriadku Ligy Mládeže: 

- Predpísaný rozmer monoplutvy pre kategóriu E je 50cm x 50cm 

- Ruší sa kategória F0, resp. začleňuje sa do kategórie E0 

13. Úprava výšky štartovného na LM, SL a M SR. Návrh z 15,-€ na 20,-€, pre kat. F0 z 5,-€ na .....,-€ - Š. Mika 

GS Mgr. Zuzana Žecová  informovala, že vzhľadom na zvyšovanie nákladov spojených s usporiadaním LM a SL 
a aj M SR je potrebné zvýšiť štartovné aby boli všetky náklady pokryté. Návrh zvýšenia z 15,-€ na 20,-€ bol bez 
pripomienok. Zvýšenie pre kategóriu F0 sa ruší vzhľadom na rozhodnutie v bode 12. tejto zápisnice o začlenení kat. 
F0 do kat. E0. Štartovné tak bude jednotné pre všetkých zaregistrovaných športovcov na podujatie. 
Prezident ŠV dal hlasovať o všetkých zmenách uvedených v bodoch 12. a 13. spoločne: 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje zmenu predpísaného rozmeru monoplutvy pre kat. E, začlenení kategórie F0 do E0 

a úpravu výšky štartovného na LM a SL a M SR na jednotnú sumu 20,-€.  



 

 

 

 

 

Tajomníčka zapracuje zmeny do dokumentu Súťažný poriadok Ligy Mládeže a Slovenskej Ligy, Súťažný 
poriadok M SR a v súvisiacich dokumentoch. 
 

14. Odsúhlasenie zmien v Smernici o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných 
tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania na akciách ZPS – upravená 
hodinová sadzba podľa novej výšky minimálnej hod. sadzby na rok 2023 – GS, príloha č. 6. 
GS Mgr. Zuzana Žecová  informovala novej výške minimálnej hodinovej sadzby na rok 2023, vysvetlila spôsob 
navýšenia a pripravila Dodatok č.1/2023 k uvedenej Smernici s platnosťou na rok 2023. 
Prezident ŠV dal hlasovať. 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje Dodatok č.1/2023. 
 

15. Plán činnosti na r. 2023 jednotlivých komisií – rozpočet – Predsedovia jednotlivých komisií -Pril.7,8 
Predsedovia jednotlivých komisií doplnili podujatia, ktorých sa plánujú zúčastniť. Keďže ani športový kalendár 
CMAS podujatí nie je úplný, plán činnosti sa priebežne bude upravovať. Finančná náročnosť už zverejnených 
významných podujatí tiež obmedzuje plány komisií. 
UWR – účasť na MS v Kanade je zatiaľ otázna 
FD – MS v hĺbkových disciplínach ešte nie je naplánovaná, bazénových MS v Kuvajte sa neplánujú zúčastniť. 
PP – MS juniorov v Egypte a ME seniorov v Maďarsku sa zúčastnia. 
OP – plánuje usporiadať M SR v OP, a zúčastniť sa OEC v Nemecku a v ČR. 
Uznesenie: ŠV ZPS berie na vedomie.  
Úloha: M. Mušitz pripraví spresnený dokument podmienky pre zaradenie do reprezentácie v OP, limity 
podľa návrhov členov ŠV a predloží ho ŠV na schválenie. 
 

16. Rozpočet ŠV na r. 2023 – členovia  

GS Mgr. Zuzana Žecová v spolupráci so ŠV pripravila predbežný rozpočet čerpania prostriedkov z PUŠ podľa 

prezentovaných plánov na budúci rok, ktorý bude predmetom rokovania Prezídia. 

 

17. Športový kalendár ZPS na rok 2023 – Príloha č.9 

Tajomníčka pripravila pracovnú verziu športového kalendára, ktorá bola upravená a doplnená členmi ŠV.  
Uznesenie: Tajomníčka zapracuje zmeny a finálny dokument predloží na schválenie ŠV ZPS. 
 

18. Zmena súťažného poriadku LM.  – bolo prerokované bode 12. 

19. Body do diskusie : 
- Bod návrh člena ZPS na zaškolenie k časomiere nebol pre krátkosť času prerokovaný 
- Body limity a kritériá pre zaradenie do reprezentácie v OP boli prebraté v bode 15. 
- Odsúhlasenie refundácie 50% štartovného pre reprezentantky v DPP –  

Mgr. Š. Mika objasnil nový model súťaže CMAS v DPP. V našich podmienkach sa M SR v DPP pláva iba 1 
disciplína, je potrebné zaradiť aj ďalšiu. Nateraz navrhuje schválenie predloženej refundácie, nakoľko obe 
reprezentantky zaplávali na MS vo Viverone výrazne lepší čas ako na M SR 2022. 

Prezident ŠV dal hlasovať o schválení refundácie: 

Hlasovanie: 

Za – 6 



 

 

 

 

 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje predloženú refundáciu reprezentantkám v DPP.  
 
Prezident ŠV poďakoval členom za aktívny prístup a o 15:24 ukončil zasadnutie. 

 

Zapísala: Tajomníčka ZPS D. Duchoslavová 

Dňa: 15.12.2022 


