
 

 

 

 

 

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS dňa 3.8.2021 – on-line 

Na základe vyhlásenia vlády SR o znížení mobility a šírenia infekcie koronavírusu sa členovia ŠV dohodli na on-line forme 
zasadnutia v dohodnutom termíne a čase. 
 
Prihlásení členovia ŠV do on-line meetingu:    
Prezident ŠV ZPS:    Mgr. Štefan Mika 13:00 
Predseda komisie pre plávanie s plutvami (PP):  Mgr. Pavol Vaculčík 13:00 
Predseda zboru rozhodcov:   Miroslav Mavrák 12:55 
Predseda komisie pre freediving (FD):  Martin Ruman 13:00 
Predseda komisie pre orientačné potápanie (OP): Radovan Sečkár 13:00 
Predseda komisie pre podhladinové ragby (UWR): Ing. Dušan Úradník 13:00 
Pozvaní: 
Tajomníčka ŠV ZPS, zapisovateľ:   Dana Duchoslavová 13:00 
GS ZPS:      Mgr. Zuzana Žecová 13:00 
 
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) 

4) Informácia o stave financií na účte ŠV – tajomníčka ŠV 

5) 6. Aktualizácia športového kalendára 2021- návrh v prílohe 

6) Úprava M SR - program M SR: doplnenie zoznamu disciplín a poradie disciplín podľa nových limitov. 

7) Správa komisie FD o výsledkoch na súťaži AIDA World Cup 2021 – v prílohe 

8) Schválenie preplatenia cest. poistenia a dopravy na MS juniorov Lignano 

9) Správa zo 17. MS Juniorov 2021 Lignano (ITA) – v prílohe 

10) Schválenie preplatenia nákladov nad rámec bežných platieb za účasť na MS seniorov TOMSK 

11) Správa z 21. MS Seniorov 2021 TOMSK (RF) – v prílohe 

12) Schválenie rekordov SR 

13) Príprava 2. kola LM a SL v DPP a M SR DPP 2021 Senec 4.9.2021 

14) Rôzne 

15) Diskusia 

16) Záver 

 

I. Otvorenie zasadnutia 

 
Prezident ŠV Mgr. Štefan Mika otvoril o 13:15 zasadnutie a skonštatoval, že z počtu 6 členov ŠV ZPS sú prítomní šiesti (6) 

členovia s hlasovacím právom a zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 

II. Priebeh zasadnutia 



 

 

 

 

 

 
1. Schválenie programu zasadnutia  

Prezident ŠV požiadal zúčastnených o doplnenie a pripomienky k programu zasadnutia.  

• GS požiadala o prednostné prerokovanie bodov 8. a 9. aby následne mohla opustiť zasadnutie pre časovú 
zaneprázdnenosť.  

• Tajomníčka požiadala o doplnenie bodov programu o body 
14) Rôzne 
15) Diskusia  
16) Záver 
 
Prezident ŠV dal hlasovať o programe zasadnutia s predloženými zmenami 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil upravený program zasadnutia  
 

2. Schválenie preplatenia cestovných nákladov na MS juniorov  

ŠV pristúpil k prerokovaniu bodu 8 

- Preplatenie cestovného poistenia (CP) reprezentantom juniorom. Jednalo sa o celkovú sumu 82,15€ pre 5 

športovcov, nakoľko ostatní 3 mali už uzavreté cestovné. poistenie súkromne. V predchádzajúcich rokoch si CP 

zabezpečovali športovci sami, avšak aj vzhľadom na súčasnú celosvetovú pandemickú situáciu si ZPS nedovolí 

vyslať športovcov bez dostatočného zabezpečenia do zahraničia za účelom reprezentácie. Podobne aj seniorským 

reprezentantom bolo uhradené poistné na MS 2021 v Tomsk. Preto Š. Mika navrhol jeho úhradu zo strany ZPS, 

ostatní členovia súhlasili. 

R. Sečkár navrhol aby hradenie CP bolo do budúcna hradené zo štátneho príspevku a aby bolo aj zaradené do 

budúcoročného rozpočtu príspevku, s čím súhlasili aj ostatní členovia ŠV.  

Prezident ŠV dal hlasovať úhrade CP pre športovcov vo výške 82,15€ zo štátneho príspevku. 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil úhradu CP pre športovcov vo výške 82,15€ zo štátneho príspevku. 

- Preplatenie nákladov na dopravu do miesta konania MS jun., Lignano Sabbiadoro ITA, spolu vo výške 605,38€, t.j. 

75,67€ na športovca. 

Tajomníčka predložila prehľad nákladov, ktoré tvorili doklady za tankovanie do oboch mot. vozidiel, diaľničné 

poplatky v Rakúsku a Taliansku tam aj späť a použitie súkromného vozidla Š. Miku. Dopravu na šampionáty si 

hradia reprezentanti sami, pokiaľ majú splnené A limity, môže im preplatená cesta. Z juniorov mal splnené A limity 

B. Barczi. 

Prezident ŠV dal hlasovať refundácii nákladov na dopravu pre B. Barcziho. 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 



 

 

 

 

 

  

Uznesenie: ŠV ZPS schválil refundáciu nákladov na dopravu pre B. Barczi vo výške 75,67€.  

Tajomníčka vyzve vedúcich klubov, ktorých plavci sa zúčastnili šampionátu, o úhradu nákladov na dopravu v uvedenej výške 

za každého ich športovca. 

 

3. Schválenie preplatenia nákladov nad rámec bežných platieb za účasť na MS seniorov TOMSK 

K bodu 10. Náklady na účasť športovca na MS 2021 v Tomsk boli nasledovné: 

1) 700,- €  štartovné – hradí klub 

2) 610,- €  letenka VIE-MOSC-BOG a späť – hradí klub 

3) 110,- €  noc naviac v Tomsk, kvôli odletovým dňom (iba So a NE) do Viedne 

4) 40,- €  transfer letisko – hotel a späť v Tomsk 

5) 35,-€  vstupné víza do RF za plnoletú osobu 

6) 283,71 € nadváha batožiny na oboch trasách (športové potreby-plutvy a monoplutvy) 

7) 180,- €  Doprava BA – letisko VIE a späť 

8) 40,- €  PCR test v Tomsk pred cestou na Slovensko – hradí športovec 

GS informovala, že položky 3,4 a 5 boli uhradené zo štátneho príspevku.  

Položka 6)  bola predložená na prerokovanie, či sa dá k úhrade športovcom. Jednotliví členovia výboru 

predkladali argumenty za preplatenie zo zdrojov ZPS. Nakoľko nadváhu tvorilo športové náradie – monoplutvy 

a BiFin, členovia sa zhodli na úhrade zo zdrojov ZPS. 

Prezident ŠV dal hlasovať o ponechaní nákladov za nadváhu batožiny zo zdrojov ZPS. 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil ponechanie nákladov za nadváhu batožiny zo zdrojov ZPS. 

Položka 7) doprava na a z letiska Viedeň bola realizovaná spoločnosťou Vezie s.r.o. a úhrada za jej služby 

bola prevedená z účtu ŠV. ZPS nariadil športovcom zraz a spoločný odchod autobusom na letisko (nakoľko 

členovia výpravy predkladali negat. výsledky PCR testov) preto náklady idú na účet ŠV. 

Prezident ŠV dal hlasovať o ponechaní nákladov za dopravu na/z letiska Vie zo zdrojov ŠV. 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil nákladov za dopravu na/z letiska Vie zo zdrojov ŠV. 

Členovia ŠV v budúcnosti zabezpečia dopravu inou spoločnosťou s dôrazom na najvhodnejšiu cenovú ponuku. 

 

GS zobrala na vedomie prijaté uznesenia a schválené transakcie a následne sa odpojila zo stretnutia. Ďalej pokračovalo 

zasadnutie podľa programu. 

 

4. Kontrola úloh 
Na predchádzajúcom zasadnutí ŠV rozhodol o doplnení Smernice ZPS o kritériách, účele a rozdelení finančných 
prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov ZPS, Štatút 
centra talentovanej mládeže – kritériá na identifikáciu športových talentov, metodika práce s talentovanou mládežou 



 

 

 

 

 

(ďalej len Smernica CTM) o kritériá pre freediving, resp. náročnosť a riziká nádychového potápania pre mladý 
organizmus, ktoré pripravil M. Ruman. Tie boli zapracované a členovia ŠV ich obdržali v prílohe pozvánky na 
zasadnutie ŠV. Tajomníčka požiadala o prípadné pripomienky a keďže neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu 
o aktualizovanom znení Smernice. 
Prezident ŠV dal hlasovať o aktualizovanom znení Smernice CTM. 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil dňa 3.8.2021 nové znenie Smernice CTM, ktoré predkladá na schválenie prezídiu ZPS. 

 

5. Informácia o činnosti ŠV od posledného zasadnutia ŠV (per-rollam hlasovania, zmeny v šport. kalendári, 

prestupy a iné) 

Tajomníčka informovala o činnosti ŠV od posledného zasadnutia. Prebehli nasledovné per-rollam hlasovania: 

• 25.5.21 – Prestup p. E. Lacenovej z VS ZV do ŠK Kraken 

• 23.6.21 – Prestup p. K. Debnárová z VS ZV do Swim Warriors ZV 

• 23.6.21. – Opakované hlasovanie o prestupe K. Dúžek, Z. Kmeťková, D. Matej, N. Matej, A. Danková z VS 
ZV do ŠK Kraken 

• 2.sústredenie reprezentácie v PP – AquaCity Poprad 9.5.-13.5.2021 

• 3. sústredenie – seniori pred MS – AquaCity Poprad, Aqualand Poprad 17.-20.6.2021 

• Pre účasť na MS juniorov a seniorov boli na CMAS zaslané všetky dokumenty a obe výpravy vycestovali 
do dejiska MS.  

• Správa z MS juniorov 13.-19.6.2021 ITA už je zverejnená na webe. 

• Správa z MS seniorov 3.- 9.7.2021 RSF – bude zverejnená na webe. 

• Menšie problémy pri návrate sen. výpravy. J. Kozmer bol pozitívne testovaný a izolovaný od výpravy, bolo 
potrebné riešiť zmeny leteniek pre neho a 1. sprevádzajúceho teda Š. Miku, Opakovaný test 
z nasledujúceho dňa bol negat. a obaja odcestovali z Tomsk deň po ostatných teda 11.7.2021. Zvýšené 
náklady na predĺžený pobyt menovaných vykryla poisťovňa v plnom rozsahu, t.j. 198,- prebookovanie 
leteniek a 59,53€ noc pre menovaných. 

• 26.7.21 prebehlo školenie rozhodcov v Žiline. Ďakujem zboru rozhodcov za pomoc pri príprave športoviska 
a hľadiska na 1. kolo LM a SL ako aj pri nakládke materiálu po skončení pretekov. 

• 27.6.21 sa uskutočnilo 1. kolo LM a SL v pp v MKP Žilina – správa je už na web stránke. 

• Boli zaslané prihlášky na MS vo freedivingu v TUR. 
Uznesenie: ŠV berie na vedomie 

 
6. Informácia o stave financií na účte ŠV – tajomníčka predložila pohyby na účte ŠV. 

Uznesenie: ŠV berie na vedomie 
 

7. 6. Aktualizácia športového kalendára 2021  

Ďalej ŠV pristúpil k aktualizácii športového kalendára, konkrétne určeniu termínu konania bazénových M SR 

v plávaní s plutvami, nakoľko na tieto preteky ZPS obdržal dotáciu od BSK, kde je podmienka využitia prostriedkov 

do konca novembra 2021.  

Tajomníčka preverila dostupnosť bazéna na plavárni Pasienky a ŠV napokon M SR zaradil v termíne 1.-3.10.2021 

s tým, že preteky sa budú konať iba 2 dni, t.j. sobotu a nedeľu. Piatok sa uskutoční iba prezentácia pretekárov 

a klubov a prebehne porada vedúcich klubov a porada rozhodcov. 



 

 

 

 

 

Prezident ŠV dal hlasovať o aktualizovanom športovom kalendári ZPS 2021. 
Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil dňa 3.8.2021 6. aktualizáciu športového kalendára ZPS 2021. Bude zverejnený na webe ZPS. 

Tajomníčka preverí cenové ponuky na ubytovacie služby v zariadeniach v blízkom okolí plavárne Pasienky, informuje ŠV a 

ten následne rozhodne o platnosti uvedeného termínu a miesta konania M SR 2021. 

 

8. Úprava M SR - program M SR: doplnenie zoznamu disciplín a poradie disciplín podľa nových limitov. 

V prílohe pozvánky na zasadnutie ŠV bol aj dokument Súťažný poriadok M SR-príloha č. 5. – ostal nezmenený, 

upravili sa iba formálne chyby. Členovia ŠV sa počas diskusie dohodli na trvaní M SR piatok – registrácia, súťažné 

dni – sobota-nedeľa. Zoznam disciplín je samostatnou prílohou č. 6. Program M SR – príloha č. 7 tejto zápisnice. 

Prezident ŠV dal hlasovať o dokumente: 
Súťažný poriadok M SR 2021 
Zoznam disciplín M SR 2021 
Program M SR 2021 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil predložené dokumenty 

 

9. Predseda komisie za freediving (FD), M. Ruman predložil správy o výsledkoch reprezentácie SR na oboch 

kolách AIDA súťaže World Cup 2021, kde nás reprezentovali Martin Zajac a Martin Ruman. 

Martin Ruman dosiahol slovenský rekord  v disciplíne Free Immersion (FIM) kde dosiahol 101m ponor za čas 3:14 

min. Zúčastnení členovia ŠV zablahoželali M. Rumanovi k dosiahnutému výsledku a zaželali veľa šťastia na 

nadchádzajúce CMAS MS, ktorých sa obaja reprezentanti zúčastnia v tureckom Kaši začiatkom októbra. 

Obe správy s úplnými výsledkami a fotodokumentáciou budú súčasťou tejto zápisnice a budú zverejnené na webe 

ZPS. Ďalej M. Ruman doplnil informácie o zmenách v pravidlách  a postupoch v prípade blackoutu – straty 

vedomia, pretekára počas významnej súťaže, kde dĺžka straty vedomia rozhoduje o povolení v ďalšom pokračovaní 

v súťažení. 

Uznesenie: ŠV berie na vedomie. 
 

10. Správa zo 17. MS Juniorov 2021 Lignano (ITA), schválenie refundácií za dosiahnuté výsledky. 

Správa zo 17. MS Juniorov 2021 Lignano s úplnými výsledkami bola v prílohe pozvánky na zasadnutie ŠV. 

Na tomto podujatí sa Benjamín Barczi ako jediný prebojoval do finále a umiestnil na 8. mieste z 27 plavcov na MS 

v disciplíne 200m PP. V zmysle SMERNICE Zväzu potápačov Slovenska o poskytovaní odmien a refundácií 

nákladov športovcom za dosiahnuté výsledky čl. VI. Š. Mika navrhol refundáciu 75% štartovného, čo je 525,-€. 

Prezident ŠV dal hlasovať o schválení uvedenej refundácie. 
Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil refundáciu štartovného vo výške 525,-€ pre B. Barcziho.  



 

 

 

 

 

ŠV berie na vedomie správu zo 17.CMAS MS juniorov 2021. 

 

11. Správa z 21. MS Seniorov 2021 TOMSK (RF) – bola tiež v prílohe pozvánky a bude zverejnená na webe ZPS. 

Zo seniorskej výpravy sa do finále prebojovala Zuzana Hrašková a to hneď v troch disciplínach: 

100m BF 8./26, finále 8./26  

200m BF 7./21, finále 6./21 

400m BF 3./20, finále 6./20 

Týmito výsledkami splnila podmienky na refundáciu nákladov podľa SMERNICE Zväzu potápačov Slovenska o 

poskytovaní odmien a refundácií nákladov športovcom za dosiahnuté výsledky čl. VI. Š. Mika navrhol refundáciu 

75% štartovného, čo je 525,-€. 

Prezident ŠV dal hlasovať o schválení uvedenej refundácie. 
Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil refundáciu štartovného vo výške 525,-€ pre Z. Hraškovú. 

ŠV berie na vedomie správu zo 21..CMAS MS seniorov 2021. 

 

12. Schválenie rekordov SR 

Na MS seniorov J. Kozmer zaplával v disciplíne 50m RP rekord SR 15,44, ktorý ale nie je novým rekordom SR 

nakoľko identický čas už dosiahol L. Častven v r. 2018. Z toho dôvodu mu už finančná čiastka 33,-€ za rekord 

nenáleží.  

Uznesenie: Tajomníčka upovedomí Ing. Matesa o jeho dosiahnutí a zapísaní do tabuľky rekordov SR. 

 

13. Príprava DPP a M SR v DPP Senec 

Členovia ŠV na zasadnutí dohodli dĺžky tratí pre jednotlivé kategórie nasledovne: 

Kategória E 400m 

  D 1000m 

  C 2000m 

  A,B 3000m 

Organizáciu prípravy tratí zabezpečí M. Mavrák v spolupráci s tajomníčkou a R. Balážom a R. Sečkárom 

Administratívne úkony súvisiace s organizáciou (ohlásenie na príslušné orgány, propozície, zabezpečenie 

ubytovania pred súťažou, Vod. záchr. služba a iné) zabezpečí tajomníčka. 

 

14. Keďže do diskusie sa nikto neprihlásil Prezident ŠV ukončil zasadnutie. 

 

Zasadnutie skončilo o 14:45. 

Zapísala: Dana Duchoslavová – tajomníčka ŠV 

  


