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Zväz potápačov Slovenska 
je zaregistrovaný ako občianske združenie na MV SR Drieňová 22, 

pod číslom: VVS/1-900/90-219-14 
 

Sídlo:  Wolkrova 4, 851 01 Bratislava 
IČO:  00 58 53 19 
IČ DPH: 202 126 1055 
Kancelária  Wolkrova 4, 851 01 Bratislava 
Telefón:  +421 918 737 877 
e-mail:  zps@zps-diving.sk 
Webstránka: https://www.zps-diving.sk 
 

Personálne obsadenie ZPS a zmeny v zložení orgánov počas roka 2021 
(ZoŠ §9,ods.5 bod j) 

 

Sekretariát ZPS 
Generálny sekretár ZPS:   Mgr. Zuzana Žecová 
Tajomník športového výboru:  Dana Duchoslavová 
Sekretár Technického výboru ZPS:  Tatiana Nazadová do 31.8.2021, od 1.9.2021 Ing. Ivana Špakoá 
 

Prezídium ZPS 
Prezident ZPS    Ing. Roman Baláž 
Viceprezident ZPS a prezident ŠV  Mgr. Štefan Mika 
Viceprezident ZPS a prezident TV  Ing. Oliver Krajňák 
Čl. prezídia za TV    Mgr. František Ondrejka 
Čl. prezídia za TV    Ján Chovan do 29.5.2021, František Ondruš od 29.5.2021 
Čl. prezídia za ŠV    Ing. Milan Peřina 
Čl. prezídia za ŠV    Mgr. Pavol Vaculčík 
Čl. prezídia za ŠV    Radovan Sečkár 
Čl. prezídia za ŠV   Miroslav Mavrák 
 

Zloženie ZPS Športový výbor, Technický výbor a komisie 
Športový výbor 
 
Prezident ŠV     Mgr. Štefan Mika   reprezentačný tréner PP,RP a BF 
Viceprezident ŠV     Mgr. Pavol Vaculčík  predseda komisie PP,RP a BF 
Orientačné potápanie    Radovan Sečkár  reprezentačný tréner OP 
Apnea (Freediving)   Martin Ruman 
Podvodné rugby    Ing. Dušan Úradník 
Predseda rozhodcovskej komisie   Miroslav Mavrák 
 
Technický výbor 
 
Prezident TV ZPS    Ing. Oliver Krajňák 
Viceprezident TV ZPS    Ján Chovan do 29.5.2021, František Ondruš od 29.5.2021 
Viceprezident TV ZPS    Mgr. František Ondrejka 
Člen TV ZPS, komisia Výcvik inštruktorov Ján Chovan 
Člen TV ZPS, komisia Foto-video  Tomáš Svitanek  

mailto:zps@zps-diving.sk
https://www.zps-diving.sk/
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Člen TV ZPS, komisia Technické potápanie Ján Kučeravý 
Člen TV ZPS, lekár   MUDr. Ján Marcinko 

 

Kontrolór ZPS 
Ing. Slavomír Slivka 
 

Zmeny v zložení orgánov 
• Dňa 29.5.2021 sa konal Volebný Zjazd ZPS. Na pozícii Viceprezidenta TV ZPS v porovnaní s pôvodným zložením 

TV ZPS bol zvolený František Ondruš, po tom, čo Ján Chovan kvôli zdravotným dôvodom svoju kandidatúru stiahol. 

• TV ku dňu 31.8.2021 nahradil tajomníčku Tatianu Nazadovú. Novou tajomníčkou TV ZPS sa od 1.9.2021 stala Ing. 
Ivana Špaková. 

 

Zmeny v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch 
• 27.4.2021 ŠV schválil dokument Výkonnostné triedy pre zaradenie do CTM v plávaní s plutvami 2021. URL na 

aktuálny dokument: https://www.zps-
diving.sk/uploads/31511620403041Priloha%20c.1.%20Vyykonnostne%20triedy%20pre%20CTM%20v%20PP,RP,B
F%20platne%20od%2027.4.2021.pdf 

• 30.6.2021 – bola MV SR vzatá na vedomie zmena stanov ZPS – Volebný Zjazd ZPS dňa 29.5.2021 v Žiline schválil 
zmeny v Stanovách ZPS. – zmena anglického mena ZPS – Slovak Divers Association, a zmeny súvisiace s 
novelou Zákona o športe účinnou od 1.1.2021. URL na aktuálny dokument: https://www.zps-
diving.sk/uploads/40331627107854Stanovy-ZPS-20210719_compressed.pdf 

• 17.6.2021 prezídium ZPS schválilo upravený Registračný poriadok ZPS. Boli aktualizované postupy registrácie 
podľa aktuálne vyžadovaných bodov súvisiacich s implementáciou Registračného systému ZPS, jednotných 
Potápačských pasov, doplnenie podmienok pre registráciu právnickej osoby/klubu. URL na aktuálny dokument: 
https://www.zps-diving.sk/uploads/27971624001545Registracny%20poriadok%20ZPS-20210617.pdf 

• 17.12.2021 ŠV schválil úpravy v Smernici ZPS o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom 
realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania na akciách 
ZPS. – úpravy reflektujú zmeny v minimálnej hodinovej mzde povolenej pre náhrady straty času dobrovoľníkov 
v športe.URL na aktuálny dokument: https://www.zps-diving.sk/uploads/33231644300352Final-
SmernicaZpsOOdmenovaniACestovnychNahradach-20211111.pdf 

• 17.12.2021 ŠV schválil upravenú prílohu k Smernici o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a 
členom realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania na 
akciách ZPS. Príloha upravujeme znenie článku IV odsek 3 Smernice tak, aby bol v súlade so Zákonom o 
dobrovoľníctve č. 406/2011 Z.z . URL na aktuálny dokument: https://www.zps-
diving.sk/uploads/48231644300312Priloha1-SmernicaZpsOOdmenovaniACestovnychNahradach-20211111.pdf 
  

https://www.zps-diving.sk/uploads/31511620403041Priloha%20c.1.%20Vyykonnostne%20triedy%20pre%20CTM%20v%20PP,RP,BF%20platne%20od%2027.4.2021.pdf
https://www.zps-diving.sk/uploads/31511620403041Priloha%20c.1.%20Vyykonnostne%20triedy%20pre%20CTM%20v%20PP,RP,BF%20platne%20od%2027.4.2021.pdf
https://www.zps-diving.sk/uploads/31511620403041Priloha%20c.1.%20Vyykonnostne%20triedy%20pre%20CTM%20v%20PP,RP,BF%20platne%20od%2027.4.2021.pdf
https://www.zps-diving.sk/uploads/40331627107854Stanovy-ZPS-20210719_compressed.pdf
https://www.zps-diving.sk/uploads/40331627107854Stanovy-ZPS-20210719_compressed.pdf
https://www.zps-diving.sk/uploads/27971624001545Registracny%20poriadok%20ZPS-20210617.pdf
https://www.zps-diving.sk/uploads/33231644300352Final-SmernicaZpsOOdmenovaniACestovnychNahradach-20211111.pdf
https://www.zps-diving.sk/uploads/33231644300352Final-SmernicaZpsOOdmenovaniACestovnychNahradach-20211111.pdf
https://www.zps-diving.sk/uploads/48231644300312Priloha1-SmernicaZpsOOdmenovaniACestovnychNahradach-20211111.pdf
https://www.zps-diving.sk/uploads/48231644300312Priloha1-SmernicaZpsOOdmenovaniACestovnychNahradach-20211111.pdf
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Členská základňa v roku 2021 

Počet klubov:   22 
Počet členov:   444 
Individuálni členovia: 19 
 

P.č. Názov klubu Počet členov 

1 Octopus 7 

2 PCP RAK Žilina 28 

3 KŠP HIPPOCAMPUS Martin 18 

4 KŠP Neptún Bratislava 40 

5 Klub potápačov Ostriež 7 

6 Potápač Košice 18 

7 Žralok J&S 4 

8 KŠP Delfín Žilina 41 

9 Potápačské Centrum Komárno 6 

10 OK DIVERS 12 

11 Potápačské centrum LE DIVERS 40 

12 KVŠ Barakuda 24 

13 SPORT CLUB Senec 35 

14 SWIM Wariors 7 

15 Vodný Svet Zvolena 61 

16 Vodnár 8 

17 ŠKPP Žralok 34 

18 Ocean Devils Bratislava 3 

19 Apneaman Slovakia Košice 4 

20 1.PHRK 10 

21 WSRC 20 

22 Kraken 10 
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Prehľad vykonávaných činností a projektov 
Správa o činnosti Prezídia ZPS za rok 2021 
počet zasadnutí 
14.04.2022 online, 8.06.2022 online formou, 15.10.2022 prezenčne+online celkom 3x a spracoval celkovo 21 per rollam 
hlasovaní. 

 
účasť personálna v %,  
Prezident ZPS -    Ing. Roman Baláž -100% 
Viceprezident ZPS a prezident ŠV - Mgr. Štefan Mika -100%  
Viceprezident ZPS a prezident TV - Ing. Oliver Krajňák -100%  
Čl. prezídia za TV -   Mgr. František Ondrejka-100% 
Čl. prezídia za TV -   Ján Chovan-100% do 29.5.2021 potom František  Ondruš-50%   
Čl. prezídia za ŠV -  Ing. Milan Peřina-100%  
Čl. prezídia za ŠV -  Mgr. Pavol Vaculčík-100% 
Čl. prezídia za ŠV -   Radovan Séčkar-100%  
Čl. prezídia za ŠV-  Miroslav Mavrák-100% 
 
 
všeobecná činnosť 

• Na činnosť ZPS bola poskytnutá dotácia vo výške cca 122 087,- EUR, Príprava a realizácia Zjazd ZPS, Kontrola 
dodržiavania Zákona o športe Činnosť v oblasti smerníc, postupov a pokynov a vedenia evidencie  

• Pomoc novo vznikajúcim klubom pri zosúladení stanov podľa Zákona o športe 

• Dobudovanie Registračného systému ZPS s požiadavkami informačného systému v športe 2 časť 

• Príprava - Zjazdu 2021  

• Aktualizácia interných dokumentov- smerníc, pokynov a poriadkov ZPS s novelizovaným zákonom o športe 
priebežne 

• Zabezpečenie prevádzky novej nehnuteľnosti Chata ZPS Palcmanská Maša Dedinky- športovo výcvikového 
strediska ZPS 

 
v oblasti zlepšenia pracovných podmienok 

• Nákup pracovných pomôcok pre správcu Chaty ZPS, nákup nového prenosného datavideo projektoru 
 
v personálnej oblasti 
Prezídium pracovalo v roku 2021 v tomto zložení: 
Prezident ZPS -    Ing. Roman Baláž 
Viceprezident ZPS a prezident ŠV -  Mgr. Štefan Mika 
Viceprezident ZPS a prezident TV -  Ing. Oliver Krajňák    
Čl. prezídia za TV -    Mgr. František Ondrejka 
Čl. prezídia za TV -    Ján Chovan do 29.5.2021, František Ondruš od 29.5.2021 
Čl. prezídia za ŠV -   Ing. Milan Peřina 
Čl. prezídia za ŠV -   Mgr. Pavol Vaculčík 
Čl. prezídia za ŠV -    Radovan Sečkár 
Čl. prezídia za ŠV-   Miroslav Mavrák 
Generálny sekretár ZPS –    Mgr. Žecová Zuzana 
 
Na zasadnutia boli prizvaní členovia na základe ich potreby riešiť svoje požiadavky. 

 

Plán činnosti Prezídia ZPS na rok 2022 
• Zorganizovať  pracovné stretnutie zástupcov klubov ZPS pre každoročnú údržbu a vylepšenia podmienok  nášho 

športovo výcvikového centra ZPS .   

• Nové možnosti získavania finančných prostriedkov pre šport 
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 • Uskutočnenie akcie " Stretnutie potápačov ZPS -prednášky športová a technická činnosť  

• Dokončenie registračného systému ZPS pre technickú a športovú časť  

• Pripraviť návrh zmeny na novú časomieru k pretekom s firmou MATES s.r.o. 

• Podporovať akcie so zameraním na environmentalistiku, ochranu a čistenie vodných nádrží a jazier  

• Podporovať novovzniknuté športovo technické kluby. 

Podľa aktuálnej situácie sa môže plán činnosti prezídia v priebehu roka meniť. 
Správu a plán činnosti prezídia ZPS vypracoval Ing. Roman Baláž 
 

Správa o činnosti Technického výboru za rok 2021 
Počas roka 2021, technický výbor ZPS zasadal -krát a pracoval v zložení: 
 
Prezident TV ZPS  Ing. Oliver Krajňák  
Viceprezident TV ZPS  František Ondruš 
Mgr. František Ondrejka  
 
Člen TV ZPS   Tomáš Svitánek  
    Ján Chovan 
    Ing. Ján Kučeravý  
 
Tajomník TV ZPS  Ing. Ivana Špaková – od 09/2021, Tatiana Nazadová – do 08/2021 
 

✓ V Júli 2021 prebehla prolongácia inštruktorských oprávnení a školenie Instructor Oxigen Provider Chata Aqualand - 

výcvikové a športové stredisko ZPS 

✓ Tajomník TV ZPS vykonal „prieskum trhu“ pre nákup 10 kusov automatík ATX 40DS4+AT40 Octopus, typ DIN  pre 
jednotlivé PC. Tajomník vyžiadal 3 cenové ponuky a po vyhodnotení prieskumu trhu v zmysle najvýhodnejšej ceny 
a dodržania potrebných funkčných a kvalitatívnych parametrov TV ZPS nakúpil a zabezpečil dodanie automatík 
jednotlivým PC. 

✓ Vzhľadom na protipandemické opatrenia bol pozastavený výcvik rekreačného potápania a ostatných kvalifikácií. 
✓ TV ZPS v spolupráci so všetkými PC vyškolili a udelili v roku 2021 nasledovne kvalifikácie a licencie: 
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Názov výcvikovej akcie  TN KM SNV KE RK LE MT SA SPOLU 

Potápač s ABC           

Potápač Junior       2  2 

Základy prístrojového potápania  10   1   3  14 

Potápač CMAS P*  9   3 3  7  22 

Potápač CMAS P**  1    2 9   12 

Potápač CMAS P***      1 1   2 

Inštruktor CMAS I*           

Inštruktor CMAS I**           

Inštruktor CMAS I***           

Doškolenie Inštruktorov           

Kurz orientácie pod vodou  1    2 11   14 

Kurz vyhľadávania a vyzdvihovania  1 4   2 10   17 

Kurz potápania v noci 1    2 11   14 

Kurz záchrany pri potápaní   7   2 10   19 

Kurz obsluhy vys. pot. kompresora      1 1 1  3 

Kurz potápania v suchom obleku  1    1 5   7 

Kurz vedenia mal. plavidla na mori  6     1   7 

Kurz 1.pomoci, KPR + O2      1 2   3 

Kurz potápania pod ľadom          

Kurz NITROX Basic  1     1   2 

Kurz NITROX Advanced      3   3 

Jaskynný potápač I      1   1 

Jaskynný potápač II      2   2 

Kurz TRIMIX          

Kurz PPP / prolongácia          

Kurz obsluhy pretlakovej komory          

Kurz Vodný záchranár 12        12 

Potápanie so skútrom – CMAS TSD          

Servisný technik potápačskej techniky          

Inštruktor technického potápania ERI          

Inštruktor – snorkeldiver SI2          

Iné školenia: 1     12   13 

Vyhodnotenie 44 11  4 17 80 13 0 169 
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Plán činnosti TV ZPS na rok 2021 
TV ZPS plánuje v roku 2021 zasadať 3-5 krát.  
 
** Doškolenie a prolongácia inštruktorských licencií, 
** Výcvik – skúšky inštruktorov I*- I**, 
** Výcvik – skúšky potápačov P* - P***,  
** Výcvik doplnkových kurzov,  
** Výcvik potápačských špecializácií, priebežne celý rok. 
Máteriálno - techniké zabezpečenie pre aktívne potápačské centrá. 

 

Kalendár akcií TV ZPS na rok 2022 
• Poznaj svet ticha – skúšobné ponory krytá plaváreň Spišská Nová Ves, participácia s PC OK Divers a PC LE 

Divers. 

• General Assembly CMAS Rím. 

• Ekológia čistenie VN Liptovská Mara participácia s PC RK*. 

• Eko – Bukovec participácia s PC Košice *. 

• Egypt - Kurz a skúšky inštruktorov – vrakové a technické potápanie, Normoxy trimix diver. 

• Ekologická akcia čistenie vodnej nádrže Dedinky - Palcmanská Maša, participácia s  PC OK Divers a PC LE Divers 
+ klub Vodnár*. 

• Medzinárodný festival potápačských filmov /MFPF/ Akcia -  Čisté vody *. 

• Rozlúčka so starým rokom a privítanie Nového roku s pitím šampanského pod vodou krytá plaváreň Sp. Nová Ves, 
participácia s OK Divers a LE Divers + klub Vodnár. 

 
* Dotované akcie maximálne do výšky 150€ 
**Uskutočnenie školení a eko akcií je závislé od protipandemických opatrení, ktoré sú aktuálne v platnosti v čase ich 
konania.  

 
V Sp. Novej Vsi dňa 12.01.2022 
 
Vypracoval:_________________________  Predkladá:_______________________ 
Ing. Ivana +Spakov8    Ing. Oliver Krajňák 
Tajomník TV ZPS     Prezident TV ZPS 
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Správa o činnosti Športového výboru za rok 2021 
 
Športový výbor pracoval v nasledovnom zložení: 
Prezident ŠV:      Mgr. Štefan Mika 
Viceprezident ŠV a komisia PP,RP,BF a DPP: Mgr. Pavol Vaculčík  
Komisia orientačného potápania:    Radovan Sečkár 
Komisia podhladinové rugby:    Ing. Dušan Úradník 
Komisia freediving:     Martin Ruman 
Zbor rozhodcov:      Miroslav Mavrák 

 
 
Členovia športového výboru ZPS zasadli v roku 2021 päť-krát formou on-line. Účasť na zasadnutiach ŠV bola veľmi 

dobrá. Športový výbor sa riadil sa plánom činnosti na rok 2021. Vzhľadom na pandemickú situáciu ŠV riešil odsúhlasenia 
zmien v športovom kalendári, prestupy, rekordy a iné, formou per-rollam hlasovaní. Športový kalendár bol v priebehu roka 
aktualizovaný niekoľkokrát kvôli meniacim sa pandemickým opatreniam na Slovensku ale aj v zahraničí a s tým spojenými 
zmenami v termínoch a podmienkach vstupu a účasti na podujatiach. Aktualizoval Smernicu ZPS o poskytovaní peňažných 
odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a 
zabezpečení ubytovania na akciách ZPS, aktualizoval výkonnostné triedy pre zaradenie do CTM, nakúpili sa bóje pre 
potreby komisie PP a OP pre zabezpečenie súťaží v DPP a OP. Členovia ŠV sa aktívne zapájali do riešenia aktuálnych 
úloh, ktoré boli predostreté. Zaoberal sa najmä otázkami štátnej reprezentácie, rozvojom jednotlivých športových odvetví ako 
i inými záležitosťami  
 
Komisia pre plávanie s plutvami  
V náročnom prvom polroku 2021 mali plavci len veľmi obmedzené možnosti tréningov v bazénoch. S plným tréningom 
mnoho klubov začalo až v máji. Zorganizovali sa tri kolá Ligy mládeže a Slovenského Pohára, Majstrovstvá Slovenska 
a opäť bola možná účasť na rôznych súťažiach doma aj v zahraničí. Reprezentácia absolvovala sústredenia v „bubline“ 
v Poprade, jedno sústredenie širšieho výberu, jedno sústredenie užšieho výberu seniorov a juniorov a záverečné 
sústredenie seniorov pred odletom na MS v Tomsku.  Vzhľadom na objektívne skutočnosti v pandemickom období, ktoré 
výrazne zasiahlo aj našu výpravu na MS, môžeme z hľadiska úspešnosti a výsledkov hodnotiť rok pozitívne. Najvýraznejší 
úspech bolo zverejnenie nominácie na Svetové hry v USA v Birminghame, kde bola nominovaná Zuzana Hrašková.  

 
V roku 2021 boli zaplávané nasledovné rekordy SR: 

Dátum 
dosiahnutia 

Miesto Meno Klub Disciplína R. nar. 
Dosiahnutý 
čas/hĺbka 

Dátum 
schválenia 

ŠV 

30.9.2021 Kas Baska (TUR) Martin Zajac Apneaman SK Košice CTW BF 1974 -88 13.10.2021 

1.10.2021 Kas Baska (TUR) Martin Zajac Apneaman SK Košice CTW 1974 -91 13.10.2021 

9.10.2021 MS Kas Baska Martin Zajac Apneaman SK Košice CTW BF 1974 -89 13.10.2021 

23.10.2021 Bratislava Jakub Kozmer KVŠ Barakuda Šaľa    50m AP 2003 00,14.96 25.11.2021 

23.10.2021 Bratislava Jakub Kozmer KVŠ Barakuda Šaľa 50m PP 2003 00,16.72 25.11.2021 
  

   
  

 
 
Zbor rozhodcov 
 

Činnosť rozhodcovského zboru, ako aj celého zväzu v roku 2021 bola ovplyvnená epidemiologickou situáciou na 
Slovensku aj vo svete. 

Z plánovaných podujatí sa uskutočnili 4 súťažné podujatia a školenie rozhodcov. 
Školenie rozhodcov sa konalo dňa 26.6.2021 v Žiline a zúčastnilo ho cca 32 členov. Školenie viedol predseda 
komisie rozhodcov, pán Miroslav Mavrák.  
Ďalej sa nám podarilo zorganizovať dve bazénové kolá ligy mládeže a M SR v PP, M SR v DPP a ligové kolo v DPP v plávaní 
s plutvami. V závere roka sa sprísnili opatrenia pre usporiadanie športových súťaží v interiéri na OP a z toho dôvodu sme 
pocítili nedostatok rozhodcov na finálovom kole LM a SL, ale s maximálnym úsilím a pomocou klubov sme preteky úspešne 
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zastrešili. Na ostatných podujatiach sa zúčastnilo dostatočné množstvo rozhodcov, za čo sa v mene predsedu komisie 
rozhodcov chcem poďakovať všetkým klubom, ktoré si plnia svoje povinnosti a dávajú na každé preteky dostatočný počet 
rozhodcov. 
 
Komisia pre orientačné potápanie 
 

Sezónu 2021 na Slovensku opäť masívne poznačila pandémia COVID-19.  Možnosť zaočkovania reprezentantov 
bola nejasná, nevedeli potvrdiť samotnú reprezentáciu na vrcholnom podujatí ME Talin - Estónsko. V mesiaci jún neboli 
reprezentanti ešte stále zaočkovaní 2.dávkou vakcíny. Tak samotná príprava vo forme absolvovania podujatí v CZ a 
jednotlivých kôl otvoreného Európskeho pohára neboli absolvované. Na základe rozhodnutia komisie OP nebola účasť na 
ME potvrdená z obavy možného prenosu vírusového ochorenia a cestovanie spojené s ňou. Celá sezóna spočívala hlavne v 
individuálnej príprave reprezentantov v materských kluboch v bazéne a suchej príprave. Tréningy na otvorenej vode sa 
konali v nepravidelnom rytme. Hlavnou náplňou bolo vytrvalostné plávanie s plutvami pre dlhodobé udržanie kondičnej 
prípravy. S kompasom sme sa do vody nedostali, nakoľko sme mali obmedzené možnosti v KŠP Neptún s plnením fliaš.  
 
Komisia pre podhladinové ragby -UWR 
 

Otvorenie tréningového bazénu v máji 2021 umožnil návrat k bazénovým tréningom. Obmedzený režim prístupu do 
bazéna a režim na hraniciach pre hráčov bývajúcich v zahraničí ešte zvýraznil riziko vyplývajúce z úzkeho kádra zloženého 
najmä z hráčov vo veku so silnými rodinnými a pracovnými záväzkami. Z tohto dôvodu bolo v roku 2021 prioritou doplnenie 
kádra o mladých hráčov.  
Toto si zobral pod patronát Jožo Chyžnaj, ktorému sa podarilo pritiahnuť 6 mladých hráčov vo veku 15-17 rokov: 
1) Jakub Chyžnaj * 
2) Viktor Vrbatovič * 
3) Alex Drnaj 
4) Martin Hovorka 
5) Matej Múčka * 
6) Adam Števček 
(* bývalí členovia KŠP NEPTÚN Bratislava) 
 
Činnosť mladej zložky v r.2021 : 
Bazén- kondičná a taktická príprava na UW Rugby hru. Dýchacie cvičenia zamerané na výdrž pod hladinou. Technika 
plutvového plávania. Striedanie tréningov zameraných na dynamiku a výdrž. 
Suchá príprava - denné jazdy na horských bicykloch v Karpatoch. Skialpinizmus a bežky v Nízkych Tatrách. Pravidelné 
víkendové zimné sústredenia v Liptovskom Jáne, zamerané na kondíciu. 

Zatvorenie plavárne SLOVNAFT na začiatku novembra viedlo k presunu tréningov na plaváreň IUVENTA, ktorá ale 
bola 1.12. schválená ako karanténne stredisko iba pre plavcov a stala sa tak pre nás nedostupná. Toto ukončilo možnosť 
bazénových tréningov, mladá zložka pokračovala v suchej príprave pod vedením trénera, skúsení hráči pokračovali v 
individuálnom suchom kondičnom tréningu podľa individuálnych potrieb. 
 
Komisia pre nádychové potápanie - freediving 
 

Súťažnú sezónu našich reprezentantov vo freedivingu 2021 môžeme zhodnotiť ako úspešnú, zamerali sa výlučne 
na hĺbky a prinieslo to svoje ovocie. Komisia za freediving schválila mesačné reprezentačné sústredenie v Egypte ktorého sa 
zúčastnil Martin Ruman. Za zmienku stojí, že sa Martin za obdobie štyroch mesiacov posunul v disciplíne free immersion 
o viac ako -40m a na súťaži AIDA Freediving World Cup 2021 July Event stanovil nový národný rekord FIM -101m 
v organizácii AIDA a zvíťazil v danej disciplíne. Majstrovstvá sveta mu žiaľ pre zranenia nevyšli podľa očakávaní, výkonmi 
FIM -69m a CWTB -53m sa pre bodové zrážky výraznejšie neumiestnil. 

Dlhoročný reprezentant Martin Zajac, ktorý mal tiež úspešnú sezónu zapísal pre ZPS dôležité národné rekordy pod 
hlavičkou CMAS na majstrovstvách sveta v Turecku a obsadil siedme miesto v disciplíne CWTBF národným rekordom -89m. 
Na súťaži KAS Baska, ktorá predchádzala majstrovstvám sveta v disciplíne CWT Martin národným rekordom -91m obsadil 
piate miesto a v disciplíne CWTBF zvíťazil výkonom -88m. Veríme, že v roku 2022 ešte úspešnejší.   
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V každej oblasti našich športových odvetví sa vysporiadali s pandemickou situáciu kluby a športovci tak, ako to 
v danej chvíli dovoľovali opatrenia. ŠV riešil zmeny v plánovaných aktivitách operatívne za aktívnej účasti všetkých členov. 
Veríme, že v nastávajúcom roku 2022 sa postupne vrátime aktívne k vode a tréningom a plánované aktivity v športovom 
kalendári 2022 uskutočníme v plnom rozsahu. 

 
Mgr. Štefan Mika 
Prezident ŠV ZPS 

 

Plán činnosti ŠV ZPS na rok 2021 
V roku  2022 bude športový výbor naďalej pokračovať v podpore všetkých športov. Pôjde najmä o oživenie 

tréningového procesu a čo možno najväčšie splnenie kalendára pretekov a reprezentačných sústredení. 
 V  podpore v roku 2022 pôjde najmä o rozšírenie členskej základne, ktorá má vzostupný charakter. Hlavnou úlohou 

bude najmä klásť dôraz na plávanie s plutvami, BF a RP s dôrazom na dlhšie trate. Naďalej bude 
aktívne propagovať preteky DPP. 3. Kolo Ligy mládeže v DPP i M SR v DPP budú mať naďalej pevné miesto v kalendári ŠV 
ZPS, v ktorom pribudne 4. bazénové kolo LM a SL zamerané na dlhé trate. V  roku 2021 sa naši reprezentanti zúčastnili aj 2 
šampionátov v plávaní s plutvami a MS vo freedivingu. Absolvovali niekoľko kôl Svetového pohára v PP aj FD, jedno 
spoločné sústredenie juniorov a seniorov v PP, BF a RP a po jednom pre seniorov a juniorov pred samotnými MS. Freediveri 
sa pripravovali priebežne v Egypte a Turecku, kde sa konali aj MS. Naďalej bude potrebné intenzívne pracovať s plavcami 
v kluboch a reprezentantami ihneď ako to bude možné po otvorení bazénov. 

Naďalej propagovať  a podporovať orientačné potápanie, podhladinové ragby a freediving, ktorý  sa teší 
stále rastúcej obľube v zmysle plánov činností jednotlivých komisií. 

Športový výbor  sa bude naďalej snažiť stabilizovať rozhodcovský zbor, rozšíri sa kalendár o freedivingové preteky. 
ŠV sa naďalej bude snažiť propagovať aj iné potápačské športy ako napríklad aquathlon, hokej a podobne. 

Podporí  rozvoj plutvového plávania v regiónoch kde zatiaľ nemáme kluby. 
ŠV bude naďalej aktívne vyvíjať snahu zapojiť do športovej činnosti ďalšie kluby a podporí vznik nových klubov 

v rámci ZPS. 
 
Športový výbor sa bude snažiť propagovať plávanie v plutvách v celoštátnych médiách.  
 
ŠV bude zabezpečovať tieto hlavné úlohy: 

1. Vydá športový kalendár na rok 2022 
2. Bude vytvárať podmienky pre prácu a rozvoj CTM a sledovať výkonnostný rast zaradených pretekárov 
3. Bude vytvárať podmienky pre rozšírenie a najmä skvalitnenie reprezentácie, materiálne zabezpečí reprezentáciu na 

ME juniorov, MS seniorov, zabezpečí v súčinnosti s reprezentačným trénerom a trénerskou radou 
minimálne  tri reprezentačné sústredenia 

4. Zabezpečí 4. kolá Ligy mládeže a Slovenského pohára a Finále, jedno kolo DPP (dištančné plávanie v 
plutvách) a Majstrovstvá SR v PP, RP, BF i MSR v DPP. 

5. V spolupráci s komisiou OP sa bude podieľať na organizácii Majstrovstiev SR v OP a 5. ročníka Memoriálu Jozefa 
Dobrotku v orientačnom potápaní  

6. Bude spolupracovať pri vzdelávaní trénerov, rozhodcov 
7. Bude informovať o nových poznatkoch z CMAS-u 
8. ŠV zasadne minimálne 2x v roku 
9. ŠV bude súčinný s SOŠV pri úkonoch spojených s účasťou reprezentantky SR v plávaní s plutvami na SH 2022, 

Zuzany Hraškovej. 
 
Podrobné plány činnosti jednotlivých komisií sú prílohou. 
 
Štefan Mika 
Prezident ŠV 

 

 
  



 

 
 

13 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021 

Kalendár ŠV ZPS na rok 2022 

 



 

 
 

14 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021 

 
 
  



 

 
 

15 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021 

Prehľad dosiahnutých športových výsledkov 
. 
Športovci dosiahli nasledovné rekordy SR: 

Dátum 
dosiahnutia 

Miesto Meno Klub Disciplína R. nar. 
Dosiahnutý 
čas/hĺbka 

Dátum 
schválenia ŠV 

30.9.2021 Kas Baska (TUR) Martin Zajac Apneaman SK Košice CTW BF 1974 -88 13.10.2021 

1.10.2021 Kas Baska (TUR) Martin Zajac Apneaman SK Košice CTW 1974 -91 13.10.2021 

9.10.2021 MS Kas Baska Martin Zajac Apneaman SK Košice CTW BF 1974 -89 13.10.2021 

23.10.2021 Bratislava Jakub Kozmer KVŠ Barakuda Šaľa    50m AP 2003 00,14.96 25.11.2021 

23.10.2021 Bratislava Jakub Kozmer KVŠ Barakuda Šaľa 50m PP 2003 00,16.72 25.11.2021 

        

 
  



 

 
 

16 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021 

Správa zo 17. Majstrovstiev sveta Juniorov Lignano Sabbiadoro 2021 

 
 
Krátky sumár v číslach  
MS juniorov 2021 
23 krajín 
 
Zloženie výpravy: 
Vedúci výpravy: Mgr. Ján Pavlík, PhD. 
Tréner: Mgr. Štefan Mika 
 
Športovci: 
Ženy: Simona Heglasová, Petra Kissová, Alexandra Slišková, Ľubomíra Sopková, Ľuboslava Paulína Rajtarová, Hana 
Vasilová 
Muži: Benjamín Barczi, Jakub Hraško 
 
Ubytovanie: Bella Italia Sport Village hotel Pineta 
Bazén: 8 dráhový 50 m bazén + 25 m 6 dráhový bazén 
Hľadisko: 400 divákov 
 
Cesta: 
13.6.2021 Reprezentácia v počte 5 reprezentantov sa vydala na cestu zo Zvolena, ktorá smerovala do Šale, kde sa pridali 
ďalší 3 reprezentanti. Cesta na trase Zvolen – Šaľa – Bratislava – Rakúsko – Taliansko – Lignano Sabbiadoro bola vykonaná 
dvomi osobnými motorovými vozidlami Toyota Proace (9 miestne) a Peugeot 3008 (5 miestne). Cesta trvala aj s prestávkami 
9 hodín.  
V deň pricestovania sme sa ubytovali v hoteli Pineta v areáli Bella Italia Sport Village. Hotel sa nachádzal 50 m od plaveckého 
bazéna.  
V deň príchodu sme mali prvý tréning v podvečerných hodinách. Tréning trval 45 minút a vzhľadom na dĺžku trvania cesty, 
športovci mali regeneračný tréning po ceste.  
14.6.2021 sa vykonali dva tréningy. Prvý tréning bol v dopoludňajších hodinách a celková dĺžka tréningu bola 60 minút. Tréning 
bol zameraný na rýchlosť a 
vyskúšanie si štartov. V popoludňajších hodinách sme mali možnosť vykonať 45 minútový tréning. Tréning bol zameraný 
hlavne na obrátky a štarty.    
15. – 18.6.2021 sa konali preteky. 
19.6.2021 V posledný deň reprezentačnej výpravy sme sa presunuli v ranných hodinách domov na trase Lignano Sabbiadoro 
– Taliansko – Rakúsko – Bratislava – Šaľa – Zvolen.  Pred cestou sa všetci zaregistrovali cestou E-karantény.  
Cesta aj s prestávkami trvala opäť deväť hodín. Všetci športovci, aj členovia výpravy, došli zdarne domov. 
Na druhý deň všetci absolvovali antigénový test. Výsledok u všetkých znel: negatívny.  
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Pohľad na výkony reprezentantov jednotlivo 
Ženy: 
Sopková Ľubomíra 

Ľubomíra absolvovala celkovo 4 osobné štarty a dva štafetové štarty na týchto 
majstrovstvách. Ľubka si pri svojej premiére na majstrovstvách sveta juniorov 
zaplávala jeden osobný rekord a splnila B limit na 100 PP. V ostatných 
disciplínach zbierala skúsenosti so svetovým šampionátom. Bola hodnotnou 
členkou štafiet na 4x50 PP mix a 4x100 PP žien.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Disciplína PB Limit A  Limit B  Zaplávaný čas % z PB % z limitu A  % z limitu B Umiestnenie Poznámka 

100 PP 46,69 44,50 46,84 46,43 100,56 95,84 100,88 27./32 OR B 

200 PP 1:46.33 01:40.77 01:46.07 1:46.68 99,67 99,67 99,43 29./30   

50 PP 21,06 20,50 21,11 21,52 97,86 95,26 98,09 27./30   

50 RP 19,41 18,48 19,46 19,68 98,63 93,90 98,88 29./33   

 
 
Rajtárová Ľuboslava Paulína 

Ľuboslava, čo štart to osobné zlepšenie svojich doterajších maxím. Pri svojej prvej 
účasti na MS juniorov potvrdila, že s ňou môžeme počítať aj do budúcnosti 
a podujatia svetového tipu jej nebudú robiť problém na presadenie sa vo svetovej 
konkurencii. Z osobných disciplín treba vyzdvihnúť 50 RP, kde zaplávala nové 
osobné maximum a taktiež splnila juniorský A limit, ktorý predstavoval aj jej najlepšie 
umiestnenie na 19. priečke. Taktiež bola členkou štafety na 4 x 100 m PP žien.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Disciplína PB Limit A  Limit B  Zaplávaný čas % z PB % z limitu A  % z limitu B Umiestnenie Poznámka 

100 PP  45,45 44,50 46,84 45,29 100,35 98,26 103,42 24./32 OR B 

200 PP 1:43.73 01:40.77 01:46.07 1:41.84 101,86 98,95 104,15 25./30 OR B 

50 RP 19,28 18,48 19,46 18,25 105,64 101,26 106,63 19./33 OR A 

 
 
 

Slišková Alexandra 
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Alexandra, ako najmladšia členka  výpravy, dosiahla vynikajúce výsledky a zaplávala 
dva ostré A limity. Aj napriek iba jednému osobnému rekordu. Na trati 50 BF skončila 
na krásnom 14. mieste, kde porazila aj omnoho skúsenejšie pretekárky. Na 
dvojnásobnej trati potvrdila svoj už zaplávaný A limit. Síce na tejto trati nedosiahla 
osobné zlepšenie, aj napriek tomu to stačilo na celkové 22. miesto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Disciplína PB Limit A  Limit B  Zaplávaný čas % z PB % z limitu A  % z limitu B Umiestnenie Poznámka 

100 BF 52,22 52,51 55,28 52,26 99,92 100,48 105,78 22./30  A 

50 PP 20,45 20,50 21,11 21,17 96,60 96,84 99,72 25./30   

50 BF 23,99 24,01 25,28 23,65 101,44 101,52 106,89 14./25 OR A 

 
 
Vasilová Hana 
 

Hana, ako najskúsenejšia pretekárka výpravy na svojom treťom šampionáte 
dosiahla najlepšie zlepšenie v disciplíne 200 BF, kde potvrdila aj B limit. Najlepšie 
umiestnenie dosiahla v disciplíne 50 BF ,kde obsadila 18. miesto. Taktiež 
potvrdila B limit. V ostatných disciplínach sme nezaznamenali zlepšenie 
osobných rekordov. Táto dlhoročná pretekárka od budúcej sezóny bude už 
pretekať medzi seniormi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Disciplína PB Limit A  Limit B  Zaplávaný čas % z PB % z limitu A  % z limitu B Umiestnenie Poznámka 

100 PP 52,26 44,50 46,84 52,71 99,15 84,42 88,86 25./30 B 

100 RP 45,46 43,5 45,79 47,46 95,79 91,66 96,48 DSQ   

200 BF 1:59.60 1:56.73 2:02.88 1:57.94 101,41 98,97 104,19 23./25 OR B 

50 BF 23,52 24,01 25,28 24,31 96,75 98,77 103,99 18./25 B 

 
 
Kissová Petra 
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Peťa, ako jediná dlhotratiarka našej výpravy, sa popasovala so svojimi osobnými 
disciplínami veľmi adekvátne na situáciu, ktorú sme tu mali. Síce sa nejednalo 
o žiadne zlepšenie osobných umiestnení ,ale aj tak sme u nej videli veľké odhodlanie 
a snahu dosiahnuť čo najlepší možný výsledok. 11. miesto na 1500 PP a 15. miesto 
na 800 PP sú veľmi dobrým odrazovým mostíkom do ďalšej možnej reprezentácie 
tejto pretekárky. Potvrdením B limitu vo všetkých štartoch na tomto podujatí je veľkým 
predpokladom na zlepšovanie sa.  
 
 
 
 
 

 

Disciplína PB Limit A  Limit B  Zaplávaný čas % z PB % z limitu A  % z limitu B Umiestnenie Poznámka 

400PP 3,42.62 3:38.26 3:49.75 3:44.25 99,27 97,33 102,45 21./26 B 

1500 PP 14,57.49  14:55.47 15:42.64 15:00.90 99,62 99,40 104,63 11./16 B 

800PP 7,36.88 7:40.00 8:04.23 7:41.87  98,92 99,60 104,84 15./25 B 

 
 
Heglasová Simona 
 

Simča zaplávala na svojom tiež prvom a zároveň, aj poslednom ,juniorskom 
šampionáte najlepšie ako mohla. Osobným zlepšením na 400 BF dosiahla 19. 
miesto a potvrdila B limit. Na polovičnej trati sa jej už nepodarilo zaplávať osobný 
rekord ale na B limit to stačilo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplína PB Limit A  Limit B  Zaplávaný čas % z PB % z limitu A  % z limitu B Umiestnenie Poznámka 

200 BF 2:00.38 1:56.73 2:02.88 2:00.51 99,89 96,86 101,97 24./25 B 

400 BF  4:19.72 4:09.34 4:22.47 4:19.07  100,21 96,21 101,27 16./19 OR B 
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Muži 
 
Barczi Benjamín  

Ako jediný z našej výpravy sa prebojoval medzi 8 najlepších a to v disciplíne na 200 
PP. Najprv si v rozplavbách zaplával nové osobné maximum, kde potvrdil A limit, ktorý 
ho poslal do finále zo 7. pozície. Vo finále vsadil všetko na jednu kartu, ale nakoniec 
mu to stačilo na 8. miesto. Vo všetkých štartoch potvrdil svoju trénovanosť a plával 
všetko A limity. 
 V disciplíne na 100 PP a 50 RP obsadil krásne 13. miesto.  Benjamín  sa zúčastní i 
seniorských majstrovstiev sveta aj napriek tomu, že je ešte stále junior. Benjamín bol 
tiež členom dvoch zmiešaných štafiet, ktorých sme sa zúčastnili. V štafete 4 x 50 PP 
v prvom úseku dosiahol čas 18,04 čo predstavuje nový osobný rekord a taktiež 
splnenie A limitu.  
 
 
 
 

 

Disciplína PB Limit A  Limit B  Zaplávaný čas % z PB % z limitu A  % z limitu B Umiestnenie Poznámka 

100 PP 38,98 40,61 42,75 39,34 99,08 103,23 108,67 13./24 A 

200 PP sem. 1:30.37 1:31.45 1:38.37 1:27.56  103,21 104,44 112,35   OR A 

200 PP fin. 1:30.37     1:29.59 100,87 102,08 109,80 8./27   

50 PP 18,12 18,20 19,16 18,13 99,94 100,39 105,68 20./25 A 

50 RP  16,22 16,52 17,39 16,37 99,08 100,92 106,23 13./26 A 

 
Hraško Jakub 

 
Kubo Hraško a jeho prvý juniorský šampionát sa niesol v plávaní si osobných 
rekordov. Najväčší progres zaznamenal na 400 m BF a aj napriek zlepšeniu to 
nestačilo na limit. V ostatných troch disciplínach, ktoré plával zaplával B limity a to 
na tratiach 50, 100, 200 BF. V týchto disciplínach mu  patrilo zhodne 16. miesto. 
Jakub bol členom dvoch zmiešaných štafiet kde si počínal veľmi dobre.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Disciplína PB Limit A  Limit B  Zaplávaný čas % z PB % z limitu A  % z limitu B Umiestnenie Poznámka 

100 BF 49,99 46,50 48,95 47,49 105,26 97,92 103,07 16./23 OR B 

200 BF  1:57.47 1:44.90 1:50.42 1:47.12  109,66 97,93 103,08 16./22 OR B 

50 BF 23,17 21,05 22,16 21,73 106,63 96,87 101,98 16./18 OR B 

400 BF  4:31.56 3:48.47 4:00.50 4:00.96 112,70 94,82 99,81 15./15 OR 
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Štafety:  
 
Na majstrovstvách sveta juniorov sme prihlásili pretekárov na všetky možné štafety, ktoré sme boli schopné postaviť, 
nakoľko sa vo výprave nachádzali iba dvaja muži tak sme nemohli obsadiť štafetu mužov.  
4x50PP  mix  
V tejto štafete štartovali v tomto poradí Barczi, Sopková, Slišková, Hraško. V prvom úseku štafetu rozbehol Barci Benjamín 
a dosiahol čas 18,04, čo predstavovalo jeho osobný rekord. 
Celkovo nasadený čas štafety bol 1:16,50 kde naša štafeta dosiahla čas 1:18,24 čo predstavovalo 12. miesto  
1:16,50//1:18,24             12./14 
1. úsek Barczi 18,04 OR A 
 

4x100 BF mix 
Druhá štafeta mix bola v podaní plávania BF kde sme taktiež v zložení štafety Barczi, Vasilová, Slišková, Hraško skončili 
na 12. mieste. 
3:18.50 //3:21,10   12./15 
 
 
4x100PP ženy    
Štafeta žien zaplávala nový najlepší výkon a to v zložení Slišková, Sopková, Rajtárová, Kiššová.    
 
3:03.50 /3:03,54 NV B     12./13 
 
 

Celkové hodnotenie: 
Napriek pandemickej situácií sme veľmi spokojní, že sa podarilo vycestovať na Majstrovstvá sveta juniorov. Na MSJ bolo 
cítiteľne vidieť, ktoré krajiny sa mohli pripravovať a neboli až tak obmedzené tréningovým výpadkom. Z nášho pohľadu naši 
športovci odviedli penzum práce a dokázali z mála vyťažiť veľa.  Po tomto šampionáte sa posunú do seniorskej časti 4 
pretekári. V juniorskej kategórií nám ostanú zvyšní 4 pretekári, čo dáva základ na juniorskú reprezentáciu. Do budúcna treba, 
aby sa pracovalo viac na mužských pretekároch, aby sme mohli plávať aj mužskú štafetu.  
Organizátorom sa podarilo zorganizovať preteky napriek obmedzeniam tradične veľmi dobre. Harmonogram bol dodržiavaný 
a neprichádzalo k časovým sklzom. Strava bola na požadovanej úrovni. 
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Dovoľte mi touto cestou poďakovať reprezentantom za vzornú a úspešnú reprezentáciu v tak ťažkých časoch ,aké zažívame 
a že ostali plní entuziazmu v športe. Taktiež by som sa chcel poďakovať aj trénerom v jednotlivých kluboch za prípravu svojich 
zverencov. Taktiež nesmierna vďaka aj rodičom a všetkým, ktorí stoja za cieľmi svojich detí.   
 
Vedúci výpravy a tréner: Mgr. Ján Pavlík, PhD. A Mgr. Štefan Mika 
 

 
 

 

 



 

 
 

23 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021 

Záverečná správa z 21. Majstrovstiev sveta seniorov v  Tomsku 2021, Rusko 
3.7-9.7.2021 

 
 
Zloženie výpravy: 
Vedúci výpravy: Mgr. Tomáš Vandlík 
Tréner: Mgr. Štefan Mika 
 
Športovci: 
Ženy: Nina Gabaľová, Zuzana Hrašková 
Muži: Benjamín Barczi, Lukáš Kalník, Jakub Kozmer, Šimon Šoška 

 
Krátky sumár v číslach  
MS seniorov 2021 
32 krajín 
350 pretekárov 
 
Ubytovanie: Hotel Tomsk *** 
 
Ubytovanie i strava zodpovedali preteku takéhoto formátu. Výpravy boli ubytované v šiestich hoteloch. Vydaj stravy bol 
realizovaný formou švédskych stolov.  
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Bazén: Zviezdny 10 dráhový 50 m bazén + 25 m 10 dráhový bazén 
Bazén bol na najvyššej možnej úrovni. Po doplávaní bol plne k dispozícií 10 dráhový 25m bazén na vyplávanie. Pre 
zaujímavosť bazén Zviezdny vyhral cenu pre najkrajšiu športovú stavbu v Rusku v nominácii bazénov za rok 2019. 
Hľadisko: 1000 divákov 

 
Cesta: 
Odlet: Viedeň 2.7.2021 
O 12.00 odlet, prílet Tomsk 3.7.2021 o 7.20 hod. Transfer Moskva 8 hodín. Let prebiehal pokojne podľa letového plánu. 
V Moskve sme museli absolvovať opäť PCR testy. Na letisku Tomsk nás očakávala vopred pridelená volunteerka. Odtiaľ sme 
sa autobusom spolu so španielskou a gréckou reprezentáciou presunuli do hotela Tomsk.  
V deň príchodu sme mali prvý tréning o cca 13tej hodine. Tréning trval individuálne podľa toho, ako sa kto po dlhej ceste cítil. 
My sme mali približne hodinu času. 
4.7.2021 nás čakal training day. Každá reprezentácia mala pridelenú dráhu a hodinu. Tréning sme využili na posledné 
doladenie niektorých vecí a adaptáciu na bazén. 
5. – 8.7.2021 sa konali preteky. 
8.7.2021 absovovala celá reprezentácia PCR test, kde vyšiel J.Kozmer pozitívny. Našťastie ho na druhý deň ešte raz 
pretestovali antigénom aj PCR testom a vyšiel negatívny a mohli s trénerom Š. Mikom odletieť už v nedeľu. 
10.7.2021 V posledný deň reprezentačnej výpravy sme v menšej zostave bez trénera výpravy Š.Miku a spomínaného 
J.Kozmera odleteli o 11:05 z Tomska do Moskvy. Transfer Moskva 5 hodín. Do Viedne sme dorazili o 18:30. Let trval dokopy 
približne 7 hodín. Z Viedne do Bratislavy sme boli prevezení 9-miestnym autom.  
 
Nakoniec sme všetci úspešne dorazili domov aj s negatívnym výsledkom PCR-testu. 
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Pohľad na výkony reprezentantov jednotlivo 
Ženy: 
Gabaľová Nina 

Nina si dokázala vyplávať z 3 individuálnych disciplín 1 osobák a 1 tohtosezónne 
maximum. Výrazným podielom pomohla štafete na 4x100 BF k slovenskému rekordu 
a postupu do finále, kde svoj úsek dokázala zaplávať v skvelom čase 50,40s. Nina je 
skúsenou mnohoročnou reprezentantkou a verím, že ešte 1 sezónu potiahne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Disciplína PB Limit 
Zaplávaný 

čas 
% z PB 

% z 
limitu 

Umiestnenie Poznámka 

50 RP 00:18,54 00:17,87 00:18,53 100,05% 96,44% 30/33   

50 BF 00:23,62 00:23,53 00:23,68 99,75% 99,37% 15/25   

100 BF 00:51,78 00:50,79 00:51,55 100,45% 98,53% 19/26   
 

Hrašková Zuzana 
Zuzana patrí stabilne k našim najlepším pretekárom. Opäť dokázala postúpiť 3x do finále 
v individuálnych disciplínach a 1x v štafete 4x100 BF. Jej najlepším umiestnením bolo 2x 
6.miesto na 200 a 400BF. Žiaľ, na 100 BF zaostala len 5 stotín za 6.miestom zaručujúcim 
účasť na budúcoročných Svetových hrách a skončila na konečnom 8.mieste. Veríme, že 
napriek ťažkej situácii, ktorá nás postihla ,sa Zuzka dokáže aj vďaka otvoreným bazénom, 
opäť vrátiť na jej predošlú plaveckú úroveň a vypláva si divokú kartu.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplína PB Limit 
Zaplávaný 

čas 
% z PB % z limitu Umiestnenie Poznámka 

50 BF 00:22,46 00:23,53 00:23,26 96,56% 101,16% 12/25   

100 BF 00:47,52 00:50,79 00:49,55 95,90% 102,50% 8/26 Rozplavby 

100 BF 00:47,52 00:50,79 00:49,31 96,37% 103,00% 8/26 Finále 

200 BF 01:44,52 01:52,10 01:50,37 94,70% 101,57% 7/21 Rozplavby 

200 BF 01:44,52 01:52,10 01:48,57 96,27% 103,25% 6/21 Finále 

400BF 03:44,65 04:03,42 03:58,13 94,34% 102,22% 3/20 Rozplavby 

400BF 03:44,65 04:03,42 03:54,56 95,78% 103,78% 6/20 Finále 
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Muži: 
 
Barczi Benjamín  

Benji si premiérovo vyskúšal po úspešných juniorských MS aj seniorské majstrovstvá. Zo 4 
štartov dokázal vylepšiť 2 z nich na krátkych tratiach, pri 100 a 200 PP sa mu žial nepodarilo 
vylepšiť časy na 100PP zo Žiliny a na 200PP z MSJ v Taliansku. Napriek tomu bol 
hodnotným členom výpravy a mohol získať skúsenosti aj na seniorskej úrovni, do ktorej 
budúci rok postupuje. Veríme, že nasledujúci rok  bude útočiť aj na slovenské rekordy, ku 
ktorým sa postupne približuje.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Disciplína PB Limit 
Zaplávaný 

čas 
% z PB 

% z 
limitu 

Umiestnenie Poznámka 

50 PP 00:18,12 00:17,00 00:17,66 102,60% 96,26% 22/25   

100 PP 00:38,98 00:38,00 00:38,60 100,98% 98,45% 26/29   

200 PP 01:27,56 01:29,50 01:29,97 97,11% 99,48% 22/25   

50 RP 00:16,22 00:15,72 00:16,06 101,00% 97,88% 29/35   

 
 
Kalník Lukáš 

Lukáš bol tohtoročným premiantom na takomto vrcholnom podujatí ,akým MS sú. 
Dokázal sa presadiť a vyplávať si 2 A-limity, z toho jeden potvrdil na štafete 4x100 
BF, kde plával na prvom úseku vo výbornom čase 44,56. Po dlhšej dobe sa 
postupne niekto približuje k slovenským rekordom M. Meda ešte z roku 2011 a 2012. 
Lukášovi na 200 BF chýba už len 40 stotín a na 100 BF 56 stotín. Veríme, že 
naberaním cenných skúseností v taktike a rozložení síl môže v nasledujúcej sezóne 
prepisovať tabuľky slovenských rekordov. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplína PB Limit 
Zaplávaný 

čas 
% z PB % z limitu Umiestnenie Poznámka 

50 BF 00:20,11 00:20,40 00:20,52 98,00% 99,42% 23/32   

100 BF 00:44,83 00:44,85 00:44,87 99,91% 99,96% 18/32   

200 BF 01:42,31 01:42,60 01:41,22 101,08% 101,36% 19/32   
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Kozmer Jakub 
Kubo bol jedným z 3 premiantov na týchto MS.Dokázal hneď v prvom roku medzi 
seniormi aké sú jeho kvality. Zo 4 disciplín dokázal vylepšiť 3 z nich, z toho 1 mal ako 
doplnkovú disciplínu. Najlepšou jeho disciplínou bola jednoznačne 50 AP, kde sa mu 
podarilo vyrovnať slovenský rekord Lukáša Častvena ešte z roku 2018. Kubo má ešte 
mnoho rezerv a dokáže neustále napredovať a zlepšovať svoje osobné maximá. Len 
100 PP zlepšil postupne o 9 desatín a 50 AP o 5 desatín za posledný rok. Veríme, že 
o rok môže atakovať aj magickú 15s hranicu na 50 AP a podarí sa mu zaplávať aj 
potrebný druhý A-limit na niektorej z disciplín. 
 
 
 
 
 
 

 

Disciplína PB Limit 
Zaplávaný 

čas 
% z PB 

% z 
limitu 

Umiestnenie Poznámka 

50 PP 00:17,41 00:17,00 00:17,28 100,75% 98,38% 21/25   

100 PP 00:39,93 00:38,00 00:39,06 102,23% 97,29% 27/29   

50 RP 00:15,64 00:15,72 00:15,44 101,30% 101,81% 25/35 Rekord SR 

50 BF 00:20,77 00:20,40 00:20,99 98,95% 97,19% 26/32   

 
 
Šoška Šimon 

Šimon je naším posledným, ale dá sa povedať v zlepšení najlepším premiantom. Čo štart- 
to osobák na každej zo svojich tratí. Na štafete 4x100 BF vo finále šiel za neuveriteľných 
44,78s a prispel k výraznej miere k zlepšeniu slovenského rekordu z ranných rozplávb. 
Veríme, že v tomto zlepšení bude pokračovať a spolu s Lukášom budú rovnocennými 
súpermi v bifinách na Slovensku. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Disciplína PB Limit 
Zaplávaný 

čas 
% z PB 

% z 
limitu 

Umiestnenie Poznámka 

100 BF 00:47,45 00:44,85 00:45,73 103,76% 98,08% 23/32   

200 BF 01:47,75 01:42,60 01:43,33 104,28% 99,29% 26/32   

400BF 03:54,89 03:42,00 03:48,47 102,81% 97,17% 19/20   

 
 
 
Štafety:  
 
Na majstrovstvách sveta seniorov sme prihlásili nakoniec len 1 štafetu 4x100 BF, v ktorej sa nám podarilo senzačne postúpiť 
do finále MS a prekonať slovenský rekord z roku 2019. 
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4x100 BF mix 
Štafeta v zložení: 

1. Kalník Lukáš              44,56 
2. Gabaľová Nina          50,40 
3. Hrašková Zuzana      48,75 
4. Šoška Šimon              45,25 

 
Rozplavby: 
3:08.96 //3:10,50 rekord SR   8./13 
 
Štafeta v zložení: 

1. Kalník Lukáš              44,72 
2. Gabaľová Nina          50,44 
3. Hrašková Zuzana      48,55 
4. Šoška Šimon              44,78 

 
Finále: 
3:08.49 //3:08,96 rekord SR   8./13 
 
 

Celkové hodnotenie: 
Napriek celosvetovej pandémii, ktorá nás sužuje už viac ako rok, sa nám podarilo prekonať celkovo 3 slovenské a 14  
osobných rekordov. Viacerí členovia výpravy boli takmer 7 mesiacov bez bazéna (pozn. okrem L. Kalníka) s výnimkou účasti 
v plaveckých bublinách, či už individuálne alebo so slovenskou reprezentáciou v Poprade. Najviac tento výpadok poznačil 
našu najúspešnejšiu plavkyňu Zuzanu Hraškovú, ktorej sa žiaľ, nepodarilo zaistiť si „istú“ miestenku na budúcoročné Svetové 
hry v americkom Birminghame. Veríme, že sa jej to podarí. Možností je viac: 
1. Nasadených bude všetkých osem finalistov 
2. Cez divokú kartu a kvalitné výsledky, ktoré dokáže zaplávať, ak bude mať adekvátne podmienky. 
Príjemne nás prekvapila naša jediná štafeta, ktorá sa prebojovala v senzačnom čase 3:08,97 do finále, čím prekonala SR 
o 0,5 sekundy. V poobedňajšom finále rekord ešte vylepšili na konečných 3:08,49. Čo sa týka úrovne šampionátu, nielen 
z pohľadu výkonnostného, ale aj organizačného, všetko prebiehalo bez výrazných komplikácií. Ruská federácia si pripravila 
pre nás veľmi pekný otvárací ceremoniál a aj rôzne zaujímave videoprojekcie, kvalitné záznamy z podujatia a mnoho ďalšieho. 
Poobedňajšie finále dokonca každodenne vysielal aj Olympic channel. 
Logistický harmonogram šampionátu dodržiavali naozaj poctivo, ak bolo treba na niekoho počkať autobusom, nebol problém. 
Celkovo hodnotím šampionát za vydarený aj napriek pandemickej situácii. V našej výprave sme privítali až 4 premiantov na 
seniorskom šampionáte. Z toho 3 sa zúčastnili takéhoto podujatia vôbec po prvýkrát. Najúspešnejšími nováčikmi boli Jakub 
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Kozmer a Šimon Šoška, ktorí dokázali zlepšiť  všetky plávané disciplíny. Prvému menovanému sa podarilo vyrovnať SR rekord 
Lukáša Častvena na 50 AP v hodnote 15,44s. Najúspešnejším našim športovcom bola Zuzana Hrašková, ktorá vyplávala 4 
finálové umiestnenia, z toho 2x 6.miesto a 2x 8.miesto /z toho 1 v štafete/. 
Ako povedala na stretnutí vedúcich výprav A. Aržanova, prezidentka CMAS-u: Tento šampionát nie je férový v podmienkach 
prípravy. Nie je reálnym zrkadlom výkonnosti. Kým niektoré reprezentácie mali devastačné podmienky, pre iné to bol ideálny 
čas na spoločnú prípravu... 
Na záver by som sa chcel týmto poďakovať všetkým, ktorí sa na týchto úspechoch podieľali. 
Je úspechom, že sme vôbec mohli vycestovať a podporiť svojou účasťou tento skvelý šport, akým plávanie s plutvami 
nepochybne je. Zvlášť rodičom, trénerom, členom ZPS, ale aj priaznivcom nášho športu. 
Veľká vďaka Vám všetkým.  
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
                     Mgr. Tomáš Vandlík                                                                Mgr. Štefan Mika                
                        Vedúci výpravy                                                                       Hlavný tréner 
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Správa z účasti reprezentantov ZPS na súťaži 4th Kas Baska Freediving World Cup 
Outdoor, 30.9.-1.10.2021 

 
Pred samotnými majstrovstvami sveta 5th CMAS Outdoor Free Diving World Championship sa konala prípravná súťaž „Kas 
Baska“, ktorá je zaradená do svetového poháru organizácie CMAS.  
Obaja naši reprezentanti Martin Ruman a Martin Zajac sa mali na tejto súťaže podľa pôvodných plánov zúčastniť, no 
vzhľadom na zdravotné problémy bol štart u oboch otázny.  

 

 
Foto č1: Reprezentanti SR z ľava: Martin Zajac a Martin Ruman 

 
Martin Zajac si priniesol do Turecka ochorenie dýchacích ciest, ktoré mu sadlo na priedušky a úvodné tréningové dni 
sústredenia vynechal a liečil sa pomocou antibiotík. Našťastie sa mu podarilo včas doliečiť a stihol absolvovať štyri 
z plánovaných siedmych tréningov pred súťažou „Kas Baska“ a na súťaž nastúpil. 
Martin Ruman si týždeň pred odletom v tréningovom ponore nešťastne obnovil nedoliečenú barotraumu stredného ucha, čo 
mu sťažovalo ekvalizáciu a pre bolesť a opuch absolvoval vyšetrenie ORL v Turecku. Po konzultácii s trénerom Andrea 
Zuccari a reprezentačným kolegom Martinom Zajacom sa Martin Ruman rozhodol súťaž „Kas Baska“ vynechať aby 
neohrozil svoj štart na majstrovstvách sveta.  
Prvý súťažný deň na „Kas Baska“ Martin Zajac nastúpil v disciplíne CWTBF (konštantná hĺbka s plutvami). Nahlásenú hĺbku 
CWTBF -88m úspešne potopil, priniesol na hladinu „Tag“ a vďaka bezchybnému protokolu od rozhodcov obdržal bielu kartu. 
Týmto ponorom prekonal svoj vlastný národný rekord CMAS a zároveň na súťaži „Kas Baska“ v disciplíne CWTBF 
najhlbším ponorom zvíťazil. Martin ponor zvládol s rezervou a so svojím výkonom bol veľmi spokojný. 
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Hĺbkový freediving je veľmi špecifický a výkon samotného atléta môže ovplyvniť veľa faktorov. Okrem vlastného zdravotného 
stavu, je to o schopnosti adaptovať sa na nové prostredie, a to nielen pod vodou. Pocit atlétovej bezpečnosti počas súťaže 
zabezpečujú organizátori „safety“ tímom a je nesmierne dôležitý. Turecká asociácia to zvládla tento rok naozaj výborne.  
Zorganizovali skvelé tréningy a aj samotnú súťaž naozaj na jednotku, jediné čo nevedia ovplyvniť sú premenlivé podmienky 
na hladine mora a v hĺbkach pod ňou. Tie preverujú atlétov všetkých úrovní a mnohokrát výrazne ovplyvňujú samotný výkon 
silné a premenlivé prúdy ako aj termoklímy. Podmienky počas oboch súťažných dní „Kas Baska“ boli takmer ideálne, čo 
umožnilo atlétom prekonať mnoho národných rekordov.  
 
Druhý súťažný deň na „Kas Baska“ Martin Zajac nastúpil v disciplíne CWT (konštantná hĺbka s monoplutvou). Nahlásenú 
hĺbku CWT -91m úspešne potopil, priniesol na hladinu „Tag“ a aj druhý deň vďaka bezchybnému protokolu od rozhodcov 
obdržal bielu kartu. Týmto ponorom prekonal svoj vlastný národný rekord CMAS a na súťaži „Kas Baska“ v disciplíne CWT 
obsadil krásne piate miesto. 
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Martinovi Zajacovi vyšla prípravná súťaž vzhľadom na okolnosti najlepšie ako mohla a dáva slovenskej výprave nádej na 
pekné výsledky na majstrovstvách sveta. Martin Ruman napriek okolnostiam verí, že sa mu zranenie umožní štartovať 
a pokúsi sa podať čo najlepší výkon na hlavnej súťaži tohto roku. 
 

 
Výsledky nášho reprezentanta Martina Zajaca zo súťaže „Kas Baska“ sú zobrazené v tabuľkách: 
 
Prvý súťažný deň 30.9.21 Disciplína CWTBF 

 
 
 
Druhý súťažný deň 1.10.21 Disciplína CWT 
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Za komisiu pre Freediving  

Martin Ruman 
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5th CMAS Outdoor FreeDiving World Championship, Turecko 3.-10.10.2021 
 

Majstrovstvá sveta vo freedivingu organizácie CMAS začali registráciou atlétov, kontrolou bezpečnostných úväzkov 
a následným technickým mítingom, to však ani zďaleka nebolo všetko. 
Organizátori si pripravili skutočne pestrý otvárací ceremoniál, ktorým začal veľkolepým sprievodom na námestie v centre 
mestečka Kas. Jednotlivé tímy tak mohli niesť vlajku ako aj tabuľu z názvom krajiny, ktorú reprezentujú a v meste tým osloviť 
iných turistov tejto krásnej lokality. Na námestí bolo počas celého šampionátu postavené veľké pódium, na ktorom sa 
nachádzala obrovská veľkoplošná obrazovka, určená na živé vysielanie majstrovstiev sveta. Využívaná bola samozrejme aj 
na medailovom ceremoniáli kde okrem skvelého moderátora 
sprostredkovala divákom výsledky medailistov. 
 

 
Foto1: reprezentanka Slovinska a svetová rekordérka Alenka Artnik spolu s našimi reprezentantami Martinom Zajacom 
a Martinom Rumanom 
 

Prvý súťažný deň konštantá vaha 
CWT 

 
Prvý súťažný deň štartoval iba Martin Zajac  a s nahlásenou hĺbkou CWT -93m sa pokúsil posunúť o dva metre svoj 
čerstvý národný rekord zo súťaže „Kas Baska“. Tento ponor mal byť podľa Martinových odhadov bezproblémový, žiaľ 
nevyšiel celkom podľa predstáv. Martinovi sa podarilo potopiť do hĺbky -93m potopiť a zobrať „Tag“ no tesne pod hladinou 
mal „blackout“  
a na hladinu mu pomohli „bezpečnostný freediveri“. Prišiel tým národný rekord a o body, ktoré mohol týmto ponorom získať. 
Martin bol naštastie v poriadku, blackout bol krátky a nemal žiadne zranenia spôsobené tlakom. Podaný kyslík mu pomohol 
zregenerovať. Pre tento blackout Martin na druhý deň v disciplíne FIM nenastúpil.  
Martin Ruman vzhľadom na problémy z uchom, ktoré ho trápili v prechádzajúcich dňoch v tejto disciplíne neštartoval. 
Rýchle klesanie do hĺbky, ktoré pri plávaní z monoplutvou vyžaduje perfektnú ekvalizáciu by mohlo zranenie obnoviť a 
ohroziť jeho štart v disciplíne FIM, ktorá nasledovala na druhý deň.    
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Foto2: Martin Zajac relaxuje pred svojím ponorom do hĺbky -93m 
 

Druhý súťažný deň free immersion 
FIM 

 
 
V disciplíne Free Immersion sme mali zastúpenie vďaka Martinovi Rumanovi, ktorý drží národný rekord v organizácii AIDA 
FIM -101m. Pre problémy spôsobené barotraumou stredného ucha a niekoľko predčasne otočených ponorov počas 
tréningov v Turecku si Martin nahlásil konzervatívnych -81m. Úspešným ponorom by tak stanovil nový národný rekord 
CMAS. Žiaľ v druhý súťažný deň, neľahké podmienky pod morskou hladinou, sťažili ponory všetkým atlétom. Spodné prúdy 
ťahali od lana pretekárov od začiatku ich ponoru až do hĺbky takmer päťdesiatich metrov a mnohý tak svoj ponor pre stratu 
vzduchu na ekvalizáciu nedokončili. 
Nanešťastie jedným z nich bol aj náš reprezentant, ktorý musel počas ponoru mnohokrát korigovať svoj voľný pád. Pre 
svalové napätie na trupe spôsobené týmito korekciami postupne strácal vzduch v ústnej dutine na vyrovnávanie tlaku. Martin 
otočil ponor na hĺbke -69m, aby predišiel ďalšiemu zraneniu stredného ucha a svojím výkonom získal 56 bodov čo mu stačilo 
na šestnáste miesto. Z celkového počtu 31 nahlásených pretekárov predčasne otočili desiati, ďalší piati mali blackout a traja 
vôbec nenastúpili. 
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Foto3: Martin Ruman tesne pred zanorením do plánovanej hĺbky -81m  
 
 

Štvrtý súťažný deň konštantná váha s plutvami 
CWTBF 

 
Posledný súťažný deň reprezentovali Slovensko obaja naši atléti v disciplíne CWTBF s cieľom získať biele karty. Podmienky 
posledný súťažný deň boli výborné bez prúdov, či výraznejších vĺn a atléti sa tak mohli bez obáv pokúsiť potopiť svoje 
ponory. 
Martin Ruman si nahlásil -71m, čím by si posunul osobné maximum o päť metrov. Martinovi sa žiaľ posledný deň nedarilo, 
psychické vyčerpanie po tých všetkých zlých tréningových ponoroch  ovplyvnilo jeho relaxáciu pod vodou a napriek 
odhodlaniu a chuti zabojovať nebol úspešný. Pre napätie prišiel o vzduch potrebný na ekvalizáciu a musel ponor otočiť 
v hĺbke -53m. Získal tak iba 32 bodov a obsadil 25. miesto.  
Martin Zajac si nahlásil hĺbku, ktorou by posunul svoj čerstvý národný rekord na hĺbku CWTBF – 89m. Martin mal po 
smolnom blackoute z prvého súťažneho dňa chuť si dať krásny ponor a to sa mu naozaj podarilo. Stanovil s prehľadom nový 
národný rekord a obsadil krásne siedme miesto v tejto disciplíne.  
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Výsledky našich reprezentantov  
na majstrovstiev sveta CMAS 

v tabuľkách  
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                         Tabuľka 1: Výsledková listina disciplíny CWT mužov, v ktorej štartoval Martin Zajac 
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                                Tabuľka 2: : Výsledková listina disciplíny FIM mužov, v ktorej štartoval Martin Ruman 
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       Tabuľka 3 : Výsledková listina disciplíny CWTBF mužov, v ktorej štartoval Martin Zajac a Martin Ruman 

 
Zhodnotenie reprezentácie 
na majstrovstvách sveta 

 
 
Piate majstrovstvá sveta CMAS v hĺbkovom freedivingu boli zo všetkých doterajších ročníkov najnáročnejšie, keďže sa 
v Turecku stretla celá svetová špička. Naši atléti tak mohli preveriť svoju výkonnosť s tými najlepšími na svete. Napriek 
tomu, že sa Martinovi Rumanovi nepodarilo potvrdiť jeho súťažné tohtoročné súťažné výkony aj na majstrovstvách sveta je 
dôležité, že nazbieral cenné skúsenosti. Nepochybne sa mu zídu do ďalších ročníkov, pretože podľa tohtoročných výsledkov 
má nepochybne potenciál do budúcna. 
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Martin Zajac potvrdil svoje dlhoročné závodné skúsenosti a aj napriek úvodnému neúspešnému ponoru dokázal využiť 
druhú príležitosť. Pre Slovensko zapísať nový národný rekord a obsadiť krásne siedme miesto v disciplíne CWTBF. 
Reprezentáciu Slovenska tak hodnotíme ako úspešnú, a hlavne vidíme potenciál oboch atlétov, ktorý sa v budúcnosti môžu 
umiestniť na popredných priečkach súťažného poľa. V mene komisie freedivingu ďakujeme prezídiu a športovému výboru 
ZPS za podporu freedivingu na Slovensku.    
 

      Za komisiu freedivingu 
Martin Ruman 
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Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov 2021 
Ročná účtovná závierka 
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Súvaha 2021 
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Výkaz ziskov a strát 2021 
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Poznámky k účtovnej závierke 2021 
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Zoznam osôb, ktorým ZPS poskytol zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce 
v súčte sumu 5000 eur a účel, na ktorý boli prostriedky určené 
FIRMA  IČO sídlo SUMA ÚČEL 

Aquapark Poprad s.r.o. 36482609 Športová 1397/1, 05801 Poprad 10851,46 prípr.šport.aprenáj.dráh 

Dartour s.r.o. 46623035 Šinkovské 32, 831 07 Bratislava 5474 zabezpeč.leteniek 

Fit Mix, s.r.o. 43846891 Pionierska 335/26, 927 01 Šaľa 5486 organizov.súťaží 

KVŠ Barakuda 42371856 Bottova 1021/6, 927 01 Šaľa 7019,73 príprava športovcov 

KŠP Delfín 42066581 Hlinská 39, 010 01 Žilina 8085,23 zml.20/23 CTM 

KŠP Neptún 31787746 Pekná cesta 2457/15, 831 52 Bratislava 9579,85 príprava športovcov, CTM 

Mates systems s.r.o. 44544502 Karloveská 18, 841 05 Bratislava 5451,6 pomoc pri org.súťaží 

Správa telovýchovných a 
rekreačných zariadení hlavného 
mesta SR Bratislavy 

00179663 Junácka 4, 831 04 Bratislava 

5139,62 prenájom bazéna 

Vodný svet Zvolen 
 

37891952 Ul.Novozámocká 1447/25, 960 01 
Zvolen 10005,16 zabezp.šport.sústr. 

ŠKPaP Žralok 51173697 Štefana Králika 3, 841 07 Bratislava, SVK 13965,07 zabezp.prípr.športovcov 

Mgr.Zuzana Žecová  51401339 Slaná dolina 80, 925 23 Jelka 6650 admin.práce+org. Súť. 

 
 
 

Prehľad výnosov 
Výnosy celkom za účtovné obdobie 2021 boli 163 670,03€  

TEXT ČIASTKA 

Dotácia MŠ SR+BA-
vrat.2020 129469,31 

Členské príspevky 8817 

Ostatné 26049,72 

SPOLU 164336,03 

 
 
 
Ostatné výnosy  

TEXT ČIASTKA 

ID karty 2976 

mimoriadny predaj 345,54 

štarovné a ubytovanie 20036,69 

licencie 469 

refakt.a popl. 2222,49 

SPOLU 26049,72 

 
 
. 
 

  

ostatné v nosy

 D karty  i oria ny pre a štarovné a  ubytovanie

l i cencie re akt a  popl 

ZDROJE VÝNOSOV

Dotácia MŠ SR+BA-vrat.2020 Členské príspevky Ostatné
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Prehľad nákladov  
NÁKLADY ČIASTKA 

 ateriál a energie 1713,59 

služby 20618,92 

osobné nákla y 9941,51 

pokuty a penále 0 

dane a poplatky 702,88 

osobitné nákla y 163038,88 

odpisy+OP 2570,04 

ostatné nákla y 2482,9 

SPOLU 201068,72 

 
 
Materiál a energie 

TEXT ČIASTKA 

kancelárske potreby 63,84 

čistiace a hyg ptreby 490,03 

PHM 0 

DHM  1159,72 

SPOLU 1713,59 

 
 
 
Služby  

TEXT ČIASTKA 

opravy a údržba 0 

poštovné 195,46 

ekon.a právne služby 11169,4 

telefóny a internet 506,15 

nájomné 5037,15 

reprezentačné 502,94 

cestovné 2485,77 

tlač.,parkovné,eset a ost 722,05 

SPOLU 20618,92 

 
 
Osobné náklady  

TEXT ČIASTKA 

mzdy 7444,13 

odvody do ZP,SP 2412,72 

zákonné sociálne náklady 84,66 

SPOLU 9941,51 

 
 
 

NÁ  AD   PS

 ateriá l  a  energies lužby osobné nákla y pokuty a  penále

 ane a  poplatky osobitné nákla y o pisy+OP ostatné nákla y

Materiál a energie

kancelárske potreby čis ace a  hyg ptreby P M D M

Služby

opravy a    ržba poštovné ekon a  právne s lužby

tele  ny a  internet ná o né repre entačné

ces tovné tlač  parkovné eset a  ost

Osobné nákla y

   y o vo y  o  P SP  ákonné sociá lne nákla y
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Dane a poplatky  

TEXT ČIASTKA 

poplatky banke 702,88 

 aň    rokov 0 

DMV 0 

Daň   nehnuteľnosti 0 

ostatné  ane a poplatky 0 

SPOLU 702,88 

 
 
 
Osobitné náklady  

TEXT ČIASTKA 

Úspeš.šport.+rekordy 6090,55 

Činnosť CTM 8182,47 

CMAS lic.+štartovné 3638,67 

TV-tlač Idkariet,samolep 2936,24 

príspevky uznanému športu 52639,08 

poháre,dipl.,ceny 1330,35 

organiz.súťaží 50546,73 

strava šport.na súťaž. 2505,83 

Ostatné organiz.nákl. 35168,96 

SPOLU 163038,88 

 
 
 

Stav a pohyb majetku a záväzkov 
Stav majetku ku dňu účtovnej závierky a zmena stavu oproti bezprostredne prechádzajúcemu účtovnému obdobu je 
uvedený v nasledovnom prehľade: 

Strana aktív                           rok 2021       rok 2020              rozdiel 

        

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 10437,25 13007,29 -2570,04 

        

so tvér 1493,25 2005,29 -512,04 

stavby 0 0 0 

sa ostatné hnuteľné veci a 
s bory 3944 6002 -2058 

podiel.CP v obch.spol. 5000 5000 0 

        

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 236305,12 333175,44 -96870,32 

        

 ásoby 0 0 0 

 ateriál 0 0 0 

      0 

Dane a poplatky

poplatky banke  aň    rokov

DMV Daň   nehnuteľnos 

ostatné  ane a  poplatky

Osobitné nákla y

 speš  šport +rekor y Činnos    M

 MAS l ic +štartovné  V tlač   kariet sa olep

príspevky u nané u športupoháre  ipl   ceny

organi  s  aží s trava  šport na  s  až 

Ostatné organi  nákl 
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 rátko obé pohľa ávky 174158,15 7253,03 166905,12 

pohľa ávky   obcho ného styku 1886,33 7250,03 -5363,7 

 aňové pohľa ávky 0 3 -3 

 né pohľa ávky 172271,82 0 172271,82 

      0 

Finančné  čty 62146,97 325922,41 -263775,44 

pokladnica 1781,18 2843 -1061,82 

bankové  čty 60365,79 323079,41 -262713,62 

      0 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 0 199,34 -199,34 

nákla y bu  cich ob obí 0 199,34 -199,34 

prí  y bu  cich ob obí 0 0 0 

        

Stav vlastných zdrojov krytia a cudzích zdrojov ku dňu účtovnej závierky a zmena stavu oproti bezprostredne 
prechádzajúcemu účtovnému obdobu je uvedený v nasledovnom prehľade: 

Strana pasív                           rok 2021       rok 2020              rozdiel 

        

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA 
MAJETKU  238332,94 275065,63 -36732,69 

        

  anie a peňažné  on y 299610,11 299610,11 0 

        

 ákla né i anie 299610,11 299610,11 0 

Nevyspor v sle ok hospo   in r -24544,48 -61113,23 36568,75 

        

V sle ok hospo árenia -36732,69 36568,75 -73301,44 

        

CUDZIE ZDROJE SPOLU 8409,43 71316,44 -62907,01 

        

Rezervy 5 300 -295 

Dlho obé  ávä ky 0 0 0 

 ávä ky  o sociálneho  on u 44,66 0 44,66 

 ávä ky   ná  u 0 0 0 

        

 rátko obé  ávä ky 7864,77 71016,44 -63151,67 

 ávä ky   obcho ného styku 2574,89 10481,63 -7906,74 

  čtovanie so SP a  P 133,23 0 133,23 

 aňové  ávä ky 67,37 53719,53 -53652,16 

 ávä ky voči štát ro počtu 0 0 0 

ostatné  ávä ky 5089,28 6815,28 -1726 

        

Časové ro líšenie spolu 0 0 0 

v nosy bu  cich ob obí 0 0 0 

V AS NÉ A  UD  E  DROJE SPO U 246742,37 346382,07 -99639,7 
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Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 
Hospodársky výsledok dosiahnutý v roku 2021 - strata 36 732,69 €. 
Rozhodnutím bude preúčtovaný do položky nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých období. 
 

Výsledok hospodárenia   
Výnosy  164336,03 

Náklady 201068,72 

zisk-strata -36732,69 

čistý zisk po zdanení -36732,69 
 


