
 

 

 

 

 

Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS dňa 25.11.2021, 11:00 – 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   10:55 
Predseda komisie pre plávanie s plutvami (PP):  Mgr. Pavol Vaculčík  11:07 
Predseda zboru rozhodcov:   Miroslav Mavrák   10:56 
Predseda komisie pre freediving (FD):  Martin Ruman   10:59 
Predseda komisie pre orientačné potápanie (OP): Radovan Sečkár   11:00 
Predseda komisie pre podhladinové ragby (UWR): Ing. Dušan Úradník  10:59 
Pozvaní: 
Tajomníčka ŠV ZPS, zapisovateľ:   Dana Duchoslavová  10:45 
Prezident ZPS     Ing. Roman Baláž  11:03 
GS ZPS:      Mgr. Zuzana Žecová  - 
Kontolór ZPS     Ing. Slavomír Slivka - 
 
Počet členov s platným hlasovacím právom: 6 
 
Program : 
Schválenie programu 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 financíí na účte ŠV – tajomníčka ŠV 

5) Odsúhlasenie rekordov SR v PP za rok 2021 / Mgr. Vaculčík, Mgr. Mika 
6) Príprava športového kalendára na rok 2022 
7) Nákup nafukovacích bójí  

8) Rôzne 

 
I. Otvorenie zasadnutia 

 
Prezident ŠV Mgr. Štefan Mika otvoril o 11:10 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.  
Keďže neboli žiadne pripomienky a doplnenia do programu Prezident ŠV dal hlasovať o programe zasadnutia.  
Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 



 

 

 

 

 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje predložený program zasadnutia  
 
 

2. Kontrola úloh 
Na predchádzajúcom zasadnutí ŠV boli zadané nasledovné úlohy: 
- Preplatenie sumy 22,97€ reprezentačnému trénerovi z účtu ŠV – splnené 

- Preverenie možností nákupu bójí – sú bodom dnešného programu 

 

3. 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: 

• Usporiadalo sa finále LM a SL 2021, v režime KO 

• Na SADA bol odoslaný zoznam reprezentantov 2021/2022 - 19.11.2021 

• Na MŠVVaŠ bol odoslaný formulár Top tím 2022, s podrobným prehľadom výsledkov na svetových 
a domácich podujatiach za roky 2019, 2020 a 2021 – 23.11.2021 

• Do kroniky športu bol odoslaný článok o činnosti a úspechoch našich športovcov  

• V spolupráci s GS bola na web stránke ZPS vytvorená zložka CMAS – Výsledky a štatistiky. Prosím 
predsedov komisií o doplnenie rebríčkov za predchádzajúce obdobia a priebežné dopĺňanie v budúcnosti 

Uznesenie: ŠV berie na vedomie 

 
4. Informácia o stave financií na účte ŠV – tajomníčka predložila stav financií na účte ŠV. 

Členovia ŠV si po prihlásení do účtu ŠV prezreli pohyby a stav účtu. 

Uznesenie: ŠV berie na vedomie.  
 
V priebehu rokovania Predseda zboru rozhodcov požiadal o zaradenie do bodu programu Rôzne návrh na zvýšenie odmeny 
pre hlavných rozhodcov za výkon činnosti hlavného rozhodcu pretekov. 

5. Odsúhlasenie rekordov SR v PP za rok 2021 – predsedovia komisií 
Na návrh Prezidenta ŠV tajomníčka doplnila a predložila na schválenie 2 nové rekordy SR. Prezident ŠV dal 
hlasovať o schválení predložených rekordov nasledovne: 

Dátum Miesto Meno Klub Disciplína R. nar. Dosiahnutý čas/hĺbka Dátum schválenia ŠV Dátum vyplatenia 

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

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

         

 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schválil dňa 25.11.2021 uvedené rekordy SR 2021 a predkladá ich na schválenie Prezídiu ZPS. 

Následne tajomníčka prevedie úhrady za všetky schválené dosiahnuté rekordy. 



 

 

 

 

 

 

6. Príprava športového kalendára na rok 2022 

Tajomníčka zaslala členom ŠV pred vyplnený športový kalendár podujatiami CMAS, aby tak ŠV mohol pripraviť návrhy 
termínov na podujatia ZPS. Na tomto zasadnutí sa členovia jednotlivých komisií počas diskusie dohodli na termínoch svojich 
podujatí a pripravili návrh športového kalendára na rok 2022.  

Uznesenie:  
1. Tajomníčka preverí dostupnosť bazénov a zabezpečí ich rezerváciu. Následne bude športový kalendár 

schvaľovaný.  
2. Ďalej tajomníčka preverí dostupnosti bazénov na Slovensku, prípadne v zahraničí, za účelom usporiadania 

sústredení plavcov s plutvami na prípravu na vrcholné svetové a európske podujatia. 
3. Tajomníčka zabezpečí rezerváciu vodnej plochy a zistí podmienky za akých sa môžu konať preteky v DPP a OP na 

Palcmanskej Maši 
4. Tajomníčka urobí úkony potrebné k vyslaniu Z. Hraškovej na SH. 

 
 

7. Nákup nafukovacích bójí  

Tajomníčka v spolupráci s R. Sečkárom oslovila 2 spoločnosti a predložila doteraz zistené a doručené cenové ponuky 

a návrhy na potlač. Výbor sa dohodol na nákupe nasledovných bójí od spoločnosti Riku, ktorá ako jediná prejavila záujem 

a predložila možnosti a MOC: 

4 ks typ valec 0,6m x 1,3m oranžovej farby – obrátkové 

2 ks typ valec 0,4m x 1,5m žltej farby pre označenie štart/cieľ a príslušné kotviace závažia podľa vztlaku a objemu 

a príslušné laná. Ďalej sa dohodli na potlači jednotlivých bójí. 

 

Uznesenie: Tajomníčka požiada o vypracovanie podrobnej cenovej ponuky v zmysle dohodnutej požiadavky od spoločnosti 

Riku s.r.o., Prievidza. 

 

8. Rôzne. 

V priebehu rokovania Predseda zboru rozhodcov požiadal o zaradenie bodu programu Rôzne návrh na zvýšenie odmeny 
pre hlavných rozhodcov za výkon činnosti hlavného rozhodcu pretekov zo súčasných 5,-€/poldeň na 15,-€/poldeň. 

 

Prezident ŠV ho požiadal o vyjadrenie a zdôvodnenie. M Mavrák informoval, že o výkon činnosti hlavného rozhodcu nie je 

z radov rozhodcov veľký záujem. V tomto čase máme dvoch aktívnych hlavných rozhodcov. Ale je potrebné aby bolo 

k dispozícii viac členov schopných ujať sa tejto funkcie, zvlášť v tejto dobe, kedy nám kedykoľvek môže na poslednú chvíľu 

vypadnúť ktorýkoľvek. M. Mavrák má v pláne na najbližšom školení rozhodcov motivovať svojich kolegov a zvýšiť ich záujem 

o túto pozíciu. 

Následne  Prezident ŠV vyzval členov na diskusiu k navrhovanému zvýšeniu odmeny pre hlavných rozhodcov z 5€/poldeň 

na 15€/poldeň.  Po diskusii sa ŠV zhodol na úprave nasledovne: Odmena sa upraví na výšku 10,-€/poldeň. 

Prezident ŠV dal hlasovať o schválení predloženého návrhu. 

Hlasovanie: 

Za – 6 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie: ŠV ZPS schvaľuje zvýšenie odmeny za výkon činnosti hlavného rozhodcu na 10,-€ za poldeň. 



 

 

 

 

 

Tajomníčka upraví 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 v Čl.IV. bod 3, a) a 

predloží ju na schválenie Prezídiu ZPS.  

 

III. Záver 

Prezident ŠV vyzval členov do diskusie a keďže už neboli žiadne podnety poďakoval členom za aktívnu účasť a ukončil 

zasadnutie. 

 

 

Zasadnutie skončilo o 13:15 

Zapísala dňa  26.11.2021: Dana Duchoslavová – tajomníčka ŠV 

  


