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Zápis  
zo zasadnutia ŠV ZPS 26.09.2009 v Bratislave, Karlo veská 64 - IUVENTA 

 
Prítomní:  Baláž Roman, Idešic Dušan, Hastík Vratislav, Hofbauer Milan, Horváth Tomáš, 

Bizoň Michal 
 
Ospravedlnení:   Csemez František, Gábor Pavol 
 
Neospravedlnení:   Kerak Roman, Oklepek Juraj 
 
Program: 

1. Kontrola úloh 
2. Usporiadanie 3. kola LM 2009 – organizácia  
3. Správy z MS seniorov, Svetových Hier a ME juniorov 
4. Právny pohľad na prestupový poriadok 
5. Kalendár pretekov na sezónu 2009/2010 
6. Schválenie rekordov SR z MS a ME 
7. Návrh limitov na MS a ME 2010  
8. Rôzne 

a. odsúhlasenie prestupu pretekárov KVS Oceán 
 
1. Kontrola úloh: 

���� Návrh materiálu o zmene a doplnení inovovaných medzinárodných pravidiel CMAS zaslal p. 
Hofbauer na preštudovanie členom ŠV ZPS. Po dôkladnom preštudovaní materiálov sa 
jednotlivý členovia ŠV ZPS vyjadria k predkladaným materiálom elektronickou poštou p. 
Hofbauerovi a ten zabezpečí zapracovanie prípadných pripomienok. Po zapracovaní 
prípadných pripomienok bude materiál schvaľovaný na najbližšom zasadnutí ŠV ZPS. Termín 
zaslania pripomienok do 31.10.2009. 

���� Bod. Č. 10 stretnutie s p. Matesom sa z objektívnych príčin neuskutočnilo a termín sa 
prekladá do najbližšieho zasadnutia ŠV ZPS. 

2. Usporiadanie 3. kola LM 2009 bude organizovať klub ŽRALOK Bratislava na plavárni IUVENTA, 
Karloveská 64 v Bratislave. 

3. Správa za ME juniorov 2009 bola zaslaná každému členovi ŠV ZPS od vedúceho výpravy p. Heleja. 
Správy zo Svetových hier a MS seniorov 2009 neboli dodané p. Csemezom a podľa jeho vyjadrenia 
zaslaného 25.09.2009 o 21:35 elektronickou poštou sekretárovi ŠV ZPS zašle predmetné správy do 
pondelka 28.09.2009 každému členovi ŠV ZPS elektronickou poštou. 

4. Na základe predložených informácií sa ŠV ZPS uzniesol na nasledujúcom: 

���� Dať na právnu analýzu Organizačný poriadok; Prestupový poriadok; Registračný poriadok; 
Trestný poriadok (materiál dodá p. Jendek); Súťažný poriadok a Štatút ŠV ZPS. 

���� V súvislosti s predchádzajúcim odsekom sekretár ŠV ZPS predloží cenovú ponuku 3 
právnych kancelárií.  

���� Na základe právnej analýzy dodá alebo predloží vybratá právna kancelária návrhy na úpravu 
jednotlivých materiálov, aby spĺňali právne normy SR. 

5. Návrh na kalendár pretekov na sezónu 2009 / 2010 dodá do 30.09.2009 sekretár ŠV ZPS. 

6. ŠV ZPS odsúhlasil nové rekordy SR z ME juniorov 2009 a MS seniorov, ktoré boli na týchto 
podujatiach dosiahnuté. Sekretár ŠV ZPS odovzdá informáciu na zapracovanie nových rekordov p. 
Matesovi. 
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7. ŠV ZPS sa zaoberal 2 návrhmi limitov na sezónu 2009 / 2010, ktoré predložil sekretár ZPS a p. 
Csemez.  

���� ŠV ZPS schvaľuje zmenu limitov na sezónu 2009 / 2010 navrhovanú sekretárom ZSP zaslanú 
elektronickou poštou jednotlivým členom ŠV ZPS. Návrh limitov vychádzal zo schváleného 
vzorca (priemer z posledných troch svetových a európskych šampionátov => juniori 
umiestnenie do 8. miesta a seniori umiestnenie do 16. miesta).  

 

8. Rôzne 

���� Prestup pretekárok KVS OCEÁN doriešia kluby KVS OCEÁN a KŠP Žralok medzi sebou na 
základe dodaných nových podmienok zo strany KVS OCEÁN. K predloženým podmienkam sa 
musia vyjadriť aj zákonný zástupcovia dotknutých pretekárok. Navrhované podmienky zo 
strany KVS OCEÁN sú prílohou zápisu z dnešného zasadnutia ŠV ZPS. 

���� Návrh sekretára na riešenie oblečenia reprezentácie SR na MS alebo ME bude riešený na 
najbližšom zasadnutí ŠV ZPS. 

���� Sekretár ŠV ZPS osloví zástupcov KŠP TRITÓN ako usporiadateľa Finále LM 2009 
o možnom presune termínu usporiadania o týždeň pred alebo týždeň po plánovanom termíne 
podľa kalendára na sezónu 2008 / 2009. 

 

 
Ďalšie stretnutie ŠV ZPS bude uskutočnené podľa voľných termínov v novembri 2009. 

 

Zapísal: Dušan Idešic 

V Bratislave 26.09.2009    
 

Roman Baláž 
prezident ŠV ZPS 

vlastnou rukou 


