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Zápis  
zo zasadnutia ŠV ZPS 08.05.2009 v Bratislave, Karlo veská 64 - IUVENTA 

 
Prítomní:  Baláž Roman, Idešic Dušan, Hastík Vratislav (hlasovacie právo za Oklepek Juraj 

Calypso), Hofbauer Milan, Kerak Roman, Barusová Eliška (zástupca za Csemeza 
Františka s platným hlasom za Triton), Jendek Gustáv 

 
Ospravedlnení:   Oklepek Juraj 
 
Neospravedlnení:   Bizoň Michal, Gábor Pavol, Horváth Tomáš 
 
Program: 

1. Kontrola úloh 
2. Schválenie čerpania finančných prostriedkov a správy o činnosti ŠV ZPS za rok 2008 (predložená 

v materiáloch na Snem 2009) 
3. Finančný plán ŠV ZPS na rok 2009 (ak bude do termínu konania pridelená štátna dotácia) 
4. Plán činnosti ŠV ZPS na rok 2009 (predložený v materiáloch na Snem 2009) 
5. Zmeny v pravidlách SR zosúladenie pravidiel CMAS a SR (materiál zasielal p. Hofbauer) 
6. Predbežný výber juniorov na ME (na základe sledovania reprezentácie) 
7. Predbežný výber seniorov na MS (na základe sledovania reprezentácie) 
8. Správa o stave príprav na Word Games 2009  
9. Schválenie rekordov SR od obdobia 12/2008 
10. Stretnutie medzi ŠV ZPS a p. Matesom (okruhy mali zaslať jednotlivé kluby = neprišiel ani jeden, 

prosím zaslať do 04.05.09 všetkým členom ŠV ZPS na preštudovanie) 
11. Rôzne 

 
1. Kontrola úloh: 

���� Doterajšie schválenie rekordov za rok 2008 do 12/2008 prebehlo bez problémov okrem rekordu 
Kucbel Dušan (rekord na 50 BF bude predmetom rokovania na zasadnutí 08.05.09). Rekordy zo 
štafiet za rok 2008 neboli preplatené a dodatočné preplatenie prebehne po poukázaní štátnej 
dotácie na rok 2009. 

���� Spoločné majstrovstvá SR a ČR sú v štádiu jednania a finančné náležitosti budú navrhnuté 
v nasledovnej forme: 

���� Platbu za prihlásených pretekárov si preplatí každý klub samostatne (náklady na 
štartovné), 

���� Kluby zo SR zašlú následne faktúru podľa rozdelovníkového kľúča, ktorý schváli ŠV 
ZPS za štartovné pretekárov podľa výšky dotácie na M-SR zo štátnej pokladne. 

���� Zavedenie kategórie E0 bol schválené s platnosťou od 01.01.2010 so zmenou Súťažného 
poriadku Ligy mládeže a Súťažného poriadku ZPS: 

���� Za hlasovalo    5 
���� Proti hlasovalo  0 
���� Zdržal sa hlasovania  2. 

���� Sekretár ŠV ZPS osloví p. Gábora Pavla, aby sa vyjadril k svojej činnosti v ŠV ZPS. V prípade, že 
p. Gábor nevyjadrí ŠV ZPS do 10.06.2009, bude nutné riešiť jeho náhradu novým nominantom, 
ktorého osloví prezident ŠV ZPS. 

2. Čerpania finančných prostriedkov a správy o činnosti ŠV ZPS za rok 2008 (predložená v materiáloch 
na Snem 2009), boli po drobnej úprave o účastiach na zasadnutiach p. Hastíka schválené v plnom 
rozsahu. 

3. Finančný plán ŠV ZPS na rok 2009 (ak bude do termínu konania pridelená štátna dotácia) nebol 
predkladaný z dôvodu doterajšieho neudelenia žiadnej dotácie. 

4. Plán činnosti ŠV ZPS na rok 2009 (predložený v materiáloch na Snem 2009) bol schválený v plnom 
rozsahu. 
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5. Pán Hofbauer dopracuje preklad Medzinárodných pravidiel CMAS a pravidiel SR. Materiál predloží 
na preštudovanie všetkým členom ŠV ZPS. 

6. Predbežná nominácia na ME juniorov 2009: 
���� Helej Markus 
���� Terkovič Richard 
���� Christovová Zuzana 
���� Hanáková Ivana 

Náhradníci:  
���� Kubíček Patrik 
���� Pohlová Barbora 
���� Oravcová Ľubica 

7. Predbežná nominácia na MS seniorov 2009: 
���� Horár Jakub 
���� Ščasný Patrik 
���� Christov Adam 
���� Marinčáková 
���� Christovová Zuzana 

Náhradníci:  
���� Idešic Michal 
���� Vandlík Tomáš 

8. Správa o príprave WORD Games 2009 bola podaná p. Idešicom a ŠV ZPS ju prijal. 

9. Rekordy SR za obdobie od 12 / 2008 v počte 19 rekordov podľa platný rekordných lístkov sú 
schválené v plnom rozsahu. 

10. Stretnutia a jednania s p. Matesom sa zúčastnia p. Baláž, Idešic a Hastík a budú jednať o nových 
podmienkach v zmluve o spolupráci. Termín jednania uskutočniť v období od 15.6.2009 do 31.7.2009 

 
11. Rôzne:  
 
A. Návrh p. Hofbauera o zvýšenie dotácie za usporiadanie 1.kola LM v BB nebol schválený. 
B. Sekretár ŠV ZPS zašle materiál o limitoch na M-SR na preštudovanie a schválenie formou 

elektronickej pošty. 
C. Návrh p. Hofbauera o zavedenie sledovania juniorských rekordov nebol schválený v plnom rozsahu 

a zostávajú v platnosti najlepšie výkony. 
D. Návrh p. Jendeka, aby prezídium ZPS rešpektovalo športové kluby združené v ZPS pri prípravách 

jednaní a zasadnutí s ohľadom na ich pretekárske a tréningové termíny. 
E. Na základe pripomienky p. Hastíka o prestupe Janigovej Kataríny ŠV ZPS v zmysle predložených 

skutočností rozhodol nasledovne: 
•••• Janigová Katarína s okamžitou platnosťou nesmie štartovať za KVS Careta Zvolen. 
•••• Kluby KŠP Calypso Zvolen a KVS Careta Zvolen si doriešia vo vlastnej réžii medzi sebou 

podľa prestupového poriadku ŠV ZPS prípadný prestup menovanej pretekárky. 
 
Ďalšie stretnutie ŠV ZPS bude uskutočnené podľa potrieb. 

 

Zapísal: Dušan Idešic 

V Bratislave 08.05.2009    
 

Roman Baláž 
prezident ŠV ZPS 

vlastnou rukou 


