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Zápis  
zo zasadnutia ŠV ZPS 19.12.2009 v Bratislave, Karloveská 64 - IUVENTA 

 
Prítomní:  Baláž Roman, Idešic Dušan, Csemez František, Hofbauer Milan, Horváth Tomáš, 

Bizoň Michal, Kerak Roman, Hummel Štefan 
 
Ospravedlnení:  Gábor Pavol, Hastík Vratislav 
 
Neospravedlnení:  Oklepek Juraj 
 
Program: 

1. Kontrola úloh 
2. Kalendár 2010 
3. Výberové konanie na prerobenie prestupového poriadku a určenie komisie na spoluprácu 

s určeným právnikom 
4. Čerpanie finančných prostriedkov 2009 
5. Prestup Malinovská 
6. Oblečenie reprezentácie 2010 
7. Plán reprezentácie na 2010 
8. Spoločné Majstrovstvá SR a ČR 
9. Odsúhlasenie medzinárodných pravidiel CMAS podľa predloženého materiálu od p. Hofbauera 
10. Rôzne 

 
1. Kontrola úloh: 

 Kontrola úloh prebehla bez závažných problémov a pripomienok 

2. ŠV ZPS odsúhlasil kalendár pretekov na rok 2010 po vzájomnej dohode. Sekretár ŠV ZPS zverejní 
kalendár na stránke www.zps-diving.sk . Jednotlivé pripomienky boli prediskutované a zapracované 
do kalendára. O sporných bodoch dal prezident ŠV ZPS hlasovať.  

3. ŠV ZPS odsúhlasil pracovnú komisiu na zosúladenie dokumentov ŠV ZPS s legislatívou SR s 
právnikom v zložení : 

 Michal Bizon 

 Dušan Idešic 

4. Sekretár ŠV ZPS podal správu o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2009. 

5. Podľa správy RK ZPS po formálnej stránke nie je dôvod na neschválenie prestupu pretekárok 
Gabaľová Nina, Ormandyová Rebecca a Dullayová Alica podanému ku dňu 26.06.2009 , pokiaľ bude 
naplnený bod.2 Podmienok prestupu uvedených v liste KVS OCEÁN zo dňa 24.09.2009. Rovnako 
nie je dôvod na neschválenie prestupu Malinowská Paula a Malinowská Lena. ŠV ZPS zobral na 
vedomie uvedenú správu. 

 Prezident ŠV ZPS dal hlasovať o prestupe pretekárok Gabaľová Nina, Ormandyová Rebecca 
a Dullayová Alica. ŠV ZPS odsúhlasil prestup v nasledovnom počte hlasov: 

 ZA PRESTUP hlasovali 4 zástupcovia ŠV ZPS 

 PROTI PRESTUPU hlasoval 1 zástupca ŠV ZPS 

 ZDRŽAL sa hlasovania 1 zástupca ŠV ZPS. 

 Na základe hlasovania bol prestup vyššie uvedených pretekárok schválený (rozhodnutie bude 
precedensom pre budúcnosť v činnosti ŠV ZPS). 

 Prezident ŠV ZPS dal hlasovať o prestupe pretekárok Malinowská Paula a Malinowská Lena. 
ŠV ZPS odsúhlasil prestup v nasledovnom počte hlasov: 

 ZA PRESTUP hlasovali 4 zástupcovia ŠV ZPS 

 PROTI PRESTUPU hlasoval 2 zástupcovia ŠV ZPS. 

 Na základe hlasovania bol prestup vyššie uvedených pretekárok schválený (rozhodnutie bude 
precedensom pre budúcnosť v činnosti ŠV ZPS). 
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6. Od roku 2010 sa bude štátna reprezentácia v Plávaní s plutvami bude vybavená reprezentačným 
oblečením nasledovne: 

 Každý reprezentant SR dostane kolekciu reprezentačného oblečenia na celý čas jeho 
pôsobenia v reprezentácii SR. 

 Presná špecifikácia súpravy oblečenia bude spresnená a schválená podľa rozpočtu. 

 Doplnky do súpravy oblečenia (tričká, šortky, šľapky a športová obuv) budú schvaľované 
taktiež podľa schválenia rozpočtu pre daný rok. 

7. Kritériá na výber do výberu širšej reprezentácie SR v Plávaní s plutvami zostávajú v platnosti z roku 
2009, ako aj výber do užšieho reprezentačného družstva. 

 Sústredenie pre reprezentáciu SR sa bude preferovať do záverečnej prípravy pred vrcholnými 
pretekmi sezóny (MS juniorov a ME seniorov). 

8. V jednaniach o spoločných Majstrovstvách SR a ČR nie sú žiadne nové informácie a nenašiel sa 
spoločný model. V budúcom roku 2010 sa uvažuje aj o zavedení štartovného aj na M-SR z dôvodu 
vykrytia vlastných zdrojov, ktoré sú požadované aj z MŠ SR.  

9. Medzinárodné pravidlá CMAS a pravidlá SR boli ŠV ZPS schválené. 

10. Rôzne: 

 ŠV ZPS sa zaoberal návrhom p. Fekiača o zavedení kategórií E0 a EA. Na základe diskusie 
k uvedenému bodu bol poverený p. Hofbauer vypracovaním komplexného návrhu, ktorý musí 
obsahovať komplexné obsiahnutie danej problematiky do budúcnosti. 

 Návrhom p. Hofbauera o prestupe Janigová sa zaoberal ŠV ZPS na základe nových 
skutočností, ktoré vznikli na základe právnej analýzy. 

 Prezident ŠV ZPS dal hlasovať o prestupe Janigovej Kataríny a odsúhlasil prestup po uplynutí 
doby dištancu udelenému pri predchádzajúcom prestupe nasledovnom počte hlasov: 

 ZA PRESTUP hlasovali 5 zástupcovia ŠV ZPS 

 PROTI PRESTUPU hlasoval 1 zástupca ŠV ZPS. 

 K sťažnosti p. Horvátha ohľadom štartu pretekárok na 3. kole LM v BA IUVENTA ŠV ZPS 
rozhodol, túto sťažnosť zamietnuť aj na základe formálneho vyjadrenia Revíznej komisie. 
Zamietavé stanovisko potvrdzujú aj podpisy zúčastnených vedúcich výprav na 3. kole LM vo 
formálnom vyhlásení zo strany KŠP ŽRALOK. 

 Návrh p. Baláža o riešení ďalšej činnosti p. Juraja Oklepka ŠV ZPS odsúhlasil navrhovaný 
postup prezidenta ŠV ZPS ohľadom písomného vyjadrenia p. Oklepka, ako bude pracovať 
v ŠV ZPS v budúcom období. 

 Nákup licencií pre širší výber reprezentácie bude realizovaný z prostriedkov ŠV ZPS. 
Ostatným pretekárom, ktorí budú klubmi nominovaní na medzinárodné preteky budú tieto 
licencie uhrádzať jednotlivé kluby na základe faktúr zaslaným zo strany ŠV ZPS. Faktúry, 
ktoré zašle sekretár ŠV ZPS, budú preplácané v stanovenom časovom období, bez prieťahov. 

 Kluby združené v ŠV ZPS, budú zasielať menný zoznam členov, za ktorých bolo zaplatené 
v elektronickej forme vo formáte .xls, vždy pri platení členských príspevkov na príslušný 
kalendárny rok. 

 
Ďalšie stretnutie ŠV ZPS bude uskutočnené vo februári 2010. 

Zapísal: Dušan Idešic 

V Bratislave 19.12.2009    

 
Roman Baláž 

prezident ŠV ZPS 
vlastnou rukou 


