
 

 

 

 

 

                     Zápis z prezídia ZPS, dňa 16.12.2017 

 

 

Program : 

1)Otvorenie zasadnutia Prezídia ZPS 

2)Odsúhlasenie návrhu programu zasadnutia 

3)Kontrola úloh / všetci 

4)Registračný systém ZPS / Fiala, Bošiak ,  

5)Kontrola Peňažných denníkov a hospodárenia / Slivka  

6)Informácie o dotácii na rok 2018 a o školení informačného systému /Fiala,Horňáková 

7)Informácie o budove v Košiciach/ Kovačovský, Baláž 

8)Kalendár športových podujatí /Fiala,Mika 

9)Rôzne :  

Informácia o poistení potápačov 

Cestovné náklady /Kovačovský 

 
 
1/Otvorenie zasadnutia 

Prezident ZPS otvoril zasadnutie prezídia o 16:06 a skonštatoval ,že z 

počtu 9 členov Prezídia ZPS je prítomných 8 členov a Prezídium ZPS je 

uznášaniaschopné. Prezident následne informoval o úspešnom zložení skúšok kontrolóra 

ZPS Ing. Slavomíra Slivku.  

 

Prítomní členovia–Ing. Roman Baláž, Ján Chovan, Radovan Sečkár,Martin  

Kovačovský, Mgr. František Ondrejka, Mgr. Štefan Mika , Ing. Milan 

Peřina,Ing.OliverKrajňák 

Prítomní prizvaní–Patrik Fiala, Veronika Horňáková, Tatiana Nazadová 

Ospravedlnení–Mgr. Pavol Vaculčík  

 
2/Odsúhlasenie návrhu programu zasadnutia 

 Plénum navrhlo zmenu a doplnenie programu nasledovne :  



 

 

 

 

Bod 1-2 doplniť: otvorenie zasadnutia a odsúhlasenie návrhu programu zasadnutia 

Prezídia ZPS 

Bod 3-7: bez zmeny  

Bod 8: doplniť :Kalendár športových podujatí  

Bod 9 : Rôzne – doplniť cestovné náhrady /Kovačovský 

 

Prezident ZPS dal hlasovať o schválení zmeny a doplnení programu zasadnutia prezídia 

ZPS 

ZA: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3/ Kontrola úloh  

Ing. Krajňák Oliver  informoval o priebehu  prolongácie športových odborníkov  

inštruktorov potápania ZPS ktorý prebiehal v čase od 10.00 – do 15.00hod.  

 Termín prolongácie 16.12.2017 v Bratislave bol splnený a predbežný náhradný termín 

je 9.-11.február 2018. 

 

 

4/Registračný systém  

Na základe nových požiadaviek z MŠVV a ŠSR je potrebné prerobiť doterajší 

registračný systém ZPS.Za realizáciu zodpovedá sekretár ŠV Fiala s administrátorom 

RS -ZPS p.Ing. Bošiakom bude uzavretá zmluva. Následne sa uskutoční  preregistrácia  

členov ZPS do nového registračného systému ZPS .Termín spustenia nového 

registračného systému Marec 2018 .  

 

Prezident ZPS dal hlasovať za nový registračný systém. 

ZA:8 

Proti :0 

Zdržal sa: 0 

 

5/ Peňažné denníky  

Nakoľko pán Slivka musel po ukončení preškolenia inštruktorov odcestovať -kontrolu 



 

 

 

 

peňažných denníkov odprezentoval prezident ZPS na video projekcii. Boli 

odprezentované stavy všetkých účtov ZPS TV,ŠV, prezídium, budova KE a štátny účet  

Kontrolou finančných prostriedkov sa zistilo , že stav peňažných denníkov je 

v  poriadku . Prezident informoval o dočerpaní štátnej dotácie do konca decembra a jeho 

následnom vyučtovaní.   

 

 

6/ Informácie o dotácii na rok 2018 a o školení informačného systému  

Patrik Fiala informoval o zmene v žiadosti na dotáciu na rok 2018 a  v PowerPointovej 

prezentácii cez data projektor prezentoval informačný systém , o ktorom bolo vedené 

školenie , ktorého sa zúčastnil dňa 6.12.2017 

 

7)Informácie o budove v Košiciach 

Rokovalo sa o odkúpení ½ budovy v Košiciach . Podľa platnej právnej úpravy má ZPS 

predkupné právo k budove v Košiciach . Odsúhlasila sa Dohoda o budúcej kúpnej 

zmluve tejto budovy . Ďalej sa o tejto veci bude rozhodovať v januári 2018 na 

mimoriadnom Zjazde Zväzu potápačov Slovenska .Nakoľko pre získanie úveru na kúpu 

budovy je potrebné si podľa platných stanov ZPS článok 31 bod d) -  odsúhlasiť 

vytvorenie obchodnej spoločnosti. 

Prezident ZPS informoval aj o zmluve o vyrovnaní , ktorá bude doručená . 

 

8/ Kalendár športových podujatí 

 Športový výbor ZPS predstavil  kalendár športových podujatí na nasledujúci rok 2018 , 

ktorý bol odprezentovaný cez data projektor.  

Sekretár ŠV Patrik Fiala doplní ešte niektoré športové podujatia v orientačnom potápaní 

a následne sa kalendár pretekov uverejní na webovej stránke.   

 

 

9/ Rôzne   

-Informácia o poistení potápačov 

Bol pozvaný poisťovací maklér z Martina , ktorý sa však nedostavil -bude prizvaný na 

nasledujúce zasadnutie Prezídia ZPS. Úloha sekretár TV -Tatiana Nazadová zistí 

informácie o možnostiach poistenia pre ZPS .  



 

 

 

 

 

-Cestovné náklady 

Náhrada cestovných nákladov sa  bude vyplácať podľa platnej právnej úpravy . 

 

- Pán Emil Zápeca vrátil zapožičaný  data projektor osobne prezidentovi ZPS aj 

s pečiatkou zväzu – bol podpísaný preberací protokol.  

 

 

 

 
Prezident ZPS ukončil zasadnutie prezídia ZPS o 18:19hod. 

V Bratislave 16.12.2017 
 
 
Zapísala: Veronika Horňáková 
 

 

 

 

 

 


