
Zápis zo zasadania TV ZPS dňa 17.11.2008 v Ružomberku 
 
Prítomní: Ing.Krajňák, Mgr. Ondrejka, Cabala, Halahija, Galovič, Mgr. Navrátil,  
                Ing. Sedlačko          a Kuska P.- RK                      Ospravedlnený: B. Zápeca   
 
Zasadanie viedol prezident TV podľa programu na pozvánke. 
1. Kontrola úloh: 
-prezident TV vypracuje odpoveď na otvorený list Ing. Františka Kaliského zaslaný Emailom 
 Prezídiu ZPS a Technickému výboru. 
-TV bude na zasadaní prezídia ZPS 22.11. požadovať podiel z členských príspevkou, podľa 
 dohody 40% za rok 2007 a 2008. 
2.Na zjazde ZPS v Žiline bola po vystúpení Mgr.Navrátila zmenená knndidáta TV predložená  
 písomne prezidentom TV a vypracovaná na operatívnom zasadaní TV v Trenčíne. Podnetom 
k tomu bolo odstúpenie p. Emila Zápecu a písomne podané návrhy z klubov na členov TV 
ZPS v zmysle stanov, organizačného poriadku a požiadavky tajomníka ZPS p. Idešica na 
vypracovanie kandidátky TV ZPS na zjazd. Prezident TV už v ďalšom období s  
Mgr. Navrátilom  nepočítal a preto nebol v navrhovanej kandidátke. Kandidátka schválená na 
zjazde nebola prerokovaná v TV ZPS. Členovia TV vyjadrili neochotu pracovať s  
Mgr. Navrátilom a ten opustil zasadnutie TV s pripomienkou, že funkcia mu platí do Snemu. 
3. Bola podaná informácia o hospodárení TV ZPS v roku 2008 k 30. septembru. TV mal  
 v pokladni 47 984,50 Sk a na bežnom účte 86 213,86 Sk. Peňažný denník a účtovné doklady  
 boli poslané 12.11.08 firme KABER-RNDr.Eleonóra Kalasová na ďalšie spracovanie. 
Finančné hospodárenie TV bude ukončené 15.12.2008, aby mohla byť hotovosť vložená na  
účet v Slovenskej sporiteľni a bol zabezpečený plynulý prechod na Euro. 
4.Vo výcvikovom roku 2008 boli na jednotlivé PC vydané ID karty CMAS v zložení: 
 Košice  P1 – 14 ks,  P2 – 2 ks                    Poprad  P1 – 8 ks,  P2 – 7 ks,  P3 – 1 ks 
Spišská Nová Ves  P1 – 6,  P2 – 2 ks,  P3 – 2 ks, Nit. – 2 ks, Ad. Nit. – 1 ks     Žilina  P1–1 ks 
Liptovský Mikuláš  P1 – 2 ks,  P2 – 1 ks           Komárno 1PPŠ   P1 – 1 ks,  P2 – 1 ks 
Bratislava    P1 – 12 ks, Junior Bronz – 1, Striebro – 1, Zlato – 1 
Trenčín Nitrox – 3,   P3 – 2,   P2 – 1,  vo výrobe P2 – 8 ks,  P3 – 6 ks. 
Ku dnešnému dňu bude vydaných spolu 86 ID kariet CMAS. 
Sučasne boli v roku 2008 na požiadanie posielané aj Potápačské pasy a Potápačské denníky 
na jednotlivé PC a to: Bratislava 13 ks, Trenčín 48 ks,  Košice 15 ks,  Komárno 2 ks, 
Liptovský Mikuláš  1 ks, Ružomberok  8 ks,  Poprad  20 ks, Žilina  1 ks. 
5. Správu o činnosti TV ZPS za obdobie od posledného zasadania prezídia spracuje a predloží 
na Prezídium 22.11.08 Ing. Krajňák z tohto zápisu. 
6. Tajomník TV zašle výzvu na jednotlivé PC o zaslanie správ o činnosti za rok 2008 a plánov 
práce na rok 2009 do 15.12.2008. 
7. Rôzne 
- Galovič podal informáciu o sučasnej situácii okolo lokality Guláška. Poslal návrh Zmluvy o  
budúcej zmluve o prevedení vlastníckych práv ku pozemkom majiteľovi, ktorý sa zatiaľ 
nevyjadril. 
Upozornil TV, že mesto Senec vypracovalo nový územný plán a bude predstavený verejnosti 
21.11.2008. Galovič sa predkladania územného plánu verejnosti osobe zúčastní a môže na 
druhý deň informovať prezídium /pozve telefonicky Idešic/. 
- TV prepracuje Štatút technického výboru tak, že zruší výcvikovú komisiu. 
- TV poveruje tajomníka vypracovať duálny cenník literatúry do konca roka a nový cenník od 
roku 2009 v Eurách. 
- TV do prezídia navrhuje Ing. Krajňáka, Mgr.Ondrejku, Bc. B.Zápecu 



- TV ukladá prezidentovi TV vyzvať Mgr. Navrátila, aby na prezídium doniesol materiály 
týkajúce sa výcviku a odovzdal ich tajomníkovi TV ZPS. 
- TV urobil kontrolu materiálno technického zabezpečenia teoretickej a praktickej časti 
výcviku na PC Ružomberok. 
-TV súhlasí s výzvou prezidenta ZPS na zabránenie podceňovania bezpečnosti pri náročných 
potápačských akciách, ako bola expedícia Giuseppe Garibaldi 08 okolo ktorej sa rozpútala 
nechutná diskusia. TV odsudzuje nedôstojnú reakciu MUDr. Janotíka na článok Ing. Vinša. 
Janotík nedôstojne napadal Ing. Vinša urážkami a invektívami dotýkajúcimi sa prezidentovej 
pracovnej spôsobilosti na čo nemá žiadne právo. 
 
 
 
Priestor na doplnky 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Sedlačko                                                                           17.11.2008 


