
  

  

  
  

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS, Bratislava, dňa 21.05.2019 

Program:  
1. Kontrola úloh  
2. Budova Košice – Zmluva - prerokovanie o predaji  / p. Kovačovský 
3. Kontrola klubovej dokumentácie a prijatie stanoviska voči klubom, ktoré nespĺňajú požiadavky na riadne 

členstvo v ZPS / GS, prizvaný p. Emil Zápeca (13:00) 
4. Prijatie členov neschválených na predchádzajúcom zasadnutí – pozvaná JUDr. Erika Lacenová (13:30) 
5. Informácia o školení k verejnému obstarávaniu / Ing. Slivka 
6. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, aktuálny stav účtovníctva / Ing. Slivka, Kalasová 
7. Odsúhlasenie nominácie reprezentácie v plávaní s plutvami na ME a MS juniori, seniori / Mgr. Mika 
8. Odsúhlasenie nominácie reprezentácie vo Freedivingu / Fiala, Mika 
9. Odsúhlasenie nominácie reprezentácie v Orientačnom potápaní / Sečkár, 
10. Odsúhlasenie nominácie reprezentácie v Rugby / Fiala, Mika 

11.  Odsúhlasenie rekordov SR v PP za rok 2018 a 2019 / Mgr. Vaculčík, Mgr. Mika  
12. Rôzne : 

• prijatie nových členov podľa žiadostí 

 

I. Otvorenie zasadnutia   
Prezident ZPS otvoril zasadnutie prezídia o 12:00 a skonštatoval, že z počtu 9 členov Prezídia ZPS je prítomných 6 

členov a Prezídium ZPS je uznášaniaschopné.   

 

Prítomní členovia – Ing. Roman Baláž, Mgr. Pavol Vaculčík, Radovan Sečkár, Ing. Milan Peřina, Ján Chovan, 

Martin Kovačovský 

Ospravedlnení členovia - Mgr. Štefan Mika, Mgr. František Ondrejka, Ing. Oliver Krajňák  

Prítomní prizvaní – Ing. Slavomír Slivka, Tatiana Nazadová, Patrik Fiala, Emil Zápeca, JUDr. Erika Lacenová 

Ospravedlnení prizvaní – Ing. Michal Bizoň, Marián Roško 

 

II. Odsúhlasenie návrhu programu zasadnutia  
Program zasadnutia bol rozšírený o nasledovný bod: 

Č. 12 - Inštruktorské skúšky – termín a miesto konania / Chovan 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: Prezídium ZPS schválilo program zasadnutia doplnený o bod č.12 

III. Priebeh zasadnutia 

1. Kontrola úloh 
• P. Zápeca prijal pozvanie na dnešné zasadnutie na 13:00. 

• P. Baláž informoval o tom, že na SOV bolo schválené navýšenie prostriedkov pre každý zväz na rok 2019 

o 7%. 

• Návrh rozpočtu ZPS na rok  2019 bude na základe prijatia rugby klubu. 

• P. Kalasová sa dnes ospravedlnila, prisľúbila vypracovanie sumáru o priebežnom hospodárení ZPS 

a rozposlanie členom prezídia prostredníctvom GS mailom. 

• Uhrádzanie nákladov za vývoj registračného systému ZPS – rovnakým dielom všetky zložky ZPS 

(prezídium, ŠV,TV – každý 1/3) 



  

  

  
  

• Zjazd ZPS bude aj v nasledujúcom kalendárnom roku v marci – prezídium konštatuje, že tento termín je 

vzhľadom na potreby plánovania najvýhodnejší. 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

2.  Budova Košice – Zmluva – prerokovanie predaja 
P. Kovačovský podrobne vysvetlil, ako bola vypočítaná predajná cena za vlastnícky podiel ZPS na budove 

v Košiciach – zahŕňa všetky záväzky Budovy voči ZPS a náklady, ktoré ZPS v súvislosti s ňou ešte bude mať. 

Termín odpredaja je stanovený na 30.6.2019. 

Ďalej informoval, že v priestoroch budovy sa nachádza množstvo dokumentácie, ktorú ZPS musí archivovať – p. 

Kovačovský zistí, kto (firma) a za akých podmienok túto dokumentáciu môže roztriediť a pripraviť na ďalšiu 

archiváciu. P. Nazadová zistí, či je možné prenajať skladové priestory na založenie archívu ZPS v Spiš. Novej Vsi, 

aby mal TV archívne dokumenty k dispozícii. 

Ako posledný bod uviedol p. Kovačovský, že v Košiciach sa nachádza aj osobný automobil, majetok ZPS, o ktorom 

treba rozhodnúť – predať ho. 

Hlasovanie: 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: Prezídium berie informácie o odpredaji Budovy v Košiciach na vedomie a schvaľuje 

odpredaj osobného automobilu využívaného správcom budovy v Košiciach. 

 

3. Kontrola klubovej dokumentácie a prijatie stanoviska voči klubom, ktoré nespĺňajú 

požiadavky na riadne členstvo v ZPS 
P. Zápeca doručil na dnešné zasadnutie chýbajúce doklady požadované k prihláške na opätovné členstvo klubu 

Fatima v ZPS.  

Od r. 2017 boli na ZPS doručené viaceré podnety/pripomienky (na činnosť TV a kontrolóra, činnosť garanta 

výcviku potápačov, na neoprávnenosť udeľovania licencií) od zástupcov klubu Fatima (p. Zápeca, p. Hummel). 

Prezident ZPS, p. Baláž, sa opýtal, či tieto podnety sú ešte aktuálne, keďže sťažnosti na priebeh výcviku je 

potrebné adresovať disciplinárnej komisii a nie obviňovať kontrolóra ZPS z nečinnosti a ich ignorovania - je 

nevyhnutné dodržiavať postupy záväzné pre všetkých členov ZPS (Stanovy a jednotlivé predpisové dokumenty, 

ako je aj Disciplinárny poriadok). 

P. Baláž požiadal p. Zápecu, aby sa aj on, rovnako ako ostatní členovia prezídia a ZPS, snažil pozerať do 

budúcna, nie neustále na záležitosti z minulosti.  

P. Zápeca neustále opakoval svoje námietky a osobné verbálne útoky aj voči osobám, ktoré na zasadnutí neboli 

prítomné. P. Baláž ho niekoľkokrát vyzval, aby sa zdržal takéhoto hanlivého konania a opakovane požiadal p. 

Zápecu o vyjadrenie konštruktívneho návrhu, ako si predstavuje spoluprácu so ZPS, ak nesúhlasí s nikým a ničím, 

čo v ZPS bolo schválené a v súčasnosti funguje.  

Zápeca sa vyjadril, že súkromné kurzy bude organizovať aj bez ZPS a nebol ochotný konštruktívne pristúpiť 

k riešeniu vzniknutej situácie. 

P. Baláž ho znovu požiadal o prednesenie jeho predstavy o spolupráci klubu Fatima so ZPS. P. Zápeca riešenie 

nenavrhol. 

Po odchode p. Zápecu dal prezident ZPS hlasovať o schválení znovuprijatia klubu Fatima za riadneho člena ZPS. 

 
Hlasovanie o znovuprijatí klubu Fatima za riadneho člena ZPS: 

Za: 0 

Proti: 5 



  

  

  
  

Zdržal sa: 1 (Pavol Vaculčík) 

 

Uznesenie: Prezídium neprijíma klub Fatima za člena ZPS a v súlade s článkom 14, bod 4 platných 

Stanov ZPS o prijatí/neprijatí rozhodne najvyšší orgán ZPS, Zjazd, na svojom najbližšom zasadnutí. 

 

Uznesenie: PC Trenčín, ktoré fungovalo pod záštitou ZPS (p. Zápeca) musí poskytnúť matriku 

Inštruktorov sekretariátu TV rovnako, ako to vykonali ostatné PC pre účely registračného systému ZPS 

a IS športu. 

 

Uznesenie: Prezídium stanovuje termín na doručenie prihlášky a chýbajúcej klubovej dokumentácie pre 

kluby, ktorých sa to týka a majú záujem byť riadnymi členmi ZPS na 30.6.2019. 

 

4. Prijatie členov neschválených na predchádzajúcom zasadnutí 
JUDr Erika Lacenová prijala pozvanie na zasadnutie. Vysvetlila prítomným členom prezídia, aké sú 

jej vzťahy s klubom Vodný svet Zvolena. 

 
Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie: Prezídium prijíma JUDr Eriku Lacenovú za riadnu členku ZPS v klube Vodný svet Zvolena. 

 

5. Informácia o školení kontrolórov k verejnému obstarávaniu 
Kontrolór ZPS, Ing. Slavomír Slivka predniesol prítomným na zasadnutí obsiahlu správu zo školenia kontrolórov – 

celý dokument s prednáškou bude zverejnený na stránke http://www.zps-diving.sk/Kontrolor-ZPS-237. 

Dôležitým bodom bola napr. 

- informácia o povinnosti registrovať sa na UVO a povinnosť podávať 1/4ročné hlásenia a na webe ZPS zverejniť 

link na UVO 

- bude potrebné vypracovať internú smernicu o verejnom obstarávaní 

- zoznam reprezentantov musí byť zverejnený na webe ZPS 

- čo musí/nemusí obsahovať výročná správa zväzu - §9 ods. 4 ZoŠ – nevyhadzovať nič, iba dať text „bez obsahu“, 

ak v danej kapitole nemáme žiaden obsah 

- výročnú správu treba zverejniť aj v IS športu - §80 – 82 ZoŠ 

- na tričkách reprezentantov musí byť aj štátny znak 

- tréneri musia mať platnú SK licenciu, je potrebné overiť, či táto povinnosť je v kluboch splnená 

- talentovaní športovci – zoznam na webe, klub musí mať odborne spôsobilého trénera. 

  

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie, GS, tajomník ŠV a tajomníčka TV urobia potrebné kroky na 

splnenie daných povinností. 

 

6. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, vyúčtovanie štát. dotácie, audit, aktuálny stav 

účtovníctva 
P. Kalasová sa z dnešného zasadnutia ospravedlnila a správu vypracuje a doručí mailom. 

 

Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie. 

http://www.zps-diving.sk/Kontrolor-ZPS-237


  

  

  
  

 

7. Odsúhlasenie nominácie reprezentácie v plávaní s plutvami na ME a MS juniori, seniori 

Juniori: 

Suba Sára  

Vasilová Hana 

Chovancová Tereza 

Vaneková Violka  

Chen Ting Ting  

Kušnierová Nina 

Viršíková Vanesa  

Rehorovský Oliver 

Osuský Adam  

 

Seniori: 

Častven Lukáš  

Lobpreis Filip 

Bielka Marián 

Rekoš Alexander 

Hrašková Zuzana 

Gabaľová Nina 

Jánošková Katarína  

Véghová Michaela  

Malinowská Lenka  

Bielková Beáta  

 

VEDÚCI VÝPRAV 

Martin Kovačovský (OP) 

Tomáš Vandlík (PP) 

Štefan Mika (PP) 

Roman Baláž (PP)  

Patrik Fiala (UWR)  

 
Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: Prezídium schvaľuje nominácie reprezentácie v plávaní s plutvami na ME a MS vo 

vymenovanom zložení - juniori a seniori. 

 

8. Odsúhlasenie nominácie reprezentácie vo Freedivingu 
Vo freedivingu bude ZPS reprezentovať: Martin Zajac . 

 
Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 



  

  

  
  

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: Prezídium schvaľuje nominácie reprezentácie vo Freedivingu vo vymenovanom zložení. 
 

9. Odsúhlasenie nominácie reprezentácie v Orientačnom potápaní 

Radovan Sečkár 

Miroslav Stovíček 

Peter Durai 

Radka Rutsch 

Martin Mušitz 

 
Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: Prezídium schvaľuje nominácie reprezentácie vo vymenovanom zložení v Orientačnom 

potápaní. 

 

10. Odsúhlasenie nominácie reprezentácie v Rugby 

Andrej Skotta 

Peter Prazenka 

Michal Lindner 

Jozef Chyznaj 

Jakub Lindner 

Marian Babal 

Lubomir Schuster 

Jano Slacik 

Oliver Kraus 

Pavol Tancik 

Dusan Uradnik 

Tibor Barna 

Martin Farkas 

Marek Manczal 

Viktor Lucansky 

Angel Nikolov 

 
Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: Prezídium schvaľuje nominácie reprezentácie vo vymenovanom zložení v Rugby. 



  

  

  
  

 

11.  Odsúhlasenie rekordov SR v PP za rok 2018 a 2019 
Mgr. Mika poslal informáciu o rekordoch – prezentovaná p. Fialom: 

 

 
Uznesenie: Prezídium berie na vedomie rekordy odsúhlasené ŠV. 

 

12.  Inštruktorské skúšky potápačov – termín a miesto konania 
P. Chovan oznámil, že TV bude v termíne 7.6. – 9.6.2019 v Spiš. Novej Vsi organizovať skúšky inštruktorov. 

Teoretická časť – Spiš. Nová Ves, PC OK Divers a PC Komárno 

Praktická časť – Bazén Preveza SNV, Tornaľa – Kráter 

 
Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: Prezídium schvaľuje termín aj miesto konania inštruktorských skúšok 

 

13.  Rôzne  

 
a) Prijatie nových členov podľa žiadostí. Zoznam žiadateľov: 

• Peter Regensbogen - Octopus 

• Rudolf Matejov – Vodný svet Zvolena 

• Tibor Barna – 1.PHRK 

• Jozef Chyžnaj – 1.PHRK 

• Oliver Kraus – 1.PHRK 

• Michal Lindner – 1.PHRK 

• Jakub Lindner – 1.PHRK 

• Angel Nikolov – 1.PHRK 

• Peter Praženka – 1.PHRK 

• Ľubomír Schuster – 1.PHRK 

• Andrej Škotta – 1.PHRK 

• Ján Sláčik – 1.PHRK 

• Dušan Úradník – 1.PHRK 

 

Prezident ZPS dal hlasovať o prijatí menovaných žiadateľov za členov ZPS.  

Za: 6  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: Prezídium ZPS schválilo vymenovaných členov 



  

  

  
  

 

b) P. Chovan sa informoval, kedy bude zúčtovaná odmena inštruktorov, ktorí sa zúčastnili kurzu 

Základov prístrojového potápania (ZPP) pre ŠV – GS má za úlohu vypočítať podľa Smernice 

o odmeňovaní a cestovných náhradách odmenu pre p. Krajňáka a p. Ondrejku, vyplatiť zo ŠV. 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie 

 

 

 

Zasadnutie skončilo o 17:00.  

Zapísala: Mgr. Zuzana Žecová  


