
  

  

  
  

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS, Bratislava, dňa 13.12.2018 

Program:  

1. Kontrola úloh 

2. Budova Košice – informácia o správe budovy / Ing. Kalasová, p. Kovačovský 

3. Odsúhlasenie športových odborníkov podľa žiadostí / GS 

4. Žiadosť o dotáciu na rok 2019 / Ing. Baláž 

5. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, aktuálny stav účtovníctva/ Ing. Slivka, Kalasová/ 

6. Nový registračný systém ZPS aktuálny stav / Bošiak, GS 

7. Kalendár akcií ZPS na rok 2019 

10. Rôzne : 

• prijatie nových členov podľa žiadostí 

 

I. Otvorenie zasadnutia   
Prezident ZPS otvoril zasadnutie prezídia o 13:10 a skonštatoval, že z počtu 9 členov 

Prezídia ZPS je prítomných 8 členov, 1 sa ospravedlnil a Prezídium ZPS je 

uznášaniaschopné.   

 

Prítomní členovia – Ing. Roman Baláž, Mgr. Štefan Mika, Mgr. Pavol Vaculčík, Radovan 

Sečkár, Ing. Milan Peřina, Ján Chovan, Mgr. František Ondrejka,  

Ospravedlnený člen – Ing. Oliver Krajňák  

Prítomní prizvaní – Ing. Slavomír Slivka, RNDr. Eleonóra Kalasová, Tatiana Nazadová, 

Patrik Fiala 

Ospravedlnení prizvaní – Ing. Michal Bizoň,  

 

II. Odsúhlasenie návrhu programu zasadnutia  
Program zasadnutia bol schválený bez pripomienok. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: Prezídium ZPS schválilo program zasadnutia 

 

III. Priebeh zasadnutia 

1. Kontrola úloh 

• TV zatiaľ nerozhodol, či bude voči p. Zápecovi vedené disciplinárne konanie. 

• Spor Waschinová - SC Senec: po preštudovaní predložených materiálov prezídium 

konštatuje, že SC Senec porušil vlastné stanovy a spor je stále v riešení. ZPS naďalej 

v spore figuruje ako mediátor pre zúčastnené strany. 



  

  

  
  

• K predošlému zasadnutiu chýba správa od P.Fialu z MS seniorov v Belehrade- P.Fiala 

priľúbil doručiť ju do týždňa, t.j. 20.12.2018. 

• Žiadosť o dotáciu: ešte nie sú známe sumy ani výsledok spracovania žiadosti. 

• Reg. systém: uvedený do prevádzky klubovým administrátorom sprístupnený od 

5.12.2018.  

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

2. Budova Košice – informácia o správe budovy 
Prezident ZPS informoval členov prezídia o prebiehajúcej komunikácii s ZŠK, v ktorej ZŠK 

upozornil ZPS, že nie sú plnené podmienky zmluvy o spoločnom vlastníctve a správe budovy 

v Košiciach. Správca budovy bol upozornený a prisľúbil nápravu. 

ZPS požiadalo ZŠK o zníženie požadovanej kúpnej ceny o 25 000,-. Prezídium ZŠK to 

akceptovalo. Slovenská sporiteľňa pripravuje pre ZPS zmluvu o úvere. 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

3. Odsúhlasenie športových odborníkov podľa žiadostí 
V uplynulom období neboli do kancelárie ZPS podané žiadne žiadosti o zápis športových 

odborníkov. 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie.  

 

4. Žiadosť o dotáciu na rok 2019 
O stave bolo prezídium informované počas kontroly úloh.  

Počas doby na zverejnenie zápisnice prišlo rozhodnutie o schválení žiadosti a aj 

financie na účet. 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

5. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, aktuálny stav účtovníctva 

Ing. Kalasová informovala členov prezídia o stave účtovníctva. Požiadala prítomných 

zástupcov jednotlivých komisií o zlepšenie prehľadnosti odovzdávaných vyúčtovaní 

organizovaných akcií a čerpaní finančných prostriedkov.  

Kontrolór ZPS, Ing. Slivka bude schvaľovať preplácanie všetkých dokladov preplácaných zo 

štátnej dotácie. 

 

Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie. 

 



  

  

  
  

6. Nový registračný systém ZPS 

Reg. systém je v prevádzke, kluboví administrátori môžu posielať prípadné pripomienky 

a požiadavky na doplnenie ďalšej funkcionality do kancelárie ZPS. 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

7. Kalendár akcií ZPS na rok 2019 
Kalendár akcií ZPS bude doplnený po zasadnutí ŠV, dátum zasadnutia je stanovený na 

23.12.2018 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

8. Rôzne 
a) Ing. Roman Baláž, informoval o ukončenej transformácii klubu KŠP Žralok na 

ŠKPP Žralok kvôli oficiálnemu rozšíreniu klubových činností o aquabely  

 
Prezident ZPS dal hlasovať akceptovaní transformácie klubu KŠP Žralok na ŠKPP Žralok 

Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: Prezídium ZPS súhlasí s formálnou transformáciu. 

 

b) Štefan Mika informoval o prestupoch Martina Musitza, Ľubomíry Sopkovej 

a Hany Vasilovej – všetky boli schválené ŠV. 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

c) Klub Potápač Košice požiadal o zaradenie akcie Vianočný bazén, ktorú 

organizuje 22.12.2018 medzi akcie podporované zo strany ZPS. Prezídium 

akciu schválilo za podmienky jej riadneho zúčtovania a zdokladovania. 

 

Uznesenie: Prezídium akciu Vianočný bazén schvaľuje. 

 

d) Ing. Slivka informoval členov prezídia o novinkách zo stretnutia kontrolórov 

športových zväzov v Banskej Bystrici. Dôležitou informáciu bol napr. fakt, že pri 

cestách do zahraničia a prenájme áut v zahraničí je potrebné na jednotlivé 

cesty vypracovať vždy aj knihu jázd (jednoduchý záznam kilometrov a cieľov 

ciest), aby bolo možné riadne zúčtovať 100% nákladov. Rovnako dôležitá bola 

informácie, že Dohoda o použití motorového vozidla nemôže byť vystavená na 

firemné MV, musí ísť o súkromné MV. Ďalšie dôležité informácie sa týkali 

nariadenia o ochrane osobných údajov.  



  

  

  
  

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

e) Smernica na ohodnocovanie rozhodcov je rozpracovaná, Martin Kovačovský ju 

dá na schválenie ŠV na jeho zasadnutí. 

 

Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie 

 

f) Prijatie nových členov podľa žiadostí. Zoznam žiadateľov: 

Oľga Rigová (PCP Rak), Adam Holub (LE Divers), Michal Púčik (LE Divers), Ľuboš Ruppeldt 

(LE Divers), Michal Smolár (LE Divers), Ing. Samuel Kovačovský (Žralok JS), Sofia Hippová 

(Barracuda) 

 

Prezident ZPS dal hlasovať o prijatí menovaných žiadateľov za členov ZPS.  
Za: 8  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie: Prezídium ZPS schválilo vymenovaných členov 

 

 

Zasadnutie skončilo o 16:05.  

Zapísala: Mgr. Zuzana Žecová  


