
	

	

Zápis zo zasadnutia Športového výboru  ZPS 09.10.2019 – Bratislava  
 
Program zasadnutia:  
 

1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu  
2. Kontrola úloh 
3. členstvo klubu SFT v ZPS - ku dnešnéhmu dňu nemá klub splnené povinnosti riadneho člena 

vyplývajúce zo Stanov ZPS - nedoložili potrebné dokumenty za klub  
4. Pozíciu pána Dušenka v Športovom výbore na pozícii predsedu komisie pre apneu(Freediving) 

vzhľadom na bod 3.  
a. v súvislosti s bodom 4 pozývame na plánované zasadnutie člena ZPS, ktorý by bol vhodným 

nástupcom pána Dušenka - z klubu Ocean Devils alebo Apneaman Košice  
5. Správy zo šampionátov za rok 2019 

a. ME Ioannina 2019 GRE – PP,RP,BF a DPP  
b. MS Sharm el Sheikh 2019 EGY – PP,RP,BF a DPP 
c. ME Berlín 2019 – OP  
d. MS Gratz 2019 - RUGBY 

6. Doplniť chýbajúce zmluvy s dodávateľmi služieb, ktoré sú vo vyúčtovaní dotácie  
7. Prepracovať rozpočet na rok 2019 tak, aby bol v súlade s navýšenou dotáciou  - do sumy 116 790,- 

EUR 
8. Uhradiť sumu 707,58 na účet VÚB s prostriedkami štátnej dotácie 
9. Vyúčtovanie akcie M SR OP a Memoriál J.Dobrotku - stav na účte ŠV k dnešnému dňu je 892,14, po 

odpočítaní 707,58 ostane 184,56. 
a. rozhodcom a organizátorom za akciu M SR OP je potrebné uhradiť dokopy 740,- športový výbor 

musí rozhodnúť, kde na to zobrať peniaze - ide o 14 osôb 
b. cestovné rozhodcov za akciu M SR OP nie je tiež ešte uhradené, zatiaľ nie je vyčíslené 
c. faktúra za stravu účastníkov M SR OP a Memoriálu J. Dobrotku vo výške 682,- pre 26 osôb tiež 

nie je uhradená - športový výbor musí prijať rozhodnutie, ako tento počet osôb zdôvodní, keďže 
podľa bodu 7a na preplatenie zo štátnej dotácie má nárok len 14 osôb. 

10. doplniť riadne vyúčtovanie akcie ME Grécko + vyčísliť, kde bolo použitých 97,90 EUR (rozdiel medzi 
300,- vrátenými v hotovosti v grecku  mínus 202,10 vklad na účet dňa 6.8.2019 M.Kovačovským). 

11. Schválenie rekordov 2019 
12. Schválenie limitov pre sezónu 2019/2020 
13. Finále LM a SP Žilina – 23.11.2019  – Schválenie programu 
14. Rôzne  

 
 
Prítomní členovia  : Mgr. Štefan Mika 
   Mgr. Pavol Vaculčík  
   Martin Kovačovský  
   Radovan Sečkár 
   Andrej Škota  
 
Prítomní nečlenovia :  Patrik Fiala  
   Martin Ruman  
   Zuzana Žecová  
 
Ospravedlnení :  Ivan Dušenko  
 
   
 
 
 
 
 



	

	

 
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu  

 
Predseda Šv ZPS zahájil športový výbor ZPS – dal odsúhlasiť program  
 
ZA: 5 
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0  
 

2. Kontrola úloh 
 
Tajomník Šv ZPS skontroloval úlohy z predošlého zasadnutia – všetky úlohy zo ŠV boli splnené.  
Bolo zistené že Zápis z posledného ŠV  24.04.2019 nieje zverejnený na webovom sídle ZPS – úloha pre 
Tajomníka zverejniť v dohľadnej dobe všetky chýbajúce dokumenty za rok 2019.  
 
 

3. členstvo klubu SFT v ZPS - ku dnešnéhmu dňu nemá klub splnené povinnosti riadneho člena 
vyplývajúce zo Stanov ZPS - nedoložili potrebné dokumenty za klub  

 
K uvedenému bodu sa vyjadrila Sekretárka ZPS – Zuzana Žecová – predložila info že klub si nesplnil svoju 
povinnosť ani po viacerích urgenciách a pravdepodobne neplánuje spolupracovať zo ZPS preto mu na návrh ŚV 
ZPS zaniká Členstvo v ZPS – tento návrh bude predložený na najbližšie zasadnutie prezídia ZPS.  
 

4. Pozíciu pána Dušenka v Športovom výbore na pozícii predsedu komisie pre apneu (Freediving) 
vzhľadom na bod 3.  

 
Prebehla diskusia na tému personálnej zmeny zloženia Šv ZPS na pozíci zástupcu člena za Freediving komisiu 
v Śv. Martin Ruman informoval že Ivan Dušenko súhlasí s odstúpením z jeho pozície.  
 

a. v súvislosti s bodom 4 pozývame na plánované zasadnutie člena ZPS, ktorý by bol 
vhodným nástupcom pána Dušenka - z klubu Ocean Devils alebo Apneaman Košice  

 
ŠV ZPS po diskusií navrhlo na uvedenú pozíciu Martina Rumana ten prejavil záujem o pozíciu s príslubom aktivity 
v ŠV ZPS.  
 
Predseda ŠV dal hlasovať o zmene na pozícií v ŠV ZPS – prijať člena Martina Rumana za predsedu komisie 
Freediving.  
 
ZA: 5  
PROTI: 0  
ZDRŽALl SA: 0  
 
Martin Ruman sa stáva právoplatným členom ŠV ZPS za komisiu Freediving – hlasovacie právo má od 
tohto bodu zasadnutia.  
 
 

5. Správy zo šampionátov za rok 2019 
 
Správy zo Šampionátov  boli zverejnené  na webovom sídle ZPS na linkoch uvedených nižšie  
 
 
 

a. ME Ioannina 2019 GRE – PP,RP,BF a DPP  
http://zps-diving.sk/uploads/83471570455316ME%20Ioannina%202019%20-
%20Záverečná%20správa%20vedúceho%20výpravy.pdf  



	

	

b. MS Sharm el Sheikh 2019 EGY – PP,RP,BF a DPP 
http://zps-
diving.sk/uploads/23591568290111Sprava%20z%20MS%20Sharm%20El%20Sheik%202019%20Juniorka%20(
1).pdf  

c. ME Berlín 2019 – OP  
http://zps-diving.sk/uploads/11421574257901sprava%20ME%20v%20OP%20Berlin%202019.pdf  
 

d. MS Gratz 2019 – RUGBY 
http://zps-diving.sk/uploads/32021574257738Sprava%20z%20MS%20UW%20rugby%202019.pdf  
 

6. Doplniť chýbajúce zmluvy s dodávateľmi služieb, ktoré sú vo vyúčtovaní dotácie 
 
K uvedenému bodu sa vyjadrila sekretárka ZPS – Šporový výbor ZPS  udeluje tajomníkovi Šv ZPS doložiť 
uvedené dokumenty do vyúčtovania nakoľko chýbajú v dokumentácií.  
 

a. Aquatatry, zmluvy, SPF 19001, Fiala, Preberacie protokoly oblečenie,  
 

7. Prepracovať rozpočet na rok 2019 tak, aby bol v súlade s navýšenou dotáciou  - do sumy 116 
790,- EUR 

Vzhľadom na uvedené skutočnosi a navýšenie dotácie – ŠV ZPS navrhuje navýšenú  čiastku  pričleniť ku položke 
rozpočtu CTM – 2019  
 

8. Uhradiť sumu 707,58 na účet VÚB s prostriedkami štátnej dotácie 
 
ŠV ZPS jednal o uvedenom bode a zhodol sa na nasledovnom návrhu  
 

a. Čiastka sa nezohladni členom výpravy na podujatie  
b. ŠV uhradi čiastku za škodu na účet ŠV ZPS  
c. Do buducnaje treba  vymslsieť opatrenie ktoré zamedzí podobným škodám napr.  poistku 

zodpovednosti  
Predseda ŠV ZPS dal hlasovať o uvedenom návrhu tak ako je uvedené vyššie:  
 
ZA: 6  
PROTI: 0  
ZDRŽALl SA: 0 
 

9. Vyúčtovanie akcie M SR OP a Memoriál J.Dobrotku - stav na účte ŠV k dnešnému dňu je 892,14, 
po odpočítaní 707,58 ostane 184,56. 

 
a. rozhodcom a organizátorom za akciu M SR OP je potrebné uhradiť dokopy 740,- športový 

výbor musí rozhodnúť, kde na to zobrať peniaze - ide o 14 osôb 
 
ŠV ZPS navrhuje aby sa uvedená Čiastka uhradila organizátorom podujatia  
 

b. cestovné rozhodcov za akciu M SR OP nie je tiež ešte uhradené, zatiaľ nie je vyčíslené 
 
 

c. faktúra za stravu účastníkov M SR OP a Memoriálu J. Dobrotku vo výške 682,- pre 26 osôb 
tiež nie je uhradená - športový výbor musí prijať rozhodnutie, ako tento počet osôb 
zdôvodní, keďže podľa bodu 7a na preplatenie zo štátnej dotácie má nárok len 14 osôb. 

 
Radovan Sečkár informoval že uvedená faktúra je momentálne už v poriadku po úprave – nakolko v predošlej bol 
zlý text. 

 



	

	

Športový výbor navrhuje aby bola vytvorená smernica o organizovaní podujatí a prispôsobené financovanie týchto 
podujatí.  
ŠV Navrhuje aby prezídium prebralo možnosť financovať dobrovoľníkov a organizátorov z prostriedkov Štátnej 
dotácie aj z dôvodu aby pribudli finančné prostriedky na účet ŠV ZPS.  
 
Predseda Šv dal hlasovať o uvedenom návrhu bodu č. 9 spoločne  
 
ZA: 6  
PROTI: 0  
ZDRŽALl SA: 0 
 
Športový výbor schválil návrh bodu č 6  

 
10. doplniť riadne vyúčtovanie akcie ME Grécko + vyčísliť, kde bolo použitých 97,90 EUR (rozdiel 

medzi 300,- vrátenými v hotovosti v grecku  mínus 202,10 vklad na účet dňa 6.8.2019 
M.Kovačovským). 

 
Tajomník Šv ZPS predstavil vyúčtovanie akcie s chybami, vedúci výpravy z uvedeného podujatia musí doložiť 
chýbajúce náležitosti v dohľadnej dobe s dokladmi ktoré vo vyučtovaní chýbajú, nápravu je treba zrealizovať do 
konca Novembra t.j. 30.11.2019.  
Položka „BODYWORLD“ sa vo vyučtovaní nachádza 2x z toho dôvodu tam nesmie figurovať.  
 
Nápravu musia vykonať členovia výpravy z MS Ioannina 2019 – PP,RP,BF a DPP  
 
 

11. Schválenie rekordov 2019 
 
Športový výbor obdržal tabulbku zaplávaných rekordov pre rok 2019 – tabuľka je aj ako návrh na schválenie  
 

 
 
Predseda ŠV ZPS dal hlasovať za schválenie rekordov zaplávaných v roku 2019 
 
ZA: 6   
PROTI: 0  
ZDRŽALl SA: 0 
 
ŠV ZPS – schvaľuje rekordy z roku 2019  v predloženom návrhu  
 

12. Schválenie limitov pre sezónu 2019/2020 
 
Predseda komisie PP,RP,BF a DPP navrhol aby limity pre účasť na vrcholných podujatiach ostali rovnaké 
a nezmenené.  
 
Predseda ŠV ZPS dal o tomto návrhu hlasovať  
ZA: 6   
PROTI: 0  
ZDRŽALl SA: 0 
 



	

	

ŠV ZPS schválil limity pre rok 2019/2020 podľa návrhu  
 
 
 
 

13. Finále LM a SP Žilina – 23.11.2019  – Schválenie programu 
 

 
 

14. Rôzne  
a) Plán poduajtí pre rok 2020 

 
Tajomník Šv ZPS vyzval členov aby si do budúceho zasadnutia pripravili podklady k uvedenému bodu a zaslali 
ho na adresu secsc@zps.diving.sk do 10.12.2019 
  

b) Plány Komisí pre rok 2020  
 
Tajomník Šv ZPS vyzval členov aby si do budúceho zasadnutia pripravili podklady k uvedenému bodu  a zaslali 
ho na adresu secsc@zps.diving.sk do 10.12.2019 
 

c) Plány rozpočtov komisií  pre rok 2020  
 
Tajomník Šv ZPS vyzval členov aby si do budúceho zasadnutia pripravili podklady k uvedenému bodu  a zaslali 
ho na adresu secsc@zps.diving.sk do 10.12.2019 
 

d) Informácia o štátnej dotácií pre rok 2020  
 
Tajomník Šv ZPS informoval členov ŠV o podaní dokumentov štátnej dotácie, vyhodnotenie by malo byt 
realizované v priebehu októbra najneskôr však 31.10.2019.  
 
 
Predseda ŠV ZPS ukončil zasadnutie a poďakoval sa zúčastneným.  
 

 
 

 
Tajomník ŠV ZPS  
Patrik Fiala  
 
Overil:  
 
Predseda Šv ZPS  
Mgr. Štefan Mika   


