
 

 

 

 

 
Zápis z prezídia ZPS, dňa 06.11.2017 

 
Program : 
1) Otvorenie zasadnutia Prezídia ZPS 
2) Odsúhlasenie návrhu programu zasadnutia 
3) Kontrola úloh / všetci 
4) Vyhodnotenie Majstrovstiev Európy v orientačnom potápaní , ktoré sa konali v Bratislave 

na Draždiaku  / Sečkár, Kovačovský 
5) Registračný systém ZPS a nové registračné preukazy- potápačské pasy / Fiala, Bošiak , 

Baláž 
6) Kontrola Peňažných denníkov a hospodárenia / Slivka , Kalasová 
7) Odsúhlasenie športových odborníkov  /všetci  
8) Informácie o dotácii na rok 2018 
9) Odsúhlasenie slovenských rekordov / Mika,Fiala 
10) Informácie o budove v Košiciach / Kovačovský 
11) Rôzne :  

Termín vyhodnotenia najlepšieho športovca, trénera ,… 
Stretnutie potápačov 
Odsúhlasenie nového klubu Marlin (pán Závodský , 15:30) 

 
 
1/Otvorenie zasadnutia 
 
Prezident ZPS otvoril zasadnutie prezídia o  14:09 a skonštatoval ,že  z počtu 9 členov Prezídia 
ZPS je prítomných 6 členov  a Prezídium ZPS je uznášaniaschopné. 
 
Prítomní  členovia– 6 členov  Ing. Roman Baláž, Ján Chovan, Radovan Sečkár, Martin 
Kovačovský, Mgr. František Ondrejka, Mgr. Štefan Mika 
Prítomní prizvaní – Patrik Fiala, Veronika Horňáková, Ing. Slavomír Slivka, Ing. Gustáv 
Závodský, RNDr. Eleonóra Kalasová  
Ospravedlnení –Ing. Milan Peřina, Ing. Oliver Krajňák, 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 
Bod 3 – 5 bez zmeny  
Bod 6/ Kontrola peňažných denníkov a hospodárenia + Informácia o pripravovanej vyhláške 
o oprávnených nákladoch /SLIVKA, Kalasová 
Bod 7-10 bez zmeny 
Bod 11/ Schválenie nových potápačských centier 
Bod 12/ Zmena miesta konania Finále LM a SP ZPS 2017  
Bod 13/ Rôzne  



 

 

 

 

- Schválenie zmluvy pre kluby a členov do 23 rokov  
- Schválenie zmluvy o dobrovoľníctve  
-Termín vyhodnotenia najlepšieho športovca, trénera ,… 
-Stretnutie potápačov 
- Odsúhlasenie klubu Marlin (pán Závodský , 15:30) 

 
Prezident ZPS dal hlasovať o schválení zmeny a doplnení programu zasadnutia prezídia ZPS  
 
ZA: 6 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
3/ KONTROLA ÚLOH 
 
- Smernica TV o inštruktorských skúškach bola zverejnená na webovej stránke ZPS  
 
- Ján Chovan a František Ondrejka informovali o priebehu príprav prolongácie inštruktorov ZPS 

- Do 05.12.2017 je potrebné zaslať prihlášky na prolongáciu a úhradu poplatku  
 - Poplatok 150,- EUR  
 - Tajomníčka TV pošle prihláseným podrobné pokyny k účasti  
 - Termín prolongácie 16.12.2017 v Bratislave a náhradný termín február 2018 
 
- Sekretárka ZPS zabezpečí na tento termín zasadaciu miestnosť v budove  Wolkrova 4. 
 
14:39 Príchod – Ing. Vladimíra Bošiaka  
 
-Tajomníčka TV ZPS forma vyplácania a pracovná zmluva  – úloha ešte v priebehu zodpovedá 
generálny sekretár ZPS  
 
4/ Vyhodnotenie Majstrovstiev Európy v orientačnom potápaní , ktoré sa konali v 
Bratislave na Draždiaku  / Sečkár, Kovačovský 
 
- Martin Kovačovský stručne informoval o priebehu podujatia ME v OP 2017, priebeh podujatia 
bol plynulý a bez väčších komplikácii, organizačný team pracoval priebežne na tomto podujatí 
celý rok a výsledok bol z našej strany viac ako reprezentatívny. Ohlasy národných federácií na 
podujatie, ktoré organizovalo ZPS boli pochvalné pričom všetky vyzdvihovali profesionalitu 
organizácie ako aj pokojného a bezproblémového priebehu podujatia.  
- Kovačovský poznamenal že je potrebné dokončiť všetky vyúčtovania dotácií podujatia ako aj 
vyhotoviť oficiálne poďakovania sponzorom a podporovateľom 
- Veľká vďaka patrí  každému kto sa podieľal na organizácií tohto podujatia, či už svojou priamou 
účasťou v organizačnom výbore alebo účasťou na tomto významnom podujatí.  
- Celá fotodokumentácia podujatia aj výsledky sú zverejnené na adrese podujatia 
http://wch2017.zps-diving.sk a na facebookovej stránke 
https://www.facebook.com/wchBratislava2017/  

http://wch2017.zps-diving.sk/
https://www.facebook.com/wchBratislava2017/


 

 

 

 

- Podrobnú správu o organizácií tohto podujatia aj s vyúčtovaním tohto podujatia podá komisia 
OP ZPS do konca roka 2017.  
 
5/ Registračný systém ZPS a nové registračné preukazy- potapačské pasy / Fiala, Bošiak , 
Baláž 
 
- Potápačské pasy pre členov ŠV ZPS  
Prezident ZPS informoval že TV ZPS má väčšie množstvo potápačských pasov (cca 400 ks),  ktoré 
by sme mohli vystaviť aj pre členov ŠV ZPS – všetky potrebné údaje, ktoré sa vypisujú na kartičky 
športovcov tento pas obsahuje, z toho dôvodu by bolo dobré využiť túto formu registrácie aj pre 
ŠV ZPS.  
 
- Nakoľko TV ZPS na výrobu týchto pasov použil prostriedky zo svojho rozpočtu, musí sa aspoň 
časť nákladov vrátiť na účet TV ZPS.   
 

- Navrhovaná Suma za preukaz – 6,- EUR – Prezident dal hlasovať o sume za preukaz, 
ktorú pri preregistrácií členov uhradí ŠV na účet TV.  

ZA: 6  
PROTI: 0  
Zdržal sa: 0  
 
-  Zmeny v reg. Systéme ZPS / Bošiak  
-Návrh na zmenu nového číslovania registrácie členov ZPS – zrušenie číslovania klubov 
a zavedenie nového systému číslovania – plán na registráciu rok 2018 – prebehla diskusia členov 
na túto problematiku.  
 
- Z diskusie vyplynulo že je potrebné spraviť Návrh Zmluvy pre Ing. Bošiaka – o zapracovanie 
nových  zmien a ďalších, ktoré budú prediskutované  za TV s Jánom Chovanom a za ŠV s 
Patrikom  Fialom. 
 
6/ Kontrola peňažných denníkov a hospodárenia + Informácia o pripravovanej vyhláške 
o oprávnených nákladoch /SLIVKA, Kalasová 
 
 
-Prezident ZPS s pani Kalasovou informovali o stave peňažných denníkov ŠV,TV, Prezídium 
a budova KE . Všetky potrebné informácie o pohyboch na štátnom  účte VUB je možné nájsť na 
stránke ZPS. http://www.zps-diving.sk/Dotacia-MSVVS-SR--182 
 
 
-Prezident ZPS oznámil členom hlavne org. Teamu ME v OP 2017, že  je potrebné riadne zúčtovať 
všetky dotácie, ktoré nám boli pridelené z rôznych inštitúcií. Zodpovedný: Séčkar, Kovačovský 
a Fiala spolu s p.Kalasovou . Termín:15.12.2017 
 

http://www.zps-diving.sk/Dotacia-MSVVS-SR--182


 

 

 

 

- Slivka informoval o pripravovanej vyhláške o oprávnených nákladoch podľa ktorej bude musieť 
ZPS, vynaložiť väčšiu obozretnosť s účtovaním položiek, ktoré čerpáme zo štátneho rozpočtu, 
rovnako aj kluby, ktoré prijímajú dotáciu budú musieť podrobne naštudovať túto vyhlášku aby sa 
nedostali do problémov s vyúčtovaním štátnych peňazí.  
 
7/ Odsúhlasenie športových odborníkov  /všetci 
 
Na ZPS boli doručené žiadosti o uznanie športových odborníkov, Prezídium hlasuje za tieto 
žiadosti spoločne. 
 
Marcel Spiššák inštruktor potápania I*, Cyril Cabala inštruktor potápania I*** 
 
ZA: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
8/ Informácie o dotácii na rok 2018 
 
Tajomník ŠV ZPS spolu s prezidentom ZPS informovali, že podklady na výpočet dotácie pre 
národný športový zväz boli včas odovzdané na Ministerstvo školstva. Už je známy aj koeficient 
výpočtu na rok 2018 ktorý je zverejnený na webovej stránke ministerstva.  
 
9/ Odsúhlasenie slovenských rekordov / Mika,Fiala 
 
Prezídium  zobralo odprezentované výkony na vedomie, tieto rekordy bude schvaľovať ŠV ZPS 
na svojom najbližšom riadnom  zasadnutí . 
 
http://www.zps-diving.sk/uploads/10681500831845Vysledky%20Wroclav%202017.pdf 
 
http://www.zps-
diving.sk/uploads/42361507790792Sprava%20z%20MS%20TOMSKJuniorka%202017.pdf 
 
10/ Informácie o budove v Košiciach / Kovačovský 
   
Martin Kovačovský Informoval o stave naplnenosti v budove a o vysporiadaní sa s teplárňami. 
Informoval o nútených opravách ako aj plánoch na investíciu do budúcna .  
 
11/ Schválenie nových potápačských centier 
 
Hippocampus  - Nemá požiadavku na zaradenie cez IS v športe 
 
Schválenie nového potápačského centra „PC Šaľa“  
 
ZA: 6 

http://www.zps-diving.sk/uploads/10681500831845Vysledky%20Wroclav%202017.pdf
http://www.zps-diving.sk/uploads/42361507790792Sprava%20z%20MS%20TOMSKJuniorka%202017.pdf
http://www.zps-diving.sk/uploads/42361507790792Sprava%20z%20MS%20TOMSKJuniorka%202017.pdf


 

 

 

 

Proti: 0  
Zdržal sa : 0  
 
12/ Zmena miesta konania Finále LM a SP ZPS 2017 
 
Tajomník ŠV ZPS informoval prezídium, že v uvedenom termíne nám nebola odsúhlasená 
objednávka na bazén v Žiline nakoľko v tomto termíne bude ešte prebiehať rekonštrukcia 
bazénu. Z toho dôvodu je potrebné zmeniť miesto podujatia a ponechať termín 25.11.2017.  
Ako náhradné riešenie je  uskutočnenie Finále LM ZPS na plavárni v Šali, Mgr Štefan Mika 
potvrdil že v uvedenom termíne bude možné zorganizovať toto podujatie.  
 
Prezídium ZPS berie túto zmenu na vedomie s tým že ju musí odsúhlasiť ŠV ZPS na svojom 
riadnom zasadnutí.  
 
13/ Rôzne  
 
- Schválenie zmluvy pre kluby a členov do 23 rokov 
 
Fiala predstavil prezídiu ZPS pripravenú Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov 
z príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR 
- Tieto zmluvy budú rozoslané na kluby do konca mesiaca november a následne podľa zmluy 
budú musieť byť vydokladované ZPS na vyúčtovanie.  
 
ZA: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
- Schválenie zmluvy o dobrovoľníctve  
 
Fiala predstavil návrh zmluvy o dobrovoľníctve prispôsobenú podmienkam ZPS, podrobne opísal 
jednotlivé výhody využívania tejto zmluvy s rozhodcami ZPS ako aj športovými odborníkmi, ktorí 
rovnako môžu využiť výhody tejto zmluvy.  
 
ZA: 6  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 -Termín vyhodnotenia najlepšieho športovca, trénera 
 
Diskusia o vyhodnotení najlepších členov za rok 2017  
 
Vyhodnotenie bude začiatkom roku 2018 (Február) ako samostatné podujatie pre športovcov, 
trénerov a inštruktorov.  
 



 

 

 

 

- Stretnutie potápačov  
 
Prezídium ZPS zatiaľ neeviduje záujem zo strany TV a ŠV o organizáciu podujatia, tento bod je 
presunutý na nasledujúce zasadnutie prezídia ZPS.  
 
15:34 Príchod pána Závodského  
 
- Odsúhlasenie klubu Marlin (pán Závodský , 15:30) 
 
Prezident ZPS vyzval Pána Závodského aby doložil splnené podmienky členstva ZPS podľa 
nového zákonu o Športe (zmena stanov klubov) – uvedené požiadavky boli zaslané pánovi 
Závodskému mailom   
 
Pán Závodský tvrdí , že zaslal všetky potrebné doklady ku dňu 17.01.2017, ZPS túto informáciu 
avizoval priebežne, že tieto dokumenty budú doložené neskôr – neboli splnené potrebné 
požiadavky podľa nového zákonu o športe – termín na úpravu stanov a registráciu klubov do ZPS 
 
TV ZPS nemá námietky ku členstvu klubu MARLIN v ZPS, prezídium musí odsúhlasiť uvedenú 
žiadosť.  
 
Prezident ZPS dal hlasovať o prijatí klubu MARLIN BRATISLAVA  
 
ZA: 6 
PROTI: 0 
Zrdžal sa: 0 
 
-Pozvánka na zasadnutie Prezídia Českého a Moravského potápačského zväzu. 
Prišla pozvánka aby sme sa zúčastnili spoločného stretnutia s predstaviteľmi Českého 
a Moravského zväzu ohľadne dlhoročnej spolupráce. Stretnutie sa ma uskutočniť v Brne 9.-
10.12.2017 . 
 
ZA: 6  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 
Prezident ZPS ukončil zasadnutie prezídia ZPS o 17:00 hod. termín ďalšieho zasadania je stanovený 
predbežne na 16-17.12.2017 
 
V Bratislave 6.11.2017 
 
 
Zapísala: Veronika Horňáková 


