
	

	

 
 
Pozývame Vás na zasadnutie ŠV ZPS, ktoré sa uskutoční dňa 09.10.2019 o 14:00 hod 
v kancelárií ZPS na ulici Wolkrova 4 – Bratislava/Petržalka  
 
 
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 Turecku 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  
 
 

 
 

  

 Členom ŠV ZPS  
Kontrolórovi ZPS   
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  Vybavuje / linka  

  Patrik Fiala  
+421907731995  

Vec: Pozvánka na zasadnutie ŠV ZPS 
  



	

	

Kind regards / Mit freundlichen Grüßen / S pozdravom 
 

Všetko dobré 
 

Štefan Mika / Predseda ŠV ZPS  


