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Zväz potápačov Slovenska
je zaregistrovaný ako občianske združenie na MV SR Drieňová 22,
pod číslom: VVS/1-900/90-219-12

Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Kancelária
Telefón:
e-mail:
Webstránka:

Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
00 585 319
202 126 1055
Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
+421 918 737 877
zps@zps-diving.sk
https://www.zps-diving.sk

Personálne obsadenie ZPS a zmeny v zložení orgánov počas roka 2018
(ZoŠ §9,ods.5 bod j)

Sekretariát ZPS
Generálny sekretár ZPS:

Veronika Horňáková do 31.3.2018,
Mgr. Zuzana Žecová od 1.4.2018
Tajomník športového výboru:
Patrik Fiala
Sekretár Technického výboru ZPS: Tatiana Nazadová

Prezídium ZPS:
Prezident ZPS
Viceprezident ZPS a prezident ŠV
Viceprezident ZPS a prezident TV
Čl. prezídia za TV
Čl. prezídia za TV
Čl. prezídia za ŠV
Čl. prezídia za ŠV
Čl. prezídia za ŠV
Čl. prezídia za ŠV

Ing. Roman Baláž
Mgr. Štefan Mika
Ing. Oliver Krajňák
Mgr. František Ondrejka
Ján Chovan
Ing. Milan Peřina
Mgr. Pavol Vaculčík
Radovan Sečkár
Martin Kovačovský

Zloženie ZPS Športový výbor, Technický výbor a komisie
Športový výbor
Prezident ŠV
Viceprezident ŠV
Orientačné potápanie
Apnea (Freediving)
Predseda rozhodcovskej komisie

Mgr. Štefan Mika
reprezentačný tréner PP,RP a BF
Mgr. Pavol Vaculčík predseda komisie PP,RP a BF
Radovan Sečkár
reprezentačný tréner OP
Ing. Ivan Dušenko
Martin Kovačovský

Technický výbor
Prezident TV ZPS
Viceprezident TV ZPS
Viceprezident TV ZPS
Člen TV ZPS

Ing. Oliver Krajňák
Ján Chovan
Mgr. František Ondrejka
František Ondruš
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Člen TV ZPS
Tomáš Svitanek – od 24.9.2018, komisia Foto-video bola
vytvorená a schválená na zasadnutí TV dňa 24.9.2018

Kontrolór ZPS
Ing. Slavomír Slivka

Členská základňa
Počet klubov:
25
Počet členov:
465
Individuálni členovia: 5
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Názov klubu
Aqua Club Komárno
Hurrican Šaľa
KP Ostriež
KŠP Žralok J&S
Kosatka
KP Nafta Gbely
KŠP Delfín Žilina
KŠP Hippocampus Martin
KŠP Neptún Bratislava
KVŠ Barakuda
Marlin
Ocean Devils Bratislava
Octopus / Spolok ochranov vody
OK Divers
PCP Rak Žilina
Potápač Košice
Potápačský klub Fatima
PC Komárno
PC LE Divers
Vodnár
ŠKPP Žralok
Slovakia Freedive Team
SC Senec
Swim Warriors
Vodný Svet Zvolena
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Počet členov
12
22
13
10
9
13
38
11
41
35
4
3
7
8
30
20
19
6
24
1
46
5
46
7
35
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Zmeny v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch
Mimoriadny Zjazd ZPS dňa 5.1.2018 schválil:
o úpravu Stanov ZPS podľa §19 ods3 písm f) a §21 ods 2 ZoŠ 440/2015. Stanovy boli
zaregistrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-219-12. Tieto Stanovy sú na url
(http://www.zpsdiving.sk/uploads/4961519123674Stanovy%20ZPS%20platn%C3%A9%20od%2005.0
1.2018.pdf)
Zasadnutie prezídia 20.2.2018 odsúhlasilo:
o zmenu vo Vnútornej smernici ZPS číslo 1/2014
TVORBA A RIADENIE REPREZENTÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V PODMIENKACH
ZVÄZU POTÁPAČOV SLOVENSKA pre PP,RP,BF,DPP a OP. Článok 11 bod bod 2
odmeňovanie a disciplinárne odmeňovanie kontrolná komisia sa zmení na disciplinárnu.
Dokument sa nachádza tu: http://www.zpsdiving.sk/uploads/40711476185991Smernica%20ZPS%20tvorba%20a%20zabezpecenie%20
repre%20ZPS.pdf
o Súťažné poriadky LM, SL a M SR v PP, RP, BF a DPP – zmena výšky štartovného.
Súťažné poriadky sú na webe na url (http://www.zps-diving.sk/Liga-mladeze-32)
Zasadnutie TV dňa 6.4.2018 odsúhlasilo:
o zmenu Výcvikovej smernice TV01/2017 pre výcvik a skúšky inštruktorov. Smernica je
na webe (http://www.zpsdiving.sk/uploads/99841542640207Smernica%20ZPS%20%C4%8D.TV012017%20od%2006.04.2018.pdf)
o úpravu výcvikových smerníc ZPS 2013 (http://www.zpsdiving.sk/uploads/vycvikove_smernice_2017.pdf) popis zmien je v zápisnici zo
zasadnutia na webe (http://www.zpsdiving.sk/uploads/32491540215021Z%C3%A1pis%20zo%20zasadnutia%20TV%20ZP
S,%2006.04.2018.pdf)
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Správy o činnosti za rok 2018 a plány na rok 2019
Správa o činnosti Prezídia ZPS za rok 2018
1) počet zasadnutí
20.02., 14.06., 28.09. a 13.12.2018 celkom 4 x
2) účasť personálna v %
účasť členov prezídia bola :
Prezident ZPS - Ing. Roman Baláž -100%
Viceprezident ZPS a prezident ŠV - Mgr. Štefan Mika -100%
Viceprezident ZPS a prezident TV - Ing. Oliver Krajňák -75%
Čl. prezídia za TV - Mgr. František Ondrejka-75%
Čl. prezídia za TV - Ján Chovan-75%
Čl. prezídia za ŠV -Ing. Milan Peřina-100%
Čl. prezídia za ŠV -Mgr. Pavol Vaculčík-100%
Čl. prezídia za ŠV - Radovan Séčkar-100%
Čl. prezídia za ŠV-Martin Kovačovský-100%
3) úlohy:
a) na činnosť ZPS bola poskytnutá dotácia vo výške 101 818,- EUR,
•
Príprava a realizácia Zjazdu ZPS,
•
Kontrola dodržiavania zákona o športe
•
Riešenie využitia registračného systému k evidenciu potápačských kurzov cez
potápačské centrá
b) v oblasti smerníc, postupov a pokynov a vedenia evidencie
•
Pomoc klubom pri zosúladení stanov podľa nového zákonu
•
Vybudovanie nového registračného systému ZPS s požiadavkami MŠ
•
Príprava zjazdu 2018
•
Aktualizácia interných dokumentov- smerníc, pokynov a poriadkov ZPS s novým
zákonom o športe-priebežne
c) v oblasti zlepšenia pracovných podmienok :
•
•
•
•
•
•

Zorganizovanie trénerského a rozhodcovského školenia
skladové priestory pre športovú činnosť
d) Budova Košice:
Zlepšovanie podmienok k prenájmu
Obsadenosť k 12/2018- 85%
Doriešenie vykurovania v budove s teplárňami
Dokončenie kúpy 50% budovy Košice
e) Hlavné úlohy do budúcna:
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•
Zorganizovať športové podujatie Medzinárodné preteky v orientačnom potápaní v máji.
2019 a získavanie darov, sponzorov a partnerov
•
Nové možnosti získavania finančných prostriedkov pre šport
•
uskutočnenie akcie „Stretnutie potápačov ZPS“
•
Dokončenie registračného systéme ZPS pre technickú a športovú časť
•
Pripraviť návrh zmeny na novú časomieru k pretekom s firmou MATES s.r.o.
•
Nákup novej skartovačky na sekretariáte ZPS
4) Zmeny v personálnom zložení orgánov (ZoŠ §9,ods.5 bod j):
Na Zjazde ZPS 17.3.2018 prezident ZPS menoval do funkcie Generálneho sekretára Mgr.
Zuzanu Žecovú.

Plán činnosti Prezídia ZPS na rok 2019
Prezídium ZPS bude zasadať minimálne 4x do roka. Počet zasadaní sa podmieňuje riešením
aktuálnych problémov, ktoré vyplynú v rámci činnosti prezídia, technického výboru (TV) a športového
výboru (ŠV).
Hlavnými úlohami sú príprava a realizácia Zjazd ZPS, zabezpečovanie a riešenie právnych úloh,
jednania v rámci medzinárodnej diplomacie (CMAS, ČR atď.) a pomoc pri riešení problémov v rámci
potápania v rámci SR. Dôležitou úlohou je napĺňanie a dodržiavanie zákona o športe 440/2015.
Zdokonaliť funkčnosť registračného systému ZPS - zosúladenie s informačným portálom o športe.
Na jednotlivých zasadaniach sa budú predkladať informácie o činnosti TV a ŠV v období medzi
zasadaniami prezídia.
Hlavné úlohy činnosti prezídia sa odvíjajú od požiadaviek členskej základne a medzinárodnej
organizácie CMAS.
Prezídium ZPS v roku 2019 si dalo za úlohu pokračovať v už nastavených zmenách –zosúladenie
dokumentov ako sú Stanovy, Štatúty odborných komisií a vylepšovať fungovanie ZPS ako celku.
Podporovať novovznikajúce kluby. Dokončiť kúpu polovičného podielu od SKZ.
Riešiť prevádzkové problémy s budovou v Košiciach. Doriešiť výcvik potápačov a inštruktorov po
ukončení platnosti akreditácie - konzultovať s ministerstvom školstva .
Bratislava, 5.2.2019
Vypracoval: Ing.Roman Baláž
Prezident ZPS
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Správa o činnosti Technického výboru za rok 2018
Počas roka 2018, technický výbor ZPS zasadal 3 krát a pracoval v zložení:

Prezident TV ZPS
Viceprezident TV ZPS
Člen TV ZPS
Tajomník TV ZPS

Ing. Oliver Krajňák
Ján Chovan
Mgr. František Ondrejka
František Ondruš
Tomáš Svitánek od 28.09.2018
Tatiana Nazadová

✓ TV ZPS upravil smernicu TV01/2017.
✓ TV ZPS predložilo prezídiu ZPS návrh na udelenie licencie pre potápačské centrum
v KŠP Hippocampus Martin a KVŠ Barakuda Šaľa. Následne zrealizovalo fyzickú
kontrolu technického, personálneho obsadenia a vybavenia PC. TV ZPS odporučil
prezídiu schváliť uvedené potápačské centrá na spôsobilosť pre potápačský výcvik.
✓ TV ZPS upravil výcvikové smernice ZPS 2013.
http://www.zpsdiving.sk/uploads/32491540215021Z%C3%A1pis%20zo%20zasadnutia%20TV%20ZP
S,%2006.04.2018.pdf
✓ TV ZPS v Júni 2018 zorganizoval školenie inštruktorov.
✓ TV ZPS dal vyrobiť nové pasy a denníky v počte:
300 ks pasov z toho 50kusov bez čísla ako duplikáty
200 ks denníkov
✓ TV ZPS prijal nového člena TV Tomáša Svitánka.
✓ TV ZPS sponzoroval akciu MFPF a akciu Čisté vody.
✓ TV ZPS zorganizoval čistenie vodnej nádrže Dedinky – Palcmanská Maša.
✓ TV ZPS sa zhodlo na organizovaní akcie pre verejnosť pod názvom Poznaj svet ticha
– skúšobné introponory, každý rok v Januári a Júni na krytej plavárni v Spišskej Novej
Vsi.
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Vyhodnotenie výcvikovej činnosti PC ZPS za rok 2018
Názov výcvikovej akcie
Potápač s ABC
Potápač Junior
Základy prístrojového potápania
Potápač CMAS P*
Potápač CMAS P**
Potápač CMAS P***
Inštruktor CMAS I*
Inštruktor CMAS I**
Inštruktor CMAS I***
Doškolenie Inštruktorov
Kurz orientácie pod vodou
Kurz vyhľadávania a
vyzdvihovania
Kurz potápania v noci
Kurz záchrany pri potápaní
Kurz obsluhy vys. pot.
kompresora
Kurz potápania v suchom obleku
Kurz vedenia mal. plavidla na
mori
Kurz 1.pomoci, KPR + O2
Kurz potápania pod ľadom
Kurz NITROX Basic
Kurz NITROX Advanced
Jaskynný potápač I
Jaskynný potápač II
Kurz TRIMIX
Kurz PPP / prolongácia
Kurz obsluhy pretlakovej komory
Kurz Vodný záchranár
Potápanie so skútrom – CMAS
TSD
Servisný technik potápačskej
techniky
Inštruktor technického potápania
ERI
Inštruktor – snorkeldiver SI2
Iné školenia:
Vyhodnotenie

TN KM SNV PP KE RK
7
3
1
23
10
7
4
18
10
6
4
12
5
3
2
2
1
1
2
4
3
4
2
3

LE

12
12
2
3

3

MT SA SPOLU
7
4
6
62
6
68
2
14
5
1
1
2
4
12

2

3

8

2

3
3

10
6

3
3

2

3

3

7

13

6

4

5

15

1

1

6
2

5
1

0
13
3
0
1
0
0
0
3
37

2

1

3
37
1

1
0
0
0
5

5
117 26

37

10

14

8

12

66

16

0

296
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Plán činnosti Technického výboru na rok 2019
Výcvik potápačov P* - P***, priebežne celý rok.
TV ZPS plánuje v roku 2019 zasadať 3-5 krát.
Apríl 2019

Stretnutie vedúcich potápačských centier

Apríl - Máj 2019

Skúšky nových inštruktorov I* - I***

Kalendár akcií Technického výboru ZPS na rok 2019
05.01.2019

Poznaj svet ticha – skúšobné ponory krytá plaváreň Sp. Nová Ves,
participácia s OK Divers, LE Divers

Máj 2019

Eko – Bukovec participácia s PC Košice

Jún 2019

Spoznaj čaro sveta pod vodnou hladinou /introponory pre rodičov
s deťmi/ - krytá plaváreň, Sp. Nová ves, participácia s OK Diver
a LE Divers

Október 2019

29.12.2019

Ekologická akcia čistenie vodnej nádrže Dedinky
Medzinárodný festival potápačských filmov /MFPF/ Akcia - Čisté
vody
Rozlúčka so starým rokom a privítanie Nového roku s pitím
šampanského pod vodou – krytá plaváreň Sp. Nová Ves,
participácia s OK Divers a LE Divers

V Spišskej Novej Vsi dňa 20.02.2019
Vypracoval: Tatiana Nazadová
Tajomník TV ZPS

Predkladá: Ing. Oliver Krajňák
Prezident TV ZPS
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Správa Športového výboru za rok 2018
Športový výbor pracoval v nasledovnom zložení:
Prezident ŠV: Mgr. Štefan Mika
Viceprezident SV a komisia PP,RP, BF a DPP: Mgr. Pavol Vaculčík
Komisia orientačného potápania: Radovan Sečkár
Komisia freediving: Ing. Ivan Dušenko
Zbor rozhodcov: Martin Kovačovský
Tajomník ŠV ZPS: Patrik Fiala
Členovia ŠV sa stretli na troch zasadnutiach. Členovia výboru sa aktívne zapájali do riešenia
aktuálnych úloh, ktoré boli predostreté na zasadnutiach. Účasť členov bola veľmi dobrá. ŠV
sa riadil plánom činnosti na rok 2018. Zaoberal sa najmä otázkami štátnej reprezentácie,
rozvojom jednotlivých športových odvetví ako i inými záležitosťami (viď zápisy zo zasadnutí).
Zorganizovali sa tri reprezentačné sústredenia v rámci PP, RP a BF. Rovnako boli
zorganizované orient-campy pre orientačných potápačov. Naši športovci sa zúčastnili
Majstrovstiev sveta seniorov v Belehrade (Srbsko), Majstrovstiev Európy juniorov v Istanbule
(Turecko) a Majstrovstiev Európy v orientačnom potápaní a Majstrovstiev sveta vo
Freedivingu, čím sa podarilo splniť jednu z hlavných úloh na rok 2018.
Najmä výprava našich seniorov dosiahla opäť historický úspech, keď vďaka Zuzane
Hraškovej priniesla bronzovú medailu na 400BF a 4. miesto na 200BF (viď správy zo
šampionátov). Celkové 1.miesto v poradí svetového pohára (celkovo - ženy) Zuzany
Hraškovej je míľnikom v histórii v plávaní s plutvami v kategórii žien, keď ako prvá slovenská
seniorka dosiahla takéto umiestnenie!
V roku 2018 bolo zapláplávaných nových 7 rekordov SR.
V roku 2018 sme zorganizovali M SR v diaľkovom plávaní, urobili sa ďalšie kroky v rozvoji
a popularizácii orientačného potápania.
Komisia rozhodcov pracovala tiež aktívne. Bolo zorganizované školenie rozhodcov.
Celkovo môžeme rok 2018 pokladať za úspešný. Rozšírila sa členská základňa a počet
pretekárov na podujatioach ZPS rapídne stúpol.

Mgr. Štefan Mika
Predseda ŠV ZPS

Plán činnosti Športového výboru na rok 2019
V roku 2019 ŠV bude pokračovať v presadzovaní pozitívnych zmien z roku 2018. Pôjde
najmä o rozšírenie členskej základne, ktorá má vzostupný charakter.
Hlavnou úlohou bude najmä klásť dôraz na plávanie s plutvami, BF a RP.
Naďalej bude aktívne propagovať preteky DPP.
Kolo Ligy mládeže v DPP i M SR v DPP už majú pevné miesto v kalendári ŠV ZPS.
Naďalej propagovať a podporovať orientačné potápanie a Freediving, ktoré sa teší stále
rastúcej pretekárskej obľube. V roku 2018 sa naši orientári zúčastnili majstrovstiev Európy,
kde dosiahli hodnotné vysledky. Nášmu Zväzu bola vedením CMAS-u daná česť usporiadať
Európsky pohár v orientačnom potápaní, čo pokladáme za ďalší kvalitatívny krok vpred.
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Naďalej sa bude ŠV snažiť stabilizovať rozhodcovský zbor, rozšíri sa kalendár o
freedivingové preteky.
ŠV sa naďalej bude snažiť propagovať aj iné potápačské športy ako napríklad aquathlon ,
podhladinové ragby, hokej a podobne. Podporí rozvoj plutvového plávania v regiónoch.
ŠV bude naďalej aktívne vyvíjať snahu zapojiť do športovej činnosti ďalšie kluby a podporí
vznik nových klubov v rámci ZPS.
Športový výbor sa bude snažiť propagovať plávanie v plutvách v celoštátnych médiách.
ŠV bude zabezpečovať tieto hlavné úlohy:
1.
Vydá športový kalendár na rok 2019.
2.
Bude vytvárať podmienky pre prácu a rozvoj CTM a sledovať výkonnostný rast
zaradených pretekárov
3.
Bude vytvárať podmienky pre rozšírenie reprezentácie, materiálne zabezpečí
reprezentáciu na MS juniorov, ME seniorov, zabezpečí v súčinnosti s reprezentačným
trénerom a trénerskou radou tri reprezentačné sústredenia
4.
Zabezpečí 3 kolá Ligy mládeže a Slovenského poháru a Finále, jedno kolo
DPP(dištančné plávanie v plutvách) a Majstrovstvá SRv PP,RP,BF i MSR v DPP.
5.
V spolupráci s komisiou OP sa bude podieľať na organizácii Memoriálu Jozefa
Dobrotku v orientačnom potápaní na Draždiaku
6.
Bude spolupracovať pri vzdelávaní trénerov, rozhodcov
7.
Bude informovať o nových poznatkoch z CMAS-u
8.
ŠV zasadne 2x v roku
Štefan Mika
Prezident ŠV
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Kalendár ŠV ZPS na rok 2018
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Plán činnosti komisie Orientačného potápania na rok 2019
-

komisia orientačného potápania pri Zväze potápačov Slovenska, začlenená vo
svetovej federácii CMAS

Príprava športovcov, ako každý rok, mimo sezóny prebieha individuálnou prípravou v materských
kluboch v bazéne a suchej príprave. Športovci absolvujú aj súťaže na bazénoch organizované Zväzom
potápačov Slovenska, hlavne podujatia s disciplínami 400RP ako Majstrovstvá Slovenskej republiky
v Bratislave, Memoriál Petra Ladiča, Finále Ligy mládeže v Žiline a iné podujatia v okolitých štátoch.
Na základe výsledkov bude zostavené družstvo juniorov a seniorov.
V užšom výbere sú športovci:
Seniori - muži: Radovan Sečkár
Miroslav Stovíček
Peter Durai
Patrik Fiala
Pavol Tancík
Seniori - ženy: Radka Chomutová
Juniori - muži: Martin Mušitz
Juniori - ženy: Katarína Jánošková

1975
1977
1981
1990
1988
1992
1999
1998

Sezóna orientačného potápania začína v mesiaci máj a končí v mesiaci september. Vrcholom sezóny
je príprava reprezentantov na 28. otvorené Majstrovstvá Európy seniorov a 11. otvorené Majstrovstvá
európy juniorov v orientačnom potápaní na otvorenej vode Nemecko/Berlín, jazero Störitzsee v
termíne 23.08.—01.09. 2019.
Tréningová trať bude postavená striedavo na Zlatých pieskoch a Veľkom Draždiaku (podľa dohody) v
priebehu mesiaca máj. Tréningy minimálne 2x za týždeň na otvorenej vode (predbežne utorky
a štvrtky). Cez víkendy sa konajú prevažne súťaže v orientačnom potápaní.
Plánované akcie pre sezónu 2019 – vybrané zo športového kalendáru pre rok 2019
dátum

17.03.2019

24.5. - 26.05. 2019

názov súťaže

účasť

Orient camp bazén

áno

MSR v OP 2019

áno

4.ročník Memoriálu Jozefa Dobrotku

áno

miesto konania

Šaľa

Bratislava

MSR v DPP – súbežná akcia

nie

31.05. - 02.06. 2019

1.kolo European Cup (Star/M-Course/Team)

podľa financií

Sandersdorf (GER)

14.06 - 16.06.2019

2.kolo European Cup (Star/M-Course/Team)

áno

Jesenice u Chebu (CZE)

12.06 - 16.06.2019

sústredenie

áno

Jesenice u Chebu (CZE)

21.06 - 23.06.2019

3.kolo European Cup (5-Point/M-Course/Team)

podľa financií

Budapešť (HUN)

26. – 30.06. 2019

sústredenie

áno

Mělice/Pardubice (CZE)

04. – 07.07. 2019

Juniorcamp

podľa potreby

Liberec (CZE)

Sústredenie /možná zmena termínu a miesta/

áno

Liberec (CZE)

23.08. - 01.09. 2019

28. ME a 11. MEJ v OP + 1-dňový camp

áno

Berlín/Störitzsee (GER)

12.09. - 15.09. 2019

Finále European Cup (Star/5-Point/Team)

podľa financií

Châlette-sur-Loing (FRA)

09.08 - 15.08.2019
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Hlavným cieľom tejto sezóny je zorganizovanie Majstrovstiev Slovenska a 4. ročníka v memoriálu Jozefa
Dobrotku na Veľkom Draždiaku (prípadne na Zlatých pieskoch – podľa hladiny vody) so súbežným podujatím
Majstrovstvá Slovenska v diaľkovom plávaní s plutvami (DPP) a pokračovanie s prípravou na nastávajúce 28.
otvorené Majstrovstvá Európy seniorov a 11. otvorené majstrovstvá juniorov v orientačnom potápaní
v Nemecku/Berlín na jazere Störitzsee 2019.
Dôležitou úlohou je zabezpečiť pre reprezentáciu dostatok finančných prostriedkov pre účasť na súťažiach
a na materiálno-technické zabezpečenie. Udržať tradíciu tohto športu pre ďaľšie roky a napredovanie. Vychovať
a pritiahnuť dostatok schopných juniorov, ktorím nechýba rýchlosť so zmaslom pre orientáciu a rýchle jednanie
v práci s kompasom, aby sa dokázali presadiť medzi silnou zahraničnou konkurenciou.

8. 2. 2019 v Bratislava
vypracoval predseda komisie pre OP:

Radovan Sečkár
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Reprezentácia ZPS a správy zo šampionátov
CMAS Indoor World Championship, 11. – 17. Jún 2018
V talianskom Lignano Sabbiadoro skončil svetový šampionát v nádychovom potápaní.
Slovenskú republiku reprezentoval Martin Zajac z tímu APNEAMAN. V roli Martinovho kouča
sa striedali Jindřiška Zajacová z ČR a Alessia Zecchini z Talianska.
Na MS v Lignano Sabbiadoro si svoje výkony meralo 115 pretekárov z 22 krajín, medzi
tradične najpočetnejšie a najskúsenejšie výpravy patrili domáci Taliani, ďalej potom Chorváti,
Rusi, Nemci a Francúzi. Boli tu taktiež pretekári zo vzdialených krajín ako Ekvádor,
Venezuela, Južná Kórea atď. Z hľadiska podaných výkonov bolo MS v Lignano Sabbiadoro
veľmi kvalitné a vo veľkej rade disciplín padli nové CMAS svetové rekordy. Slovenská
reprezentácia sa MS usporiadaného organizáciou CMAS zúčastnila po prvýkrát v histórii
nádychového potápania v SR. Výjazd na svetový šampionát významne podporil Zväz
potápačov Slovenska.

Náš pretekár reprezentoval SR v disciplínach STA, DYN a DYN BF. Najväčším úspechom
výpravy je ôsme miesto v disciplíne statická apnoe (6min 32sec) a deviate miesto v disciplíne
dynamická apnoe s bifinami s výkonom 190,77m. V dynamickej apnoi s monoplutvou
vybojoval Martin Zajac 16. miesto s výkonom 200m. Všetky tri výkony sú tiež novými
národnými rekordami
Výsledky CMAS MS v nádychovom potápaní 2018 podľa jednotlivých disciplín:
STATIC - statická apnoe, štvrtok 14.6.2018

1 KATERINA SURANSKA
CZECH REPUBLIC
2 MAGALIE SITERRE
FRANCE
3 BEATRICE DEL NEGRO
FRANCE
Preteku a zúčastnilo celkom 17 pretekárok

06:53.680 GOLD MEDAL
06:50.900 SILVER MEDAL
06:45.030 BRONZE MEDAL

1 GORAN COLAK
2 ERIC MARCHAL
3 BUDIMIR SOBAT

08:57.590 GOLD MEDAL
08:44.440 SILVER MEDAL
08:17.815 BRONZE MEDAL

CROATIA
FRANCE
CROATIA
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4 VINCENT MATHIEU
FRANCE
8 MARTIN ZAJAC
SLOVAK REPUBLIC
Pretekov a zúčastnilo celkom 24 pretekárov

08:16.610
06:32.456

Dynamika BI-FINS, piatok 15.6.2018
1 ALESSIA ZECCHINI

ITALY

221.07

2 LIVIA BREGONZIO
3 NATALIA OVODOVA

ITALY
RUSSIA

215.3
212.07

GOLD MEDAL AND NEW
WORLD RECORD
SILVER MEDAL
BRONZE MEDAL

Pretekov a zúčastnilo celkom 28 pretekárok
1 DAVID CUSTIC

CROATIA

258

2 GORAN COLAK
3 MAURO GENERALI
9 MARTIN ZAJAC

CROATIA
ITALY
SLOVAK REPUBLIC

256,93
233,32
190,77

GOLD MEDAL AND NEW
WORLD RECORD
SILVER MEDAL
BRONZE MEDAL

Pretekov a zúčastnilo celkom 30 pretekárov
Dynamika s monoplutvou DYN, sobota 16.6.2018
1 LIVIA BREGONZIO
2 MIRELA KARDASEVIC
3 ALESSIA ZECCHINI

ITALY
CROATIA
ITALY

247.3 GOLD MEDAL
235.8 SILVER MEDAL
227.43 BRONZE MEDAL

Pretekov a zúčastnilo celkom 35 pretekárok
1 GORAN COLAK
2 ANDREJ ROPRET
3 OLIVIER ELU
16 MARTIN ZAJAC

CROATIA
SLOVENIA
FRANCE
SLOVAK REPUBLIC

279.0 GOLD MEDAL
265.85 SILVER MEDAL
255.23 BRONZE MEDAL
200,00

Pretekov a zúčastnilo celkom 40 pretekárov
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SPRÁVA VEDÚCEHO VÝPRAVY – Majstrovstvá sveta BELEHRAD 2019
14th - 23rd Jul 2018 Belgrade, SRB
Informácie o podujatí
Vedúci výpravy :
Tréner :
Reprezentanti :

Patrik Fiala / Tajomník ŠV ZPS
Tomáš Vandlík / Nominant ZPS KŠP DELFÍN ŽILINA
Filip Lobpreis
KŠP ŽRALOK BRATISLAVA
Dominik Osuský
KŠP ŽRALOK BRATISLAVA
Alexander Rekoš
SPORT CLUB SENEC
Daniela Kršjaková
KŠP ŽRALOK BRATISLAVA
Lenka Malinowska
KŠP ŽRALOK BRATISLAVA
Zuzana Hrašková
KVŠ BARAKUDA ŠAĽA
Nina Gabalová
KŠP ŽRALOK BRATISLAVA
Miroslava Šimiaková
KŠP DELFÍN ŽILINA
Lucia Lazničková
KŠP ŽRALOK BRATISLAVA
Jánošková Katarína
KŠP ŽRALOK BRATISLAVA

Termín konania :
14.7 – 23-07.2019
Počet krajín na podujatí:
35
Počet pretekárov na podujatí: 322
Miesto konania :

COMPETITION POOL SPORT-RECREATION CENTER
“MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ“

WEB podujatia :
Facebook podujatia + Galérie:
Instagram:
Výsledky podujatia:

http://www.wcfsbelgrade2018.com/news/
https://www.facebook.com/wcfsbelgrade2018
https://www.instagram.com/cmas_belgrade/
http://tkservice.it/belgrade18/results/
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Nasadenie pretekárov nominovaných štátnym trénerom ZPS
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Informácie a zápisy vedúceho výpravy

Cesta na podujatie
Dňa 14.07.2019 sme vycestovali na Majstrovské podujatie v Belehrade, ktoré bolo pre
všetkých reprezentantov vrcholom sezóny 2017/2018.
Zväz potápačov zabezpečil prepravu na podujatie 2 automobilmi, 9 miestnym mikrobusom
cestujúcim zo Žiliny do Bratislavy kde nastúpila zvyšná časť reprezentácie smerom do
Belehradu.
Cesta bola bezproblémová až na dlhšie čakanie na hraniciach, toto čakanie však nespôsobilo
veľké narušenie aklimatizácie športovcov pred podujatím.

Príjazd do dejiska podujatia
Po dlhej ceste sme zamierili do hotela SLAVIJA kde bola počas celej doby podujatia
ubytovaná naša reprezentácia. Hotel bol v poriadku aj ubytovanie prebehlo bez problémov.
Reprezentanti si vychutnali dobrú večeru a deň príchodov sme po malej organizačnej porade
zakončili.

Tréningový deň
Úlohou tréningového dňa bolo aby sme si otestovali podmienky na podujatí vyskúšali si
bazén a pripravili sa tak na podujatie. Tréner reprezentácie sa postaral o tréning a posledné
prípravy pred prvým súťažným dňom. Pretekári si otestovali tieto podmienky a našťastie sa
nevyskytol žiaden vážnejší problém. Pretekári ktorí súťažili v disciplínach s dýchacím
prístrojom tiež vyskúšali podmienky zázemia bazénu na ktorom sa podujatie usporiadalo.
V dejisku podujatia boli vidno veľké prípravy na záznam kamerami nakoľko niektoré finálové
disciplíny vysielal televízny kanál OLYMPIC CHANNEL.
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Teamleaders – Technický meeting
Ešte pred otváracím ceremoniálom som absolvoval technický meeting kde sme boli
oboznámení o postupe a priebehu podujatia, bol nám prdstavý komisár podujatia ako aj
hlavný rozhodca zodpovedný za dodržiavanie pravidiel podujatia. Informácie obsahovali aj
časť o prenose na stanici OLYMPIC CHANNEL a užiťočné informácie o nasadení štafiet.
Nástup krajín a úvodné zahájenie podujatia
Tak ako už je zvykom Tréningového dňa, poobedný program je vyhradený pre zahájenie
podujatia. Naša výprava sa obliekla do štátnych farieb a spoločne vycestovala z hotela
autobusom smerom na otvárací ceremoniál podujatia ktorý sa uskutočnil v parku
KALMEGDAN.
Otvárací ceremoniál bol sprevádzaný vystúpeniami interpretov hlavne domácej kultúry.
Prezidentka CMAS Anna Arzhanova slávnostne otvorila tieto majstrovstvá sveta a výpravy sa
následne po ukončení znova presunuli do svojich hotelov aby sa pripravili na úvodný deň
podujatia.
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Program podujatia a jednotlivé výsledky reprezentantov
Podujatie bolo rozdelené do 5 tich súťažných dní z čoho 4 sa odohrávali na bazéne a 1 deň
bol vyhradený pre plavcov diaľkových tratí v ktorých SLOVENSKO nemalo zastúpenie na
tomto podujatí. Doobedné rozplavby absolvovali všetci pretekári Slovenska a do poobedných
finálových disciplín sa dostali len tí najlepší, z našej výpravy sa to podarilo Zuzane Hraškovej
v disciplínach 100 BF, 200 BF a 400 BF kde bojovala o cenné kovy z podujatia.
Jednotlivé výsledky reprezentantov sú zaznamenané v tabuľkách nižšie aj s umiestneniami.
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Záverečné dni podujatia
Posledný piaty deň podujatia sme strávili v miestnej ZOO a následne sme sa presunuli na
záverečný ceremoniál, ktorý sa odohral v zázemí miestnej malej lodenice kde sa uskutočnili
disciplíny diaľkového plávania. Prezidentka CMAS uzavrela toto podujatie a poďakovala
zúčastneným. Pre nás však program ešte nekončil, nasledoval deň odchodov, jedna časť
výpravy odcestovala na Slovensko a druhá časť ostala na University Games konkrétne,
Jánošková, Gabalová a Rekoš. Menovaní sa prostredníctvom univerzít nominovali na toto
podujatie kde súťažili a mali tak možnosť reprezentovať svoje univerzity.
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Záverečné zhodnotenie
Podujatie zastrešované ZPS sa vydarilo, prinieslo historický BRONZ vďaka Zuzane
Hraškovej, ako aj dobré výsledky našich reprezentantov ktorý bojovali o finálové disciplíny
každý deň. Podujatie za zaobišlo bez zdravotných alebo organizačných problémov.
Výsledky reprezentantov boli uspokojivé a všetci naplnili svoje očakávania ako aj očakávania
reprezentačných trénerov. Disciplína reprezentantov na podujatí bola ukážková ako aj ich
celé vystupovanie na MS 2019. Z väčšinou športovcov sa uvažuje aj do výberu pre sezónu
2018/2019 kde očakávame po skúsenostiach z Belehradu ešte lepšie osobné výsledky
a progresívny rast výkonnosti u všetkých zúčastnených.
Vedúci výpravy : Patrik Fiala / Tajomník ŠV ZPS
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Správa z Majstrovstiev Európy juniorov Istanbul 28.7. – 4.8. 2018

33

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

34

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

35

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

36

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

37

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

38

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

39

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

40

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

41

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

42

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

43

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

SPRÁVA Z 27. OTVORENÝCH MAJSTROVSTIEV EURÓPY SENIOROV A 10. OTVORENÝCH
MAJSTROVSTIEV EURÓPY JUNIOROV V ORIENTAČNOM POTÁPANÍ GYÉKÉNYES, MAĎARSKO
26.08. - 02.09. 2018
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Účtovná závierka
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Súvaha
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Výkaz ziskov a strát
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Poznámky k ročnej účtovnej závierke
Poznámky (Úč NUJ 3 –
IČO
01)

0 0 5 8 5 3 1 9 /SID

Čl. I
Všeobecné údaje
A. Informácie o účtovnej jednotke
a)
Obchodné meno:

Zväz potápačov Slovenska

Sídlo:

Wolkrova 4, 851 01 Bratislava

Kód SK NACE:

93.12.0 – Činnosť športových klubov

b) Opis činnosti účtovnej jednotky:
Hlavnou činnosťou združenia sú :
- zabezpečovanie chodu centier talentovanej mládeže
- organizovanie športových súťaží a podujatí
- školiaca činnosť – inštruktorov potápania a vydávanie certifikátov
Podnikateľská činnosť:
-prenájom budovy v Košiciach

c) Informácie o počte zamestnancov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

0

0

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, z toho:

0

0

počet osôb zam. na dohodu

2

2

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

21

21

d) Účtovná jednotka je 100%-ným vlastníkom spoločnosti ZPS-diving, s.r.o., Alejova 5, 040 11 Košice, ičo: 51 324 008. Táto
spoločnosť vznikla 21.2.2018 za účelom odkúpenia budovy v Košiciach na Alejovej 5 a jej následné spravovanie
a využívanie na prenájom. Zatiaľ je v štádiu rokovania o kúpe a vybavovania úveru na odkúpenie a rekonštrukciu uvedenej
budovy. Spoločnosť zatiaľ žiadnu činnosť nevykazuje. Základné imanie má vo výške 5000,.€
e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
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Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za Zväz potápačov Slovenska (ďalej len „združenie“)podľa § 17
ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve zostavená za účtovné obdobie od 1.januára 2018 do 31.decembra 2018 za
predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.
f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej
jednotky:
Účtovnú závierku za rok 2017 schválil zjazd Zväzu, ktorý sa konal 17.03.2018

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Účtovníctvo je spracované externe firmou Kavema, s.r.o. Veľká Mača, je vedené na počítači pri použití programového vybavenia
firmy RERO Software Bratislava. Programové vybavenie pracuje vo všeobecnom užívateľskom systéme „Podvojné účtovníctvo,
Dlhodobý majetok“. Výstupom vybavenia sú nasledovné zostavy: Denníky, Hlavná kniha, Obratová predvaha, Účtovné výkazy,
Súvaha, Výkaz ziskov a strát.
1.

Združenie uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania
pre neziskové organizácie, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách
slovenskej meny, t. j. v eurách.

2.

Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky
náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

3.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty
a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka.

4.

Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu
prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

5.

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako
dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

6.

Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a
predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív
k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka.
Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.

7.

Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha
neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v
rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska
daňových úradov.
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Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

1.
2.
3.
4.

Č.

Názov položky
Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:
Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený:
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):
Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:

Spôsob oceňovania
Obstarávacia cena
Vlastné náklady
Reprodukčná obstarávacia cena
Obstarávacia cena

5.
6.
7.

Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):
Dlhodobý finančný majetok:

Vlastné náklady
Reprodukčná obstarávacia cena
Obstarávacia cena

8.
9.
10.
11.
12.1.
12.2
13.
14.
15.
16.

Zásoby obstarané kúpou:
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
Zásoby obstarané inak (darom):
ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:
Vlastné pohľadávky:
Kúpené pohľadávky:
Krátkodobý finančný majetok:
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:

Obstarávacia cena
Vlastné náklady
Reprodukčná obstarávacia cena
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota
Obstarávacia cena
Obstarávacia cena
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota

17.
18.

Deriváty:
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:

Menovitá hodnota
Menovitá hodnota

19.

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o
kúpe prenajatej veci:

Obstarávacia cena

20.

Majetok obstaraný v privatizácii:

Bez náplne

21.

Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:

Menovitá hodnota

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie.
Združenie nevlastní dlhodobý nehmotný majetok
(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať.- prehľad je v Tabuľke č.2
(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku: Združenie
má poistenú budovu v Košiciach v poisťovni Uniqua – ročné poistné vo výške 206,36€ a automobil tiež v poisťovni
Uniqua -ročné poistné vo výške 100,33€
(4)
Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa
položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách
dlhodobého finančného majetku.- Združenie vlastní dlhodobý finančný majetok – 100% podiel na ZI ÚJ: ZPS-diving. s.r.o.
(5)
Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis
dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.- Združenie netvorilo opravné položky k finančnému majetku
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(6)
Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného
majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia
na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.Združenie nevlastní žiadne cenné papiere.
(7)
Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia,
tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného
účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.- Združenie netvorilo
opravné položky k zásobám, zásoby tvoria len zostatok PHM v nádrži ku koncu bežného účtovného obdobia.
(8)
Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú
činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.-popis v tabuľkovej časti
(9)
Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia,
tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného
účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.- prehľad je
uvedený v tabuľkovej časti, OP sa tvorili k rizikovým pohľadávkam
(10)

Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.- v tabuľkovej časti

(11)
Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.Náklady budúcich období tvorí časovo rozlíšené poistenie budovy a automobilu.
(12)
Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za
bežné účtovné obdobie, a to
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný
majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej
jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky,
úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky,
úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
- v tabuľkovej časti
(13)
Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných
obdobiach.
(14)

Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a)

údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného
účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok
rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,
Rezervy sa tvorili len na účtovnú závierku a overenie účtovnej závierky auditorom

b) všetky ostatné údaje o cudzích zdrojoch sú uvedené v tabuľkovej časti.
(15)
Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období – položku výnosov budúcich období tvorí nájomné
vyfakturované vopred
(16)
Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu- formou finančného leasingu je obstaraný kotol pre
budovu v Košiciach
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Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb:
TEXT
Dotácia MŠ SR
Dotácia m.č.Petržalka
Dotácia MŠ SR pre
talentových športovcov
Dotácia BSK
Členské príspevky
Budova KE-prenájmy
činnosť ŠV a TV
Ostatné

ČIASTKA
101818
1000
1000
2300
7730
72403
32525
1531

SPOLU

220307

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov
a iných ostatných nákladov.
NÁKLADY

ČIASTKA

materiál a energie
služby
osobné náklady
pokuty a penále
dane a poplatky
úroky

25828
44067
7716
0
2866
588

osobitné náklady
odpisy+opr.pol.
ostatné náklady
SPOLU

113313
3225
5550
203153

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Na podsúvahových účtoch združenie neeviduje žiadne položky.

Čl. VI
Ďalšie informácie

Po dni zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili
aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú výsledkom bežnej činnosti
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Tabuľka č. 1
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti

Softvér

Oceniteľné
práva

Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
Opravné položky –
stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
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Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu
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tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku
Podielové cenné
papiere a podiely
v ovládanej
obchodnej
spoločnosti

Podielové cenné
papiere
Pôžičky
Dlhové cenné
a podiely
podnikom
papiere
v obchodnej
v skupine a
držané do
spoločnosti
ostatné
splatnosti
pôžičky
s podstatným
vplyvom

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
Spolu
dlhodobý
finančný
majetok

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

0

0

Prírastky

5000

5000

5000

5000

Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

0
5000

5000
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tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov
spoločnosti

Podiel na
základno
m imaní (v
%)

Podiel účtovnej
jednotky na
hlasovacích
právach
(v %)

Hodnota vlastného imania ku
koncu
bezprostredne
predchádzajúce
ho účtovného
obdobia

bežného
účtovnéh
o obdobia

Účtovná hodnota ku koncu
bežného
účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku
Tabuľka č. 1
Krátkodobý finančný
majetok

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Majetkové cenné
papiere na
obchodovanie
Dlhové cenné papiere
na obchodovanie
Dlhové cenné papiere so
splatnosťou do jedného
roka držané do
splatnosti
Ostatné realizovateľné
cenné papiere
Obstarávanie
krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný
majetok spolu

Krátkodobý finančný majetok

Zvýšenie/ zníženie
hodnoty
(+/-)

Vplyv ocenenia na výsledok
hospodárenia bežného účtovného
obdobia

Majetkové cenné papiere
na obchodovanie
Dlhové cenné papiere
na obchodovanie
Ostatné realizovateľné cenné
papiere
Krátkodobý finančný majetok
spolu
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imanie
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tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám
Stav na začiatku
Tvorba opravnej
bežného
Druh zásob
položky
účtovného
(zvýšenie)
obdobia

Zníženie
opravnej
položky

Zúčtovanie
opravnej
položky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Materiál
Nedokončená
výroba
a polotovary
vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnutý
preddavok na
zásoby
Zásoby spolu

tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam
Druh
pohľadávok
Pohľadávky
z obchodného
styku
Ostatné
pohľadávky
Pohľadávky voči
účastníkom
združení

Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia
1241

0

1241

0

1241

0

1241

0

Tvorba opravnej
položky
(zvýšenie)

Zníženie
opravnej
položky

Zúčtovanie
opravnej
položky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Iné pohľadávky
Pohľadávky
spolu
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tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

0

180

Pohľadávky po lehote splatnosti

8915

7714

Pohľadávky spolu

8915

7894

tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie

299611

299611

z toho:
nadačné imanie
v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia
kapitálových účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo
zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný
výsledok
hospodárenia
minulých rokov
Výsledok
hospodárenia za
účtovné obdobie

-289217

14442

14442

2711

Spolu

38735

2711

-274775

17153

14442
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tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk

14442

Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých
rokov
Iné
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých
rokov
Iné
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tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv
Stav na začiatku
bežného
Tvorba
Druh rezervy
účtovného
rezerv
obdobia
Jednotlivé druhy
0
0
krátkodobých
zákonných rezerv
Jednotlivé druhy
dlhodobých
zákonných rezerv
Zákonné rezervy
spolu
Jednotlivé druhy
1250
800
krátkodobých
ostatných rezerv
Jednotlivé druhy
dlhodobých
ostatných rezerv
Ostatné rezervy
1250
800
spolu
Rezervy spolu

1250

800

Použitie
rezerv

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Zrušenie alebo
zníženie rezerv
0

1250

800

1250

800

1250

800

tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov
bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

8752

9441

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou
dobou splatnosti do jedného roka

18055

3313

Krátkodobé záväzky spolu

26807

12754

8621

13445

Dlhodobé záväzky spolu

8621

13445

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

35428

26199

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od
jedného do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac
ako päť rokov
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tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu
Sociálny fond

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

0

499

Tvorba na ťarchu nákladov

0

29

Čerpanie

0

528

Stav k poslednému dňu účtovného
obdobia

0

0

Tvorba zo zisku

tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach
Suma istiny na
Suma istiny na konci
Druh
Výška
Forma
konci bežného
bezprostredne
cudzieho
Mena
Splatnosť
úroku v %
zabezpečenia
účtovného
predchádzajúceho
zdroja
obdobia
účtovného obdobia
Krátkodobý
bankový úver
Pôžička

EUR

0

31.12.2019

12570

Návratná
finančná
výpomoc
Dlhodobý
bankový úver
Spolu

12570
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tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období
Položky výnosov
Stav na konci bezprostredne
budúcich období z
predchádzajúceho
Prírastky
dôvodu
účtovného obdobia
bezodplatne
nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku
obstaraného z dotácie
dlhodobého majetku
obstaraného
z finančného daru
dotácie zo štátneho
rozpočtu alebo z
prostriedkov Európskej
únie
dotácie z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu
vyššieho územného
celku
grantu
podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku
obstaraného z podielu
zaplatenej dane

Úbytky

tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Stav na konci
bezprostredne
Záväzok
Istina
Finančný náklad
predchádzajúceho
účtovného obdobia
Celková suma
13445
4824
588
dohodnutých platieb
do jedného roka
vrátane
od jedného roka do
13445
4824
588
piatich rokov vrátane
viac ako päť rokov

tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Použitá suma z bezprostredne
Účel použitia podielu zaplatenej dane
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia
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Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
8621

8621

Použitá suma
bežného účtovného
obdobia
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tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za
Suma
overenie účtovnej závierky
300
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
1000
Spolu
1300
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Zhodnotenie základných údajov
ZPS v účtovnom období roku 2018 dosiahol kladný hospodársky výsledok vo výške:
Výsledok hospodárenia
Výnosy
Náklady
Výsledok hospodárenia

220306,53
203801,3
16505,23

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich
pôvodu
Výnosy za obdobie 2018 celkom:220306,53€
TEXT
ČIASTKA
Dotácia MŠ SR
101818
Dotácia m.č.Petržalka
1000
Dotácia MŠSR-naj-šport.
1000
Dotácia BSK
2300
Členské príspevky
7730
Budova KE-prenájmy
72402,99
činnosť ŠV a TV
31561,15
Ostatné
2494,39
SPOLU
220306,53

činnosť ŠV a TV a
Ostatné výnosy:
TEXT
ID karty+doškol.
mimoriadny predaj
štarovné a ubytovanie
licencie
úroky
refakt.a polpl.
SPOLU

13 821,61 €

ZDROJE VÝNOSOV

Dotácia MŠ SR

Dotácia m.č.Petržalka

Dotácia MŠSR-naj-šport.

Dotácia BSK

Členské príspevky

Budova KE-prenájmy

činnosť ŠV a TV

Ostatné

ČIASTKA
6522
326,15
22832
1231
0
650
31561,15

ostatné výnosy
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ID karty+doškol.

mimoriadny predaj

štarovné a ubytovanie

licencie

úroky

refakt.a polpl.
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Prehľad nákladov ZPS
NÁKLADY
materiál a energie
služby
osobné náklady
pokuty a penále
dane a poplatky
úroky
osobitné náklady
odpisy+opr.pol.
ostatné náklady
SPOLU

NÁKLADY ZPS
ČIASTKA
25827,51
44577,31
7716,3
0
3003,77
588,41
113313,34
2637
6137,66
203801,3

materiál a energie

služby

osobné náklady

pokuty a penále

dane a poplatky

úroky

osobitné náklady

odpisy+opr.pol.

ostatné náklady

Materiál a energie
Prehľad nákladov na prevádzku
Materiál a energie:
TEXT
kancelárske potreby
mat.na opr.a údrž.KE
čistiace a hyg.ptreby
elektroinštalačný mat.
PHM
DHM
voda,teplo, el.en.KE
SPOLU

ČIASTKA
529,14
9212,87
113,38
322,25
651,72
425,71
14432,44
25687,51

kancelárske potreby

mat.na opr.a údrž.KE

čistiace a hyg.ptreby

elektroinštalačný mat.

PHM

DHM

voda,teplo, el.en.KE

Služby
Služby
TEXT
opravy a údržba
poštovné
ekon.a právne služby
správa budovy KE
telefóny a internet
nájomné
reprezentačné
cestovné
rekl+statné sl.
SPOLU

ČIASTKA
5180,84
129,9
8857,47
22214,52
655,68
2452,05
225,11
2279,91
2071,39
44066,87

opravy a údržba

poštovné

ekon.a právne služby

správa budovy KE

telefóny a internet

nájomné

reprezentačné

cestovné

rekl+statné sl.
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Dane a poplatky
TEXT
poplatky+poistenie
úroky
DMV
Daň z nehnuteľnosti
Daň z príjmu PO
SPOLU

Dane a poplatky

ČIASTKA
5296,72
588,41
138
1661,76
2683,62
10368,51

poplatky+poistenie

úroky

DMV

Daň z nehnuteľnosti

Daň z príjmu PO

Osobné náklady

Prehľad nákladov na mzdové náklady
Osobné náklady
TEXT
mzdy
odvody do ZP,SP
zákonné sociálne
náklady
SPOLU

ČIASTKA
5700
1966,3
50
7716,3

mzdy

odvody do ZP,SP

zákonné sociálne náklady

Prehľad nákladov na odmeny a náhrad
výdavkov
Osobitné náklady
TEXT
Úspeš.šport.+rekordy
Činnosť CTM
CMAS lic.+štartovné
poháre,dipl.,ceny
organiz.súťaží
strava šport.na súťaž.
Ostatné organiz.nákl.
SPOLU

Osobitné náklady

ČIASTKA
2966,5
6342,57
25681
4579,99
32022,99
4481,76
37238,53
113313,34

Úspeš.šport.+rekordy

Činnosť CTM

CMAS lic.+štartovné

poháre,dipl.,ceny

organiz.súťaží

strava šport.na súťaž.

Ostatné organiz.nákl.
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Zoznam fyzických a právnických osôb, ktorým ZPS poskytlo zo svojho
rozpočtu prostriedky prevyšujúce 5000 € a účel, na ktorý boli tieto
prostriedky určené
Firma

IČO

CMAS Confederation
Mondiale

97091690582

Kavema, s.r.o.

45372624

Martin Kovačovský

17371805

Turkish underwater
spots federation

3910242536

Sídlo

SCO Trade s.r.o.
KVŠ Barakuda

35729732

Viale Tiziano 74,
00196 Roma, Italy
Trnavská 1075,925
32 Veľká Mača
Lachova 1609/28,
851 03 BratislavaPetržalka
Ortaklar is merkezi
71/57, KadikeyIstanbul
Južná Trieda 74, 040
01 Košice

KŠP Žralok

30851319

štefana Králika 3, 841
07 Bratislava, SVK
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Suma

Účel

11885
7611

členské a štartovné
spracovanie účtovnej
a mzdovej evidencie

11044

správa budovy KE

9380

štartovné Cmas

6241,5
8262,61

pelety KE
CTM+organiz.súťaží

7162,73

CTM,prípr.šport.+org.s
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Stav a pohyb majetku a záväzkov
Stav majetku ku dňu účtovnej závierky a zmena stavu oproti bezprostredne prechádzajúcemu účtovnému
obdobu je uvedený v nasledovnom prehľade:
Strana aktív

rok 2018

rok 2017

rozdiel

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

36993

34630

2363

Dlhodobý hmotný majetok
stavby
samostatné hnuteľné veci a súbory
dopravné prostriedky

0
0
31993
0

0
0
34630
0

0
0
-2637
0

44292,98

65738,11

-21445,13

5,6
5,6

4,2
4,2

1,4
1,4

Krátkodobé pohľadávky
pohľadávky z obchodného styku
daňové pohľadávky

9845,98
9845,98
0

8219,31
8219,31
0

1626,67
1626,67
0

Finančné účty
pokladnica
bankové účty

34441,4
2418,8
32022,6

27782,69
3101,2
24681,49

6658,71
-682,4
7341,11

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
náklady budúcich období
príjmy budúcich období

1090,83
1090,83
0

289,22
289,22
0

801,61
801,61
0

82376,81

69690,74

12686,07

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
Zásoby
materiál

MAJETOK SPOLU

Stav vlastných zdrojov krytia a cudzích zdrojov ku dňu účtovnej závierky a zmena stavu oproti
bezprostredne prechádzajúcemu účtovnému obdobu je uvedený v nasledovnom prehľade:
Strana pasív
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU

rok 2018

rok 2017

rozdiel

38657,46

26302,43

12355,03

Imanie a peňažné fondy

299610,11

299610,11

0

základné imanie

299610,11

299610,11

0
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Nevyspor.výsledok hospod.min.r

-274774,26

-289216,43

14442,17

Výsledok hospodárenia

13821,61

15908,75

-2087,14

CUDZIE ZDROJE SPOLU
rezervy
Dlhodobé záväzky
záväzky zo sociálneho fondu
záväzky z nájmu

39560,59
800
8621
0
8621

37268,31
1250
13445,07
0
13445,07

2292,28
1250
-4824,07
0
-4824,07

Krátkodobé záväzky
záväzky z obchodného styku
zúčtovanie so SP a ZP
daňové záväzky
ostatné záväzky
čas.rozl.
VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU

30139,59
14374,41
0
1044,6
12570,64
4158,76
82376,81

22573,24
14239,09
0
1044,6
7289,55
6120
69690,74

7566,35
135,32
0
0
5281,09
6120
12686,07

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia
Hospodársky výsledok dosiahnutý v roku 2018 po zdanení je 13821,61.
Rozhodnutím bude preúčtovaný do položky nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých
období.
Výsledok hospodárenia
Výnosy
Náklady
Výsledok hospodárenia 2018
daň

220306,53
203801,3
16505,23
2683,62
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