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Zápis 
zo zasadania prezídia ZPS 01.03.2008 v Bratislave, Junácka 6 

Prítomní: Idešic Dušan, Jendek Gustáv, Gábor Pavol, Ondrejka František, Navrátil Jaroslav, Ing. 
Vinš Karol, Krajňák Oliver, Hummel Štefan, Halahija Miroslav, Ing. Hastík Vratislav, 
Ing. Sedlačko Ladislav 

Ospravedlnení: Jendek Gustáv, Halahija Miroslav 

Program: 
1. Kontrola úloh 
2. Prehľad čerpania finančných prostriedkov a správy o činnosti prezídia ZPS za rok 2007 
3. Prehľad čerpania finančných prostriedkov a správy o činnosti TV ZPS za rok 2007 
4. Prehľad čerpania finančných prostriedkov a správy o činnosti ŠV ZPS za rok 2007 
5. Plány činnosti TV a ŠV na rok 2008 - predložiť písomne 
6. Správa o stave budovy ZPS a ZŠK Košice  
7. Príprava podkladov na snem ZPS 
8. Rôzne 

1. Kontrola úlohu 
Úlohy z predchádzajúceho zasadnutia prezídia ZPS boli splnené. 
Na web stránke ZPS upraviť úvodnú stránku podľa návrhov, ktoré zašlú členovia prezídia 
sekretárovi do 15.03.2008. 

2. Prehľad čerpania finan čných prostriedkov a správy o činnosti prezídia ZPS za rok 2007 
Členovia prezídia vzali správu na vedomie a na dôkladné preštudovanie uvedenú správu 
zašle sekretár všetkým členom v elektronickej podobe. Uvedenú správu je možné pripraviť 
ako podklad na zjazd ZPS. 

3. Prehľad čerpania finan čných prostriedkov a správy o činnosti TV ZPS za rok 2007 
Členovia prezídia vzali správu na vedomie a na dôkladné preštudovanie uvedenú správu 
zašle sekretár všetkým členom v elektronickej podobe. Uvedenú správu je možné pripraviť 
ako podklad na zjazd ZPS. 

4. Prehľad čerpania finan čných prostriedkov a správy o činnosti ŠV ZPS za rok 2007 
Členovia prezídia vzali správu na vedomie a na dôkladné preštudovanie uvedenú správu 
zašle sekretár všetkým členom v elektronickej podobe. Uvedenú správu je možné pripraviť 
ako podklad na zjazd ZPS. 

5. Plány činnosti TV a ŠV na rok 2008 
Plány činnosti za TV a ŠV zobrali členovia prezídia na vedomie a prezidenti ŠV a TV ich 
v elektronickej forme zašlú sekretárovi do 10.03.2008 na prípravu podkladov zjazdu. 

6. Správa o stave budovy ZPS v ZŠK Košice 
Členovia kontrolnej komisie a sekretár ZPS podali prezídiu správu o stave budovy v Košiciach. 
Správa o stave budovy bude doplnená o rozpis hospodárenia za rok 2007. 

7. Rôzne: 
a) Prezident ZPS informoval o stave súdnych sporov, ktoré sa vedú voči pohľadávkam 

z minulosti. Predaj pohľadávky v navrhovanej sume minimálne 3 500 000,-Sk bude 
predložený na zjazde ZPS k schváleniu. 

b) Chaty na Ružinej, ktoré boli odpredané v minulosti:  
� sekretár ZPS zistí na katastri v akom stave sú pozemky pod chatami. Po zistení 

skutočností bude vysporiadanie pozemkov ako aj všetky náležitosti s tým súvisiace 
medzi ZPS a požadujúcimi stranami vysporiadané k spokojnosti oboch strán. 
Prezídium sa rozhodlo, že uvedená požiadavka na vysporiadanie pozemkov bude 
predložená na zjazd ZPS. Táto požiadavka bola jednomyseľne schválená 
a zaradená do podkladov zjazdu. 



ZVÄZ  POTÁPAČOV SLOVENSKA 
SLOVAK DIVERS ASSOCIATION 

Junácka 6 / 830 80 Bratislava / tel./fax: +421(0)2 4924 9220 / e-mail: zps@netax.sk / www.zps-diving.sk 

 

Zápis zo zasadania prezídia ZPS_01.03.08  Strana 2 z 2 

 
c) Prepracovanie tlačív ZPS vykoná sekretár podľa predložených pripomienok. 
d) Sekretár ZPS preverí stav faktúr pre p. Svitánka. Kontakt na p. Svitánka zašle 

sekretárovi p. Krajňák Oliver. Úhrada nevyplatených faktúr bude prevedená spoločne za 
prezídium ZPS vo výške 50% z požadovanej ceny a za technický výbor ZPS vo výške 
50% z požadovanej ceny. 

e) Kauza Ing. Kaliský František: 
� na základe prejednania celej kauzy sa prezídium jednomyseľne uznieslo na: 

- pozastavení inštruktorskej činnosti Ing. Kaliského Františka, 
- vyradením mena Ing. Kaliského Františka zo zoznamu inštruktorov zverejnených 

na webovej stránke ZPS, 
- vyradení PC Zvolen zo zoznamu potápačských centier zverejnených na webovej 

stránke ZPS, 
- neplatnosti skúšok frekventantov, ktorých v roku 2007 vyškolil Ing. Kaliský 

František. 
- Technický výbor na základe správy o obsahu a konaní výcviku v inkriminovanom 

prípade, ktorú predloží p. Kaliský rozhodne o ďalšom postupe v tomto prípade 
f) Prezídium schválilo nákup multifunkčného zariadenia na kopírovanie, skenovanie a tlač 

dokumentov na sekretariát ZPS. 
g) Prezídium schválilo nákladnejšiu opravu vozidla Škoda Felícia, ktorá je v majetku ZPS. 

Výška opravy by nemala presiahnuť sumu 30 000,- Sk. 
h) Sekretár ZPS preverí akreditáciu na P* zverejnenú na stránkach Ministerstva školstva 

SR. 

Najbližšie zasadanie prezídia ZPS bude oznámené pod ľa potrieb.  

 

Zapísal: Dušan Idešic 

 
V Bratislave 01.03.2008        

 
Ing. Karol Vinš 
Prezident ZPS 

 vlastnou rukou 


