
 

 

 

 

Správa o činnosti Prezídia ZPS za rok 2019 

počet zasadnutí 
08.02., 21.05., 26.09. a 17.12.  2019 celkom 4 x 

 
účasť personálna v %,  
Prezident ZPS - Ing. Roman Baláž -100% 
Viceprezident ZPS a prezident ŠV - Mgr. Štefan Mika -75% 
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-75% 
Čl. prezídia za ŠV -Mgr.Pavol Vaculčík-100% 
Čl. prezídia za ŠV - Radovan Séčkar-100% 
Čl. prezídia za ŠV-Martin Kovačovský-100% 

 

úlohy  
všeobecná činnosť 

• Na činnosť ZPS bola poskytnutá dotácia vo výške cca 116 790,- EUR,  
Príprava a realizácia Zjazd ZPS,  
Kontrola dodržiavania Zákona o športe  

Činnosť v oblasti smerníc, postupov a pokynov a vedenia evidencie 
• Pomoc novým klubom pri zosúladení stanov podľa Zákona o športe 

• Dobudovanie Registračného systému ZPS s požiadavkami informačného systému v športe 2 časť 

• Príprava Zjazdu 2020 

• Aktualizácia interných dokumentov- smerníc, pokynov a poriadkov ZPS s novelizovaným  zákonom o športe-
priebežne 

v oblasti zlepšenia pracovných podmienok 
• Zorganizovanie trénerského a rozhodcovského školenia 

• Nové kancelárske priestory 

v personálnej oblasti 
Prezídium pracovalo v roku 2019 v tomto zložení: 
Prezident ZPS -    Ing. Roman Baláž 
Viceprezident ZPS a prezident ŠV -  Mgr. Štefan Mika 
Viceprezident ZPS a prezident TV -  Ing. Oliver Krajňák    
Čl. prezídia za TV -    Mgr. František Ondrejka 
Čl. prezídia za TV -    Ján Chovan 
Čl. prezídia za ŠV -   Ing. Milan Peřina 
Čl. prezídia za ŠV -   Mgr. Pavol Vaculčík 
Čl. prezídia za ŠV -    Radovan Sečkár 
Čl. prezídia za ŠV-   Martin Kovačovský 
Generálny sekretár ZPS –    Mgr. Žecová Zuzana 
Na zasadnutia boli prizvaní členovia na základe ich potreby riešiť svoje požiadavky. 

Budova Košice 
• Predaj budovy   

• Doriešiť neplatičov 



 

 

 

 

 

Plán činnosti Prezídia ZPS na rok 2020 
• Zorganizovať športové podujatie Medzinárodné preteky v orientačnom potápaní v máji. 2020 a získavanie darov, 

sponzorov a partnerov 

• Nové možnosti získavania finančných  prostriedkov pre šport  

• Uskutočnenie akcie " Stretnutie potápačov ZPS -prednášky športová a technická činnosť  

• Dokončenie registračného systéme ZPS pre technickú a športovú časť 

• Pripraviť návrh zmeny na novú časomieru k pretekom s firmou MATES s.r.o. 

• Podporovať akcie so zameraním na environmentalistiku, ochranu a čistenie vodných nádrží a jazier 

• Vybudovanie športovo potápačského centra ZPS 

• Podporovať novovzniknuté športovo technické kluby 
 
Správu a plán činnosti prezídia ZPS vypracoval Ing. Roman Baláž 

 


