
Zasadnutie Technického výboru dňa 09.10.2010 v Trenčíne. 
 
Program zasadnutia:        Zahájenie 
                                    1./ Kontrola a korektúra zápisníc zo zasadnutí TV z 06.03.a 11.05.2010 
                                    2./ Predstavenie a voľba nového zástupcu tajimníka TV. 
                                    3./ Správa prezidenta TV o prevzatí materiálov od 
                                          Tajomníka TV p.Petra Halahiju, ktorý podal demisiu.. 
                                    4./ Prevzatie ID kariet a nezaplatených faktúr od p. Závodského. 
                                    5./ Rôzne . . . 
                                    6./ Uznesenie a záver. 
 
 
 
Zasadnutie TV otvoril a zúčastnených privítal Prezident TV, pričom prítomní si úctili  
minútou  ticha pamiatku po zosnulom Tajomníkovi Miroslavovi Halahijovi.   
 
 
Hneď po zahájení Prezident TV vytkol pánovi Závodskému svojvoľné nekompetentné 
konanie . Pán Závodský  svojvoľne prevzal kompetencie zastupujúceho tajomníka, konal bez 
poverenia prezidenta TV. Neoprávnene odobral yastupujúcemu tajomníkovi všetky ID karty.   
Previedol neoprávnené zmeny na webovej stránke bez súhlasu a podpisu zápisnice 
zo zasadnutia TV, pričom zmeny a doplnky na web stránke može robiť len Prezident TV, 
alebo tajomník TV s podpisom a súhlasom PrezidentaTV. Objednal bez poverenia a súhlasu 
prezidenta TV ID karty z centrály CMAS-u. Za všetky tieto previnenia mu bola prezidentom 
TV udelená výtka za všetky jeho priestupky.  Ak znovu dojde k neoprávnenému a 
svojvoľnému konaniu pána Závodského, budú voči nemu vyvodené patričné opatrenia, a to 
okamžité vylúčenie z rozšíreného Technického výboru!!! 
 
 
1./ Na zasadnutí TV dňa 11.5.2010 na návrh prezidenta TV, aby boli do rozšíreného TV 
     nominovaní všetci vedúci PC, čo aj TV hlasovaním odsúhlasil čo je potrebné doplniť 
     na Vebovej stránke TV po schválení prezídiom. 
     Tento zoznam členov rozšíreného TV bude predložený k schváleniu na najbližšom  
     zasadnutí prezídia ZPS.          
 
 
Nová zostava rozšíreného TV:               Funkcia                               meno 
                                                                 
                                                                 Prezident TV             Ing.  Oliver Krajňák 
                                                       1. viceprezident TV             Mgr. František Ondrejka 
                                                       2. viceprezident TV             Bc.  Branislav Zápeca 
                                                                          člen TV                     Cyril Cabala 
                                    
                                                Ćlenovia rozšíreného TV         Ing. Gustáv Závodský                                            
                                                                                                         Ján Chovan 
                                                                                                  Ing.  Bartolomej Fedor CSc. 
                                                                                                          Emil Zápeca 
                                                                                                          Ján Morvay                       
Zastupujúci tajomník TV                                                          Ing. Slavomír Slivka 



2./ V druhom bode rokovania prezident TV predstavil kandidáta  na zastupujúceho tajomníka 
TV Ing. Slavomíra Slivku, a pánZávodský predstavil druhého kandidáta na uvedenú funkciu 
pána Mariana Kálayho. 
Ptrezident TV dal hlasovať za oboch kandidátov z nasledujúcim výsledkom: 
 
Kandidát                                                za                              proti                          zdržal sa 
     
Ing. Slavomír Slivka                               5                                  2                                   2 
        Marian Kálay                                  2                                  5                                   2 
 
Z uvedeného výsledku hlasovania bol za zastupujúceho tajomníka TV zvolený 
pán Ing. Slavomír Slivka, ktorý zo zdravotnývh dovodov nebol prítomný na zasadaní. 
Prezident TV doporučí nového Tajomníka na schválenie na najbližšom zasadnuti 
Prezídia  ZPS, aby bolo možné vybaviť pre nového tajomníka v Slovenskej sporiteľni 
podpisový vzor a prístup k účtu Technického výboru na bankové transakcie podľa 
dohodnutých pravidiel. 
 
 
3./ Prezident TV informoval členov o prevzatí celej dokumentácia od zastupujúceho   
     tajomníka Petra Halahiju, ktorý podal demisiu na uvedenú funkciu, 
     po prevzatí materaálov prevedie iventúru novozvolený tajomník a podá o to správu TV 
     a KK. 
 
 
4./ Prezident TV prevzal od Pána Závodského ID karty okrem matričnej knihy, bez ktorej nie       
je možné objednať tlač nových kariet. ID karty budú  následne odovzdané novému     
    tajomníkovy TV.  
    Novoobjednané ID karty, ktoré objednal pán Závodský sa nachádzajú vo fitme Alef  
     v Bratislave, ktorá nám ich doteraz tlačí. 
 
 
5./ a: Prezidentom TV bol daný návrh na vyžiadanie cenovej ponuky na tlač ID kariet 
¨    inou tlačiarňou, ktorá je bližšie lokalite Sp. Novej Vsi. 
     V prípade ak cena tlače bude výhodnejšia tak sa zadá objednávka výhodnejšej ponuke 
      na tlač ID kariet.              Zodpovedný: Prezident TV   T: november 2010 
 
    
b: Overiť použiteľnosť ID kariet s obojstrannou potlačou v centrále CMAS –u 
    ktoré boli dodané z CMAS-u na základe nesprávnej objednávky. 
    Zodpovedný : Prezident TV         T: november 2010 
 
   
c:  Vyžiadať od jednotlivých PC podrobné plány práce s rozpisom jednotlivých akcií 
      zameraných na prácu s mládežou, agitácií na školách ,súťaží a pod. S podrobným 
      rozpisom nákladov na jednotlivé akcie. Táto úloha je zameraná na žiadosť TV o finančnú  
      dotáciu pre PC a Kluby od Ministerstva školstva plány zaslať TV do 15.11.2010. 
      Zodpovedný: Ing. Slavonír Slivka tajomník TV              T: október 2010-11-04 
 
 



d:   Preveriť možnosť fungovania PC Žilina, skontrolovať technické vybavenie PC      
s možnosťou aktivácie v roku 2011 a podať správu TV. 
      Zodpovedný: Branislav Zápeca                 T:  Do 17.12.2010-11-04 
 
 
 
 
 
 
e: Pán Emil Zápeca informoval , že  Zvaz potápačov Česka Moravy a Slezka pripravujú  
materiály na vydanie knihy ohľadom histórie potápania v kluboch na slovensku a čechách, 
pričom vyzval prítomných ved. PC o zozbieranie a zaslanie historických faktov, fotografií 
a iných dokumentov a zaslali ich neodkladne českým kolegom: pánovi Lukšovi, Trpíkovi, 
Kratochvilovi, alebo  Dvořáčekovi. 
 
 
 
f:  TV po prevedenej inventúre všetkých prevzatých podkladov novým tajomníkom požiada 
     KK o následnú kontrolu technickej a účtovnej evidencie. 
    Zodpovedný: Prezident TV                                T: Január 2011 
 
g:  Po prevedenej kontrole všetkých PC Technický výbor  dočstne pozastavil činnosť 
     PC-Liptovský Mikuláš, PC Vega –Lubeník  a PC - Zvolen. 
 
     Bola udelená nová licencia pre PC Komárno pri pC Poseidon – Nová osada č.1       
 
 
 
 
V Trenčíne dňa 09.10.2010                                                   Ing. Oliver Krajňák 
                                                                                                Prezident TV 


