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         Určené : 
 
         Členom Športového výboru 
         Hlavnému kontrolórovi ZPS   
         Prezidentovi ZPS 
 
 
 
 Vec : Pozvánka na zasadnutie 

 
Pozývame Vás na zasadnutie Športového výboru ZPS, ktoré sa bude konať 

 
dňa 23.09.2016 ( piatok ) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti na Wolkrovej č. 4 v Bratislave. 

 
 Program : 
 
 1/ Postavenie športovca v podmienkach ZPS v roku 2016 a 2017 – Ádam Bukor 
 2/ Informácia o šampionátoch MS  juniorov a seniorov a v orientačnom potápaní v roku 2016 
 3/ Informácia o príprave MS v orientačnom potápaní v roku 2017 – Veľký Draždiak 
 4/ Rôzne 
 5/ Diskusia 
  
   
  
         
 
 
          Patrik Fiala, v. r. 
              tajomník ŠV 
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Zápis zo zasadnutia ŠV ZPS 24.09.2016 – Wolkrova 4 – Bratislava  
 

1/ Postavenie športovca v podmienkach ZPS v roku 2016 a 2017 – Ádám Bukor 
 
Na základe Mailu od T. Jakodu športový výbor pojednáva vo veci požiadaviek uvedených 
v eletronickej správe.  
Predseda ŠV – Mgr. Štefan Mika požiadal zúčastnených o vyjdrenie sa k požiadavkam T. Jakodu a 
uviedol že naše možnosti vychádzajú z nového zákona o športe.  
 
Prezident ZPS - Ing. Roman Baláž – uviedol že tohto roku sme poskytli možnosť udeliť mu zmluvu, 
ktorú nám poskytol štát,  Ádam  Bukor však nenaplnil podmienky ktoré uvádza zmluva ( vek 18rokov) 
preto mu táto zmluva nemohla byť poskytnutá o čom bol informovaný aj jeho tréner a ozákonný 
zástupca T. Jakoda. Ako možnosť sme poskytli udeliť 5000 eur na činnosť v spolupráci KVŠ 
Barakuda avšak je potrebné doložiť doklady ktoré by preukázali náklady vynaložené na prípravu 
športovca – preukázať náklady.  
 
Na rok 2017  je v pláne Športového výboru ZPS udeliť zmluvu pre Ádáma Bukora, ktorá by nadobudla 
platnosť  ku 01.01.2017. Výška odmeny môže byť vypočítaná len na základe udelenia rozhodnutia 
o výške pridelenia finančných prostriedkov z Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR na rok 
2017 po odpočítaní nákladov spojených z fungovaním sekretariátu ZPS.  
 
Tibor Jakoda – „ZPS dostáva čoraz vačšie dotácie z MinŠVVaŠ SR,  
Ádám Bukor je najlepší na svete, pred 4 rokmi by tréner nežiadal o uvedené požiadavky. Poukazuje na 
výsledky vo svete a na Slovensku a propaguje ZPS ako organizáciu podporujúcu osobu tohto 
významného športovca a aj šport ktorý prezentuje na významných podujatiach.  
Za celé obdobie bolo zaslané vyše 3000 eur  na činnosť reprezentanta. Preukázateľné náklady boli 
doložené klubu KVŠ Barakuda ktorý je partnerom ZPS. 
ZPS neponúklo za celú dobu Ádamovi žiadnu ponuku na materiálno technické zabezpečenie jeho 
prípravy na významné podujatia.   
 

 
Predseda komisie PP,RP,BF a DPP – Mgr. Pavol Vaculčík – ZPS a Komisia PP,RP,BF a DPP chce 
poukázať peniaze, ktoré prináležia Ádámovi podmienkou je však že všetky transakcie musia byť 
legislatívne a účtovne v poriadku (Preukázateľné výdavky na prípravu športovca).  
 
Predseda komisie OP – Radovan Sečkár – Všetky adresne určené peniaze, ktoré udeľuje Min. ŠVVa 
Šm formou mimoriadnej dotácie boli poukázané Ádámovi a boli aj riadne vyplatené.  
 

 2/ Informácia o šampionátoch MS  juniorov a seniorov a v orientačnom potápaní v roku 2016 
 

Predseda ŠV – Mgr. Štefan Mika informoval o dianí na MS Volos 2016 a MSJ Annemasse 2016 na 
ktorých zastával funkciu vedúceho výpravy a reprezentačného trénera.  
Správy z podujatí podá v písomnej podobe v lehote 3 týždňov po ukončení zasadnutia ŠV na mail 
secsc@zps-diving.sk.  
 
Predseda komisie OP – Radovan Sečkár – informoval o dianí na ME OP 2016 Storitzsee a MSJ OP 
2016 Storitzsee, vymenoval všetky úspechy našich reprezentantov a organizačného teamu ktorý sa 
zúčastnil zasadnutia komisie OP CMAS s požiadavkou na uskutočnenie MS OP 2017 v Bratislave.  
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Písomnú správu z podujatia odošle  v lehote 3 týždňov po ukončení zasadnutia ŠV na mail secsc@zps-
diving.sk  

 
 
 3/ Informácia o príprave MS v orientačnom potápaní v roku 2017 – Veľký Draždiak 
  

Tajomník ŠV ZPS – Patrik Fiala – informoval o priebehu rokovaní s vedením komisie OP CMAS 
a predstaviteľmi organizácie CMAS vo veci uskutočnenia MS OP 2017 – Veľký Draždiak / Bratislava. 
Uviedol že na zasadnutí komisie OP konanom pri príležitosti ME OP Storitzsee bola naša kandidatúra 
na organizáciu budúcoročných MS OP 2017 jednohlasne uvedenou komisiu schválená. Predseda 
komisie OP CMAS Remo Giusti odovzdal zápis s komisie predsedovi komisie OP Radovanovi 
Sečkárovi.  
Tajomník Šv uviedol že uvedenú záležitosť ohľadom organizácie významného podujatia musí odobriť 
CMAS na svojom riadnom zasadnutí CMAS BoD konanom 30.09.2016 – 02.10.2016. Následne 
dostaneme záväzné potvrdenie o organizácií.  
 
Predseda komisie OP – Radovan Sečkár – Oznámil ŠV ZPS že prvé organizačné stretnutie ohľadom 
príprav na MS 2017 prebehlo a v priebehu mesiaca by sa mala vytvoriť komisia zodpovedná za 
realizáciu tohto významného podujatia a realizačný tým ktorý sa bude podielať na príprave. 
Rokovania s Hotelom „Grandhotel Presburg ****“ už prebehli a ďalšie stretnutie na ktorom by mali 
byť dohodnuté predbežné podmienky prenájmu je v pláne v dohľadnej dobe.   

 
 4/ Rôzne 
 

Prezident ZPS - Ing. Roman Baláž –  Oznámil členom ŠV ZPS že je plánované stretnutie 
s predsedom klubu KŠP Delfín Žilina Romanom Kerakom vo veci návratu klubu do štruktúr ZPS 
a prerušnia činnosti v ZPPS.  
ŠV zobral na vedomie. 

 
Prezident ZPS - Ing. Roman Baláž – Poprosil členov ŠV ZPS aby navrhli percentuálnu výšku 
kapitálového výdavku spojených s výzvou na rok 2017.  
Navrhnutá bola čiastka vo forme 5% kapitálových výdavkov (Spoluúčasť). ŠV uznal výšku týchto 
kapitálových výdavkov za primeranú.  

  
 5/ Diskusia   
 
 Predseda ŠV – Mgr. Štefan Mika – Poďakoval zúčastnením členom a uzavrel zasadnutie ŠV ZPS.  




