
  

  

  
  

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS, Bratislava, dňa 26.09.2019 

Program:  
1) Kontrola úloh  

2) Vyhodnotenie a odsúhlasenie správ z ME a MS juniorka, seniorka PP, OP, Freediving, Rugby/ Mgr. 

Mika,  

3) Budova Košice – informácia o predaji a vysporiadanie záväzkov / p. Kovačovský 

4) Informácia o možnosti zakúpenia Chaty pre športovú a technickú činnosť ZPS / Ing. Krajňák 

5) Odsúhlasenie športových odborníkov podľa žiadostí /GS 

6) Žiadosť o dotáciu na rok 2019 / Ing. Baláž, Fiala 

7) Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, aktuálny stav účtovníctva/ Ing. Slivka, RNDr. Kalasová 

8) Odsúhlasenie nových limitov pre zaradenie do reprezentácie na rok 2019 plávanie s plutvami /Mgr. Mika 

9) Odsúhlasenie rekordov SR v PP za rok 2018 / Mgr. Vaculčík, Mgr. Mika  

10) Príprava mimoriadneho Zjazdu ZPS / Mgr. Žecová, Ing. Baláž 

11) Návrh rozpočtu na rok 2019 zvýšenie dotácie z MŠVVaŠ SR / Všetci 

12) Sťahovanie kancelárie ZPS / Mgr. Žecová, 

13) Rôzne :  

• prijatie nových členov podľa žiadostí 

 

I. Otvorenie zasadnutia   
Viceprezident pre športovú činnosť Mgr. Mika otvoril zasadnutie prezídia o 11:00 a skonštatoval, 

že z počtu 9 členov Prezídia ZPS je v tej chvíli prítomných 7 členov a Prezídium ZPS je 

uznášaniaschopné.   

O 11:30 sa na zasadnutie dostavil aj Ing. Roman Baláž. Kvôli pracovným povinnostiam musel 

zasadnutie opustiť o 12:30. 

 

Prítomní členovia – Ing. Roman Baláž (účasť od 12:00),  Mgr. Štefan Mika, Mgr. František 

Ondrejka, Ing. Oliver Krajňák Mgr. Pavol Vaculčík, Radovan Sečkár, Ján Chovan, Martin 

Kovačovský 

Ospravedlnení členovia – Ing. Milan Peřina 

Prítomní prizvaní – Ing. Slavomír Slivka, RNDr. Eleonóra Kalasová 

Ospravedlnení prizvaní – Ing. Michal Bizoň, Marián Roško 

 

II. Odsúhlasenie návrhu programu zasadnutia  
Program zasadnutia bol upravený nasledovne: 

1) Kontrola úloh  

2) Vyhodnotenie a odsúhlasenie správ z ME a MS juniorka, seniorka PP, OP, Freediving, Rugby/ Mgr. 

Mika,  

3) Odsúhlasenie nových limitov pre zaradenie do reprezentácie na rok 2019 plávanie s plutvami /Mgr. Mika 



  

  

  
  

4) Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, aktuálny stav účtovníctva/ Ing. Slivka, RNDr. Kalasová 

5) Budova Košice – informácia o predaji a vysporiadanie záväzkov / p. Kovačovský 

6) Informácie zo stretnutia s HKŠ/ Ing. Baláž, Ing. Slivka 

7) Informácia o možnosti zakúpenia Chaty pre športovú a technickú činnosť ZPS / Ing. Krajňák 

8) Žiadosť o dotáciu na rok 2019 / Ing. Baláž, Fiala 

9) Odsúhlasenie rekordov SR v PP za rok 2019 / Mgr. Vaculčík, Mgr. Mika  

10) Príprava mimoriadneho Zjazdu ZPS / Mgr. Žecová, Ing. Baláž 

11) Návrh rozpočtu na rok 2019 zvýšenie dotácie z MŠVVaŠ SR / Všetci 

12) Odsúhlasenie športových odborníkov podľa žiadostí /GS 

13) Sťahovanie kancelárie ZPS / Mgr. Žecová, 

14) Rôzne :  

• prijatie nových členov podľa žiadostí / GS 

• prerokovanie per rollam hlasovaní za uplynulé obdobie / GS 

• zvýšenie členských príspevkov na rok 2020 / všetci 

• informácia zo školenia kontrolórov športových organizácií / Ing.Slivka 

 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: Prezídium ZPS schválilo upravený program zasadnutia doplnený o bod č.6 

s upraveným poradím. 

 

III. Priebeh zasadnutia 

1. Kontrola úloh 

• Osobný automobil , majetok ZPS, sa zatiaľ nepodarilo predať. 

• Klubovú dokumentáciu k dnešnému dňu nemajú v poriadku 3 kluby, ktorých ďalšie členstvo 
v ZPS bude na mimoriadnom zjazde prerokované. 

• TV zverejní správu z uskutočnených inštruktorských skúšok (7.6.-.9.6.2019) na webovom 
sídle, doplní aktuálny zoznam inštruktorov na rok 2019 podľa podmienok stanovených 
Zákonom o športe a smerníc ZPS. 

• GS po doplnení finančných prostriedkov na účte ŠV vyplatí odmenu pre inštruktorov, ktorí 
školili plavcov v kurze ZPP (16.3.2019, Iuventa, BA). 

• Do IS športu bol doplnený zoznam športových odborníkov ZPS. 

• Zoznam reprezentantov a talentovaných športovcov sa nachádza na webe ZPS. 

• Kontrola licencií trénerov v kluboch zatiaľ neprebehla. 
 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 



  

  

  
  

2.  Vyhodnotenie a odsúhlasenie správ z ME a MS juniorka, seniorka PP, OP, 

Freediving, Rugby 
Mgr. Mika predniesol správu o šampionáte ME seniorov v Ioannine, Grécko, správu z MS 

juniorov v Egypt. Sú zverejnené na webe ZPS v časti Športový výbor/Reprezentácia.... 

Radovan Sečkár informoval o účasti reprezentantov v podvodnom rugby. 

Následne zhodnotil priebeh ME v OP v Berlíne a MSR na Zlatých pieskoch v Bratislave.  

Obe chýbajúce správy budú doložené na najbližšom zasadnutí športového výboru. 

Na šampionáte vo freedivingu sa tento rok reprezentant ZPS nezúčastnil. 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

3. Odsúhlasenie nových limitov pre zaradenie do reprezentácie na rok 2019 plávanie 

s plutvami 
Limity pre zaradenie do reprezentácie neboli do dňa zasadnutia prezídia pripravené športovým 

výborom. Budú schválené per rollam. 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

4. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, aktuálny stav účtovníctva 
RNDr. Kalasová odprezentovala stav účtu budovy Košice, informovala 

o plánovanom výdavku na daň z predaja nehnuteľnosti.  

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

5. Budova Košice – informácia o predaji a vysporiadanie záväzkov 

RNDr. Kalasová pripravila a oboznámila prítomných so stavom záväzkov budovy Košice voči 

jednotlivým veriteľom.  

Pán Kovačovský zabezpečí vysporiadanie dlžôb nájomcov budovy voči ZPS. 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

6. Informácie zo stretnutia s HKŠ 

Ing. Baláž informoval členov prezídia o stretnutí s HKŠ v auguste 2019, ktorého výsledkom bolo 

odporúčanie HKŠ, aby Stanovy ZPS boli upravené a zjednodušené. 

Ing. Baláž zdôraznil potrebu dodržiavať kolobeh účtovných dokladov a vyhodnocovať výsledky 

CTM priebežne a včas. 

Ing. Slivka, kontrolór ZPS, nariadil internú kontrolu dokumentácie. 

Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie. 

 

7. Informácia o možnosti zakúpenia Chaty pre športovú a technickú činnosť ZPS 

Ing. Krajňák oboznámil prítomných členov prezídia so stavom vlastníctva chaty a pozemku na 

Dedinkách, ktoré by bolo možné kúpiť pre ZPS. Členovia diskutovali o cene chaty a pozemku 

a finančných možnostiach ZPS na ich zakúpenie. 



  

  

  
  

Chata bola odprezentovaná videoprojekciou. 

Po debate o stave, veľkosti a okolí chaty, o možnostiach využitia pre potápačov, plutvových 

plavcov a orientačné potápanie dal Ing. Krajňák hlasovať o zorganizovaní obhliadky 

nehnuteľnosti.  
Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: Prezídium schválilo výjazd na obhliadku nehnuteľnosti na Dedinkách v Slovenskom 

raji. 

 

8. Žiadosť o dotáciu na rok 2019 
Žiadosť pripravuje Patrik Fiala, termín podania na MŠVVaŠ SR je 30.9.2019. 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 
 

9. Odsúhlasenie rekordov SR v PP za rok 2019 

Rovnako ako limity, aj rekordy budú odsúhlasené per rollam po ich vyhodnotení na najbližšom 

zasadnutí športového výboru. 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

10.  Príprava mimoriadneho Zjazdu ZPS 

Mimoriadny zjazd ZPS bude potrebné zvolať v prípade, že po obhliadke nehnuteľnosti 

prezídium dospeje k záveru, že jej kúpu odporučí. Mimoriadny zjazd sa bude konať 

v Ružomberku.  

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

11.  Návrh rozpočtu na rok 2019 zvýšenie dotácie z MŠVVaŠ SR 

D.átum zasadnutia športového výboru bol stanovený na 9.10.2019. Športový výbor pripraví 

rozpočet navýšený o sumu 8160,-EUR v súlade s Dodatkom k zmluve o poskytnutí finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2019 (zverejnené na webe ZPS v časti 

Prezídium/Zverejnenia...). 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

12.  Odsúhlasenie športových odborníkov podľa žiadostí 
 

Hlasovanie: 



  

  

  
  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ing. Baláž už nebol prítomný. 

 

Uznesenie: Prezídium schvaľuje zápis vymenovaných športových odborníkov do systému ZPS 

a IS športu. 

 

13.  Sťahovanie kancelárie ZPS 

Mgr. Žecová oboznámila členov prezídia s priebehom príprav na sťahovanie kancelárie – 

nevyhnutnosť väčších priestorov pre skladovanie archívnej aj aktuálnej dokumentácie ZPS. 

Formou prezentácie tabuľky informovala o zvýšených nákladoch na nájom za väčšie priestory. 

Členovia diskutovali o možnostiach pokrytia týchto zvýšených nákladov. 

Sťahovanie a nákup skrine na skladovanie dokumentácie bolo odsúhlasené per rollam dňa 

12.9.2019 v počte hlasov: 

 
Za: 9 – per rollam 

Proti: 0  

Zdržal sa:  

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie a schvaľuje sťahovanie kancelárie a nákup nábytku. 

 

14. Rôzne 
a) prijatie nových členov podľa žiadostí 

Meno Priezvisko Klub  
Rastislav MAKULA Potápač Košice Košice 

Lukáš SLOVINSKÝ Potápač Košice Košice 

Marek OELSCHLäGER Potápač Košice Košice 

        

Peter PACIGA Klub potápačov Ostriež Liptovská Teplá 

Roman RYBÁK Klub potápačov Ostriež Liptovská Teplá 

Rudolf LAKOMČÍK Klub potápačov Ostriež Liptovská Teplá 

Ján Kuska Klub potápačov Ostriež Liptovská Teplá 

Ján ZÁHORA Klub potápačov Ostriež Liptovská Teplá 

 Pavol ZÁHORA Klub potápačov Ostriež Liptovská Teplá 
 

Za:  7 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie: Prezídium schvaľuje prijatie vymenovaných členov  

 

b) schválenie prestupov podľa žiadostí: 



  

  

  
  

Roman Žilka, pôvodne klub Fatima, prestup do klubu OK Divers. 

Ján Kučeravý, pôvodne klub Fatima, prestup do klubu OK Divers. 
Za:  7 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie: Prezídium schvaľuje prestup vymenovaných členov  

 

c) per rollam hlasovania za obdobie od 21.5.2019: 

23.7.2019 – žiadosti o zápis športových odborníkov a členov ZPS – schválené 9 hlasmi 

12.9.2019 – sťahovanie kancelárie a nákup nábytku – schválené 9 hlasmi 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie  

 

d) zvýšenie členských príspevkov na rok 2020 

Po vyhodnotení hospodárenia ZPS od začiatku roku po deň zasadnutia prezídia a vymenovaní 

očakávaných výdavkov v nasledujúcom období do konca roku členovia prezídia diskutovali 

o navýšení členských príspevkov. 
Za:  7 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie: Prezídium schvaľuje zvýšenie členských príspevkov na rok 2020 nasledovne: 

  

KLUB          50,00 EUR 
Člen vo veku nad 18 rokov registrovaného prostredníctvom klubu   20,00 EUR 
Člen vo veku do 18 rokov registrovaného prostredníctvom klubu   13,00 EUR 
Individuálny člen         26,00 EUR 
Člen vo veku nad 62 rokov registrovaného prostredníctvom klubu   5,00 EUR 
Individuálny člen nad 62 rokov       6,00 EUR 
Rozhodcovia          5,00 EUR 

 

 

e) informácia zo školenia kontrolórov 

Ing. Slivka stručne informoval o obsahu školenia kontrolórov, ktorého sa zúčastnil: 

- téma nelegálnej práce trénerov 

- dobrovoľníctvo v športe, zápis športových odborníkov do IS športu 

- právna forma občianskeho združenia musí byť uvedená na webe a zmluvách daného 

združenia 

- školenie BOZP dobrovoľníkov 

- výkaz činnosti dobrovoľníkov – na prezenčnej listene je potrebné zaznamenávať čas 

príchodu a odchodu 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie.  

 



  

  

  
  

f) Mgr. Vaculčík žiadal vysvetlenie položiek hradených z účtu ŠV počas mesiacov júl, 

august.  

Následne skonštatoval, že pred každou akciou reprezentácie je potrebné spraviť zápisnicu na 

ŠV, kde budú odsúhlasené výdavky na stravu a iné výdavky, ktoré cestou na/z šampionát 

vzniknú. 

g) Generálna sekretárka informovala, že členovia športového výboru budú musieť do 

svojho programu zaradiť niekoľko dôležitých bodov, ktoré im pošle mailom a budú 

zverejnené v programe zasadnutia športového výboru naplánovaného na 

9.10.2019.  

Uznesenie: Prezídium schvaľuje potrebu prerokovať prezentované záležitosti.  

 

 

 

 

 

 

 

Zasadnutie skončilo o 14:30.  

Zapísala: Mgr. Zuzana Žecová  


