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Zápis 
zo zasadania prezídia ZPS 22.11.2008 v Bratislave, Junácka 6 

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

Ospravedlnení: Baláž Roman, Bizoň Michal 

Program: 
1. Kontrola úloh 
2. Prehľad čerpania finančných prostriedkov a správy o činnosti prezídia ZPS za rok 

2008 
3. Prehľad čerpania finančných prostriedkov a správy o činnosti TV ZPS za rok 2008 
4. Prehľad čerpania finančných prostriedkov a správy o činnosti ŠV ZPS za rok 2008 
5. Správa o stave budovy ZPS a ZŠK Košice  
6. Príprava podkladov pri prechode na EUR 
7. Schválenie výšky členských príspevkov pri prechode na EUR 
8. Rôzne 

1. Kontrola úlohu 
• Predseda kontrolnej komisie p. Hummel upozornil o zasielanie pozvánok a zápisov zo 

zasadnutí jednotlivých výborov v zmysle stanov ZPS. 

• Sekretár ZPS zverejní na www. stránke ZPS výzvu klubom o registrácii. 

• Hranice na uplatnenie množstevného rabatu pre nákup CDC kariet je vysoká pre 
výcvikové pomery v SR. 

• Do programu budúceho zasadnutia Prezídia ZPS vložiť ako bod programu informácie 
o základni Senec. 

Z: Vinš Karol, Galovič Ľudovít 
T: najbližšie zasadnutie prezídia 

• Do budúceho zasadnutia Prezídia pripraviť podnikateľský zámer na zabezpečenie 
financovania odkúpenia budovy v KE od ZŠK. 

Z: Vinš Karol, Idešic Dušan 
T: najbližšie zasadnutie prezídia 

• Prerokovať so spoluvlastníkom kúpy a následného odpredaja pozemku v KE (spracovať 
rozdeľovací geometer). 

Z: Vinš Karol, Idešic Dušan 
T: najbližšie zasadnutie prezídia 

• Predaj pozemku pod chatou Ružinná p. Demianovi bude realizovaný po doručení 
aktuálnych cien pri predaji pozemkov od mesta p. Demianom. 

• Sekretár ZPS eviduje platení členských príspevkov do ZPS.  

• Sekretár ZPS zistí stav zaplatenosti faktúr na MS vo fotografovaní a filmovaní pod vodou 
od p. Svitánka (VODNÁR Poprad). Usporiadanie vzťahov za predchádzajúce 3 roky budú 
realizované formou navrhnutých splátok. Nasledovné obdobia spolupráce budú 
prerokované a zahrnuté do rozpočtov podľa rozhodnutia prezídia zo zasadnutia 
01.03.2008. 

• Odvolanie „Prehodnotenia pozastavenia inštruktorskej činnosti p.Kaliský“ bude 
odpovedaná od TV ZPS. 

Z: TV ZPS 
T: do 31.12.2008 
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• TV ZPS uverení požiadavky na technické a organizačné zabezpečenie potápačských 
centier na www. stránke ZPS. 

Z: TV ZPS 
T: do 29.11.2008 

2. Prehľad čerpania finan čných prostriedkov a správy o činnosti prezídia ZPS za rok 2008 
Správu o činnosti a hospodárení vzali prítomní na vedomie. 

3. Prehľad čerpania finan čných prostriedkov a správy o činnosti TV ZPS za rok 2008 
Správu o činnosti a hospodárení vzali prítomní na vedomie. 

4. Prehľad čerpania finan čných prostriedkov a správy o činnosti ŠV ZPS za rok 2008 
Správu o činnosti a hospodárení vzali prítomní na vedomie. 

5. Správa o stave budovy ZPS v ZŠK Košice 
Správu o stave budovy v KE vzali prítomní na vedomie. 

6. Príprava podkladov pri prechode na EUR 
Sekretár ZPS prepracuje všetky materiály na EUR. Sekretár TV ZPS požiadal o zverejnenie 
zoznamu literatúry na www. stránke ZPS so zapracovaním duálneho zobrazenia. 

7. Schválenie výšky členských príspevkov pri prechode na EUR 
Prezídium ZPS schválilo výšku členských poplatkov podľa aktuálneho konverzného kurzu 
technickým prepočtom. 

8. Rôzne 
a) Pán Galovič informoval o stave projektu Guláška a dodal materiály v písomnej forme na 

prezídium ZPS. 

b) Sekretár ZPS sprístupní materiál od p. Galoviča (po zaslaní v elektronickej forme) ako 
prílohu k zápisu zo zasadnutia prezídia členom prezídia. 

c) Stretnutie p. Galovič, Vinš a Idešic ohľadom projektu Guláška je plánované na mesiac 
december 2008. 

d) TV ZPS nesmie vydávať nové ID karty bez preverenia členstva v ZPS.  

e) Výcvikové centrá nesmú vykonávať výcvik nových členov bez zaplatenie členského do 
ZPS. 

f) Kontrola evidencie výcvikov medzi ZPS (sekretárom) a TV ZPS (sekretárom TV). 

Z: sekretár ZPS a TV ZPS 
T: do 31.12.2008 

g) TV ZPS bude zasielať informácie pre CMAS o vycvičených členoch v SR vždy 
k 31.01.2008. 

h) Zaslať dotaz na centrálnu evidenciu do CMAS o zmene údajov za ZPS. 

Z: sekretár ZPS a TV ZPS 
T: do 31.12.2008 

i) Prezídium schvaľuje plnú moc pre sekretára ZPS v rozsahu bežnej činnosti a schváleného 
rozpočtu. 

j) Prezídium schvaľuje zriadenie platobnej karty pre pracovanie s účtom ZPS. 

k) Sekretár ZPS pripraví návrh na kúpu nového MV pre potreby ZPS podľa rozpočtu na rok 
2009. 

l) Ochrana osobných údajov členov ZPS je zabezpečená nepožadovaním osobných údajov 
od členov ZPS.  

m) Sekretár TV ZPS upozorní výcvikové centrá, aby nepožadovali a neuvádzali rodné čísla 
žiadateľov o výcvik. 

n) Iniciovať spoločné stretnutie prezídia SR a ČR s dohodnutí miesta stretnutia. 
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o) Sekretár ZPS zabezpečí prevzatie všetkých dokladov  od účtovníčky  p. Kalasovej 
o hospodárení za predchádzajúce roky. 

p) Na základe doručenej sťažnosti p. Navrátila formou e-mailu na ZPS, konštatuje prezident 
ZPS, že za dnes platných pravidiel nie je možné zmeniť rozhodnutie Zjazdu ZPS zo dňa 
26.4.2008 o zložení TV ZPS. 

q) Prezídium konštatuje, že doplatenie mzdy p. Sedlačka bude zrealizované podľa dohody 
o zavedení EUR z budovy KE. 

 

Najbližšie zasadanie prezídia ZPS bude oznámené pod ľa potrieb.  

 

Zapísal: Dušan Idešic 

 
V Bratislave 22.11.2008        

 
Ing. Karol Vinš 
prezident ZPS 

 vlastnou rukou 


