
  

  

  
  

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS, Bratislava, dňa 28.2.2020 

Program:  
1. Kontrola úloh /Ing. Baláž 
2. Odstúpenie predsedu komisie rozhodcov z funkcie / Ing. Baláž 
3. Budova Košice – oznámenie o vysporiadaní nedoplatkov na nájomnom / GS 
4. Žiadosť o dotáciu BSK pre oblasť športu na rok 2020 / GS  
5. Návrh rozpočtu čerpania prostriedkov zo štátnej dotácie na rok 2020 / všetci 
6. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, vyúčtovanie št. dotácie za rok 2019/ GS, Nazadová, 

Duchoslavová, RNDr. Kalasová, Ing. Slivka 
7. Plán činnosti prezídia, ŠV a TV na rok 2020 / Ing. Baláž, Mgr. Mika, Ing. Krajňák 
8. Príprava podkladov na Zjazd ZPS 7.3.2020 v Žiline / všetci 
9. Prijatie nových členov podľa žiadostí 
10. Rôzne 

 

I. Otvorenie zasadnutia   
Prezident ZPS, Ing. Baláž, otvoril zasadnutie prezídia o 12:05, privítal prítomných a vzhľadom na to, že 

ide o prvé zasadnutie v roku 2020 im zaprial veľa úspechov v spoločnej činnosti. Skonštatoval, že 

z aktuálneho počtu 8 členov Prezídia ZPS je v tej chvíli prítomných 7 členov a Prezídium ZPS je 

uznášaniaschopné. 

 

Prítomní členovia – Ing. Roman Baláž,  Mgr. Štefan Mika, Mgr. Pavol Vaculčík, Milan Peřina, Mgr. 

František Ondrejka, Ing. Oliver Krajňák,  Ján Chovan, Radovan Sečkár (meškal, dostavil sa 12:30) 

Prítomní prizvaní – Ing. Marián Roško, Dana Duchoslavová, Tatiana Nazadová, Ján Kučeravý 

Ospravedlnení prizvaní – Ing. Michal Bizoň 

 

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

1. Kontrola úloh /Ing. Baláž 
2. Návrh rozpočtu čerpania prostriedkov zo štátnej dotácie na rok 2020 / všetci 
3. Prerozdelenie členských príspevkov na rok 2020 / všetci 
4. Odstúpenie predsedu komisie rozhodcov z funkcie a z členstva v prezídiu ZPS / Ing. Baláž 
5. Schválenie zmien v Smernici ZPS o odmeňovaní a cestovných náhradách / GS 
6. Prezentácia Kurz Inštruktor vrakového potápania / J. Kučeravý 
7. Návrh zmeny v Stanovách ZPS – kľúč na stanovenie počtu delegátov s hlasovacím právom v článku 30, 

ods.2 / všetci 
8. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, vyúčtovanie št. dotácie za rok 2019/ GS, Nazadová, Duchoslavová, 

RNDr. Kalasová, Ing. Slivka 
9. Budova Košice – oznámenie o vysporiadaní nedoplatkov na nájomnom / GS 
10. CMAS General Assembly 20.5.-24.5.2020, Rím / Ing. Baláž 
11. Žiadosť o dotáciu BSK pre oblasť športu na rok 2020 – výzva na podporu organizovania športových akcií 

a podujatí v BSK, žiadosť zaslaná 21.1.2020 na sumu 4 000 €/ GS  
12. Plán činnosti prezídia, ŠV a TV na rok 2020 / Ing. Baláž, Mgr. Mika, Ing. Krajňák 
13. Príprava podkladov na Zjazd ZPS 7.3.2020 v Žiline / všetci 
14. Prijatie nových členov podľa žiadostí + schválenie športových odborníkov podľa žiadostí 
15. Rôzne 

a) Listy p. Zápecu a vrátenie dokumentov, ktoré požadoval 
b) CMAS licencie 2020 – vrátenie platieb klubom po ich pripísaní na účet ŠV 



  

  

  
  

c) Tréneri v športových kluboch musia byť zapísaní ako športoví odborníci 

 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1( zatiaľ neprítomný p. Sečkár) 

Uznesenie: Prezídium ZPS schválilo upravený program zasadnutia s doplnenými bodmi 

 upraveným poradím. 

 

III. Priebeh zasadnutia 
1. Kontrola úloh 

• Neplatiči v budove v Košiciach – bol im poslaný list s pokusom o zmier, 2 si neprevzali zásielky, 2 
prevzali, do dnešného dňa ale pohľadávky nie sú splatené. 

• Prezídium udelilo Františkovi Ondrejkovi mandát na zastupovanie prezídia v jednaní s prípadnými 
majiteľmi nehnuteľností na predaj, o ktorých kúpu by mohlo ZPS prejaviť záujem 

• Žiadosť o príspevok uznanému športu bola schválená už v decembri, ¼ prostriedkov už bola 
prevedená na transparentný účet ZPS – zverejnené na webe ZPS. 

• Dotácia za rok 2019 bola vyčerpaná a vyúčtovanie čerpania je v procese spracovania u účtovníčky, 
aby mohlo byť včas odoslané na MŠVVaŠ. 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

2. Návrh rozpočtu čerpania prostriedkov zo štátnej dotácie na rok 2020 
GS prezentovala návrh a komentovala jednotlivé položky, ako bol vypracovaný na zasadnutí ŠV 

v decembri 2019. Návrh tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. Členovia prezídia prehodnotili váhy jednotlivých 

športových odvetví v ZPS a zhodli sa na tom, že plutvové plávanie vzhľadom na počet členov, ktorí sa 

mu venujú a ich vekové zloženie, dostane v najbližšej žiadosti na rok 2021 väčšiu váhu. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie: Prezídium schvaľuje, aby návrh v predloženej podobe bol predložený Zjazdu na 

schválenie. 

 

3. Prerozdelenie členských príspevkov na rok 2020 
Do dňa 24.2.2020 bolo za členské príspevky prijatých 8330 €. Po odpočítaní spoločných výdavkov 

hradených z tejto čiastky na prerozdelenie je čiastka 6190,41€. 

Prezídium na rok 2020 stanovilo pomer prerozdelenia medzi TV:ŠV.P 40:30:30. V súlade so Stanovami 

je prezídium oprávnené v prípade potreby počas roku upraviť tieto čiastky, keďže v jeho právomoci je 

rozhodovať o bežných otázkach hospodárenia ZPS. Kontrolór odporučil GS a tajomníčkam TV a ŠV, aby 

pripravili rozpočty za jednotlivé zložky ZPS. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



  

  

  
  

Uznesenie: Prezídium ZPS schvaľuje pomer prerozdelenia členských príspevkov TV:ŠV:P = 

40:30:30  

 

4. Odstúpenie predsedu komisie rozhodcov z funkcie a z členstva v prezídiu ZPS 
Prezident ZPS oboznámil členov prezídia s rozhodnutím predsedu komisie rozhodcov, Martina 

Kovačovského, vzdať sa tejto funkcie ako aj členstva v prezídiu ZPS z osobných dôvodov. Ďalej 

oboznámil prítomných s možnými kandidátmi na túto funkciu ako aj tým, že ponuku uchádzať sa 

a následne vykonávať túto funkciu prijal rozhodca I. triedy Miroslav Mavrák. Kandidát bude predstavený 

delegátom Zjazdu ZPS 2020 pred doplňujúcimi voľbami do prezídia ZPS. 

Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie a súhlasí s menovaním Miroslava Mavráka ako 

kandidáta na doplňujúce voľby do prezídia na najbližšom Zjazde ZPS. 

 

5. Schválenie zmien v Smernici ZPS o odmeňovaní a cestovných náhradách 
GS prezentovala dokument obsahujúci navrhované zmeny v Smernici ZPS o odmeňovaní a cestovných 

náhradách. Členovia prezídia diskutovali o možnostiach príspevku na stravu pre pre reprezentantov ZPS 

– ak budú prostriedky, tak by mohol byť vyplácaný, aktuálna situácia to ale neumožňuje. TV vypracuje 

vlastné články týkajúce sa inštruktorov. Tieto budú následne per rollam schválené a doplnené do 

Smernice. 

Upravený dokument zatiaľ bez doplnkov TV tvorí príloh č.2 tejto zápisnice. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Uznesenie: Prezídium ZPS schvaľuje s účinnosťou od 1.2.2020 Smernicu ZPS o poskytovaní 

peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov a  náhrad stravného, 

cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania na akciách ZPS. 

 

O 14:00 bola vyhlásená krátka 15-minútová prestávka. Radovan Sečkár zo zdravotných 

dôvodov zo zasadnutia odišiel. 

 

6. Prezentácia „Kurz Inštruktor vrakového potápania“ 
Oliver Krajňák predstavil Jána Kučeravého. Stručne informoval o akcii, ktorú schválil TV – v rámci 

doškolenia inštruktorov sa môžu zúčastniť všetci inštruktori a P*** potápači kurzu Vrak diver/Vrak diver 

inštruktor s možnosťou rozšíriť si svoju kvalifikáciu. Termín akcie – september/október 2020. Následne 

odovzdal slovo Jánovi Kučeravému, ktorý formou prezentácie detailne oboznámil členov prezídia 

s pripravovanou akciou. Prezentácia po úprave obsahu bude zverejnená medzi prílohami tejto zápisnice 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 



  

  

  
  

7. Návrh zmeny v Stanovách ZPS – kľúč na stanovenie počtu delegátov s hlasovacím 

právom v článku 30, ods.2 
ZoŠ §19 ods 3 stanovuje, že kľúč musí zohľadňovať počet športovcov a úroveň súťaže, v ktorej súťažia. 

Prezídium na odporúčanie HKŠ pristúpilo k úprave Stanov ZPS - ich zjednodušeniu v bode 

pojednávajúcom o kľúči na stanovenie počtu delegátov v článku 30, ods. 2. Z tohto bodu budú 

odstránené písmená c) a d) a bod e) bude preformulovaný – bude obsahovať presné definovanie 

významných súťaží. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Uznesenie: Prezídium ZPS schvaľuje zmeny v Stanovách ako budú predložené na Zjazde ZPS 

7.3.2020 na schválenie. 

 

8. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, vyúčtovanie št. dotácie za rok 2019 
GS skonštatovala, že štátny príspevok bol vyčerpaný a vyúčtovanie je u účtovníčky na doplnenie údajov 

Jednotlivé sekcie ZPS hospodárili samostatne. 

Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie. 

 

9. Budova Košice – oznámenie o vysporiadaní nedoplatkov na nájomnom 
GS informovala o stave vysporiadania neuhradených pohľadávok – rovnako ako pri kontrole úloh na 

začiatku zasadnutia. 

Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie. 

 

10.  CMAS General Assembly 20.5.-24.5.2020, Rím 
Prezident a obaja viceprezidenti ZPS sa rozhodli, že kvôli aktuálnej situácii so šírením koronavírusu 

v Taliansku na GA CMAS tento rok nepôjde žiaden zástupca 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

11.  Žiadosť o dotáciu BSK pre oblasť športu na rok 2020 – výzva na podporu organizovania 

športových akcií a podujatí v BSK, žiadosť zaslaná 21.1.2020 na sumu 4 000 € 
Žiadosť bola podaná 21.1.2020 s rozpočtom na sumu 8 000 € so spoluúčasťou 50%, čiže na čiastku 

4 000 €. BSK zatiaľ nezverejnilo výsledok procesu schvaľovania predložených žiadostí. 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

12. Plán činnosti prezídia, ŠV a TV na rok 2020 
Vzhľadom na nedostatok času neboli plány prezentované na zasadnutí, boli členom zaslané pred 

zasadnutím mailom na oboznámenie sa s nimi. Plány tvoria prílohy č. 3, 4 a 5 tejto zápisnice 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 



  

  

  
  

13. Príprava podkladov na Zjazd ZPS 7.3.2020 
Členovia po diskusii navrhli spomedzi seba Jána Chovana ako predsedajúceho Zjazdu ZPS 2020. 

Prítomní pripravili program Zjazdu, dokument tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. 
Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (J. Chovan)  

 

Uznesenie: Prezídium ZPS schvaľuje vymenovanie Jána Chovana za predsedajúceho na Zjazde 

ZPS 7.3.2020 a zverejnenie programu Zjazdu. 

 

14. Prijatie nových členov podľa žiadostí + schválenie športových odborníkov podľa 

žiadostí 
Zoznam žiadostí o členstvo v ZPS a podaných žiadostí o zápis športového odborníka tvorí prílohu č. 7 

tejto zápisnice.  

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

15. Rôzne 
a) GS informovala o zozname dokumentov, ktoré boli vrátené na jeho písomnú žiadosť pánovi 

Emilovi Zápecovi. Prezídium žiada od neho vrátenie , resp. fotokópiu matričnej knihy udelených 

kvalifikácií PC Trenčín  

b) GS informovala o podanej a z CMAS odsúhlasenej žiadosti o vrátenie financií uhradených za NAP 

licencie, ktoré od tohto roku nie sú povinné pre účasť na súťaží Svetový pohár. Aktuálne 

prostriedky ešte neboli vrátené na účet ŠV z CMAS 

c) V súlade so ZoŠ  musí výcvik zabezpečovať kvalifikovaný športový odborník zapísaný v IS športu. 

GS požiada zástupcov klubov, aby skontrolovali zrealizovanú evidenciu športových odborníkov v 

radoch svojich trénerov. 

d) Prezídium ďalej berie na vedomie prestup Jána Kučeravého a Romana Žilku z klubu OK Divers do 

klubu WSRC Trenčín. 

 

 

 

Zasadnutie skončilo o 17:00.  

Zapísala: Mgr. Zuzana Žecová  


