ZVÄZ POTÁPAČOV SLOVENSKA
SLOVAK DIVERS ASSOCIATION
Junácka 6 / 830 80 Bratislava / tel./fax: +421(0)2 4924 9220 / e-mail: zps@netax.sk / www.zps-diving.sk

Zápis
zo zasadania prezídia ZPS 04.04.2009 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
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. Plány činnosti TV a ŠV na rok 2009 - predložiť písomne
6. Správa o stave budovy ZPS a ZŠK Košice
7. Príprava podkladov na snem ZPS
8. Návrhy a pripomienky na zmenu stanov
9. Rôzne
1. Kontrola úloh
- Sekretár ZPS sprístupní materiál od p. Galoviča ako prílohu k zápisu zo zasadnutia
prezídia členom prezídia = úloha nesplnená, nakoľko p. Galovič nezaslal materiály
v elektronickej forme.
-

Stretnutie p. Galovič, Vinš a Idešic ohľadom projektu Guláška je plánované na mesiac
december 2008 = stretnutie sa uskutočnilo v rámci zasadnutia TV ZPS.

-

TV ZPS nesmie vydávať nové ID karty bez preverenia členstva v ZPS = splnené

-

Výcvikové centrá nesmú vykonávať výcvik nových členov bez zaplatenie členského do
ZPS = zabezpečuje TV ZPS.

-

Kontrola evidencie výcvikov medzi ZPS (sekretárom) a TV ZPS (sekretárom TV)
=prebehne po kompletnom zaplatení členských príspevkov na rok 2009. Za rok 2008
kontrola prebehla.

-

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

-

Zaslať dotaz na centrálnu evidenciu do CMAS o zmene údajov za ZPS = splnené,
požiadavka zaslaná sekretárom ZPS priamo na CMAS elektronickou formou.

-

Prezídium schvaľuje plnú moc pre sekretára ZPS v rozsahu bežnej činnosti a schváleného
rozpočtu = nedodaná overená PLNÁ MOC od prezidenta ZPS.

-

Prezídium schvaľuje zriadenie platobnej karty pre pracovanie s účtom ZPS = splnené.

-

Sekretár ZPS pripraví návrh na kúpu nového MV pre potreby ZPS podľa rozpočtu na rok
2009 = splnené.

-

Ochrana osobných údajov členov ZPS je zabezpečená nepožadovaním osobných údajov
od členov ZPS = splnené.

-

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

-

Iniciovať spoločné stretnutie prezídia SR a ČR s dohodnutí miesta stretnutia = nesplnené,
kontaktovanie bude zabezpečené pri pretekoch Liga Olomouc 18.04.2009.
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-

Sekretár ZPS zabezpečí prevzatie všetkých dokladov od účtovníčky p. Kalasovej
o hospodárení za predchádzajúce roky = prevzatie dokladov nie je potrebné, nakoľko ZPS
nemá archív, kde by mohli byť uvedené doklady uskladnené. V prípade kontroly bude táto
prebiehať priamo vo firme KALAS KABER v Bernolákove.

2.

Prehľad čerpania finančných prostriedkov a správy o činnosti prezídia ZPS za rok 2008
Prezídium zobralo na vedomie správu a súhlasí so zapracovaním do materiálov na Snem
ZPS.

3.

Prehľad čerpania finančných prostriedkov a správy o činnosti TV ZPS za rok 2008
Prezídium zobralo na vedomie správu a súhlasí so zapracovaním do materiálov na Snem
ZPS.

4.

Prehľad čerpania finančných prostriedkov a správy o činnosti ŠV ZPS za rok 2008
Prezídium zobralo na vedomie správu a súhlasí so zapracovaním do materiálov na Snem
ZPS.

5.

Plány činnosti TV a ŠV na rok 2009 - predložiť písomne
Plány činností budú zaslané na sekretariát ZPS na zapracovanie do 14.04.2009.

6.

Správa o stave budovy ZPS a ZŠK Košice
Prezídium zobralo na vedomie správu a súhlasí so zapracovaním do materiálov na Snem
ZPS.

7.

Príprava podkladov na snem ZPS
Snem ZPS sa uskutoční 16.05.2009. sekretár TV ZPS p. Sedlačko zabezpečí prenájom
miestnosti v Gastro Nóvum Žilina.

8.

Návrhy a pripomienky na zmenu stanov
Prezident ZPS vyzval členov prezídia, aby navrhli zmenu Stanov ZPS a Organizačného
poriadku ZPS v bode nominácie a voľby zloženia jednotlivých výborov ZPS.

9.

Rôzne
• Sekretár ZPS zašle list klubom, ktoré nezaplatili členstvo na rok 2009 s otázkou, či budú
pokračovať, alebo aké majú zámery na rok 2009
•

Sekretár ZPS zabezpečí kontaktovanie p. Demiana ohľadom kúpy pozemku pod chatou
v rekreačnej oblasti Ružinná.

•

Guláška individuálne vrátenie sa k problémom s bázou po pokročení v jednaniach p.
Galovičom.

•

Prezident ZPS podal informáciu o stave súdneho sporu vedenom od čias rozdelenia
majetku Zväzarmu.

•

Sekretár ZPS zabezpečí skontaktovanie p. Sucháčka ohľadom poukázania finančnej
čiastky z exekúcie z predchádzajúcich období.

•

Prezídium ZPS poveruje sekretára ZPS, aby porovnal a overil Štatút TV ZPS (skontrolovať
v zmysle Stanov a Organizačného poriadku). Prezident TV ZPS doručí na sekretariát ZPS
zápis zo zasadnutia TV ZPS a prezenčnú listinu zo zasadnutia, kde bol Štatút TV ZPS
schválený. V prípade, že Štatút TV ZPS nie je v súlade so Stanovami a Organizačným
poriadkom ZPS bude vrátený na prepracovanie TV ZPS a opätovné schválenie.

•

Sekretár ZPS overí na webovej stránke, či je PC Zvolen umiestnené na www.zps-diving.sk

•

Prezídium ZPS ukladá úlohu prezidentovi TV ZPS zverejniť platné podmienky pre
materiálne a personálne zabezpečenie Potápačských centier v zmysle platných predpisov.
Taktiež poveruje prezidenta TV ZPS, aby zabezpečil vykonanie kontrol dodržiavania
nových platných predpisov. Podľa charakteru zistených nedostatkov TV ZPS postup
a lehotu na odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené pri kontrolách.

•

Prezídium ZPS ukladá prezidentovi TV ZPS zosumarizovať návrh na legislatívnu iniciatívu
smerom k zaradeniu potápačských prác ako koncesovanú živnosť do Živnostenského
zákona.
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•

Prezídium ZPS poveruje sekretára ZPS zariadením zošrotovania vozidla Škoda Felície BA
949 DE a zabezpečením zaobstaraním nového motorového vozidla podľa smerníc.
Zaobstaranie bude schválené na základe predloženia ponuky všetkým členom ZPS.

Najbližšie zasadanie prezídia ZPS bude oznámené podľa potrieb.

Zapísal: Dušan Idešic

V Bratislave 04.04.2009
Ing. Karol Vinš
prezident ZPS
vlastnou rukou
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