Zápis z prezídia ZPS, Bratislava, dňa 14.06.2018
Program:
1. Kontrola úloh
2. Odsúhlasenie nominácie na ME a MS PP,RP,BF a DPP juniorka, seniorka/ Mgr. Mika,
3. Budova Košice – informácia o kúpe / p. Kovačovský
4. Odsúhlasenie športových odborníkov podľa žiadostí / GS
5. Vyhodnotenie akcie školenie inštruktorov/ Ing. Krajňák
6. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, aktuálny stav účtovníctva/ Ing. Slivka, Kalasová/
7. Vyhodnotenie akcie Európsky pohár v orientačnom potápaní/ Sečkár, Kovačovský
8. Odsúhlasenie nominácie reprezentácie vo Freedivingu / Fiala,Mika
9. Odsúhlasenie nominácie reprezentácie v orientačnom potápaní/ Sečkár,
10. Odsúhlasenie nových registračných potápačských preukazov / Sečkár, Krajňák, Chovan
11. Odsúhlasenie rekordov SR v PP za rok 2018 / Mgr. Vaculčík, Mgr.Mika
12. Nový registračný systém ZPS / Bošiak, GS
13. Rôzne :
• prijatie nových členov podľa žiadostí
• vyjadrenie ZPS ku konfliktu medzi SportClub Senec a p. Waschinovou

1. Otvorenie zasadnutia
Prezident ZPS otvoril zasadnutie prezídia o 12:15 a skonštatoval, že z počtu 9 členov Prezídia
ZPS je prítomných 7 členov, 2 sa ospravedlnili a Prezídium ZPS je uznášaniaschopné.
Prítomní členovia – Ing. Roman Baláž, Mgr. Štefan Mika, Mgr. Pavol Vaculčík, Radovan
Sečkár, Ing. Milan Peřina, Martin Kovačovský, Ing. Oliver Krajňák
Ospravedlnení členovia – Ján Chovan, Mgr. František Ondrejka
Prítomní prizvaní –Tatiana Nazadová, Ing. Marián Roško
Ospravedlnení prizvaní – Ing. Slavomír Slivka, Ing. Michal Bizoň, RNDr. Eleonóra Kalasová,
Vladimír Bošiak

2. Odsúhlasenie návrhu programu zasadnutia
Do programu zasadnutia bol doplnený bod týkajúci sa zloženia disciplinárnej komisie,
vzhľadom na časovú zaneprázdnenosť Ing. Mariána Roška (predseda disciplinárnej komisie)
bol tento bod zaradený na začiatkok zasadnutia.
Program:
1. Vytvorenie a odsúhlasenie zloženia disciplinárnej komisie ZPS
2. Vyjadrenie ZPS ku konfliktu medzi SportClub Senec a p. Waschinovou
3. Kontrola úloh

4. Odsúhlasenie nominácie na ME a MS PP,RP,BF a DPP juniorka, seniorka/ Mgr.
Mika
5. Odsúhlasenie nominácie na Univerzitné preteky v plávaní s plutvami (Finswimming
University Competition)
6. Budova Košice – informácia o kúpe / p. Kovačovský
7. Odsúhlasenie športových odborníkov podľa žiadostí / GS
8. Vyhodnotenie akcie školenie inštruktorov/ Ing. Krajňák
9. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, aktuálny stav účtovníctva/ Ing. Slivka,
Kalasová/
10. Vyhodnotenie akcie Európsky pohár v orientačnom potápaní/ Sečkár, Kovačovský
11. Odsúhlasenie nominácie reprezentácie na bazénové majstrovstvá Európy vo
Freedivingu / Fiala,Mika
12. Odsúhlasenie nominácie reprezentácie v orientačnom potápaní/ Sečkár,
13. Odsúhlasenie nových registračných potápačských preukazov / Sečkár, Krajňák,
Chovan
14. Odsúhlasenie rekordov SR v PP za rok 2018 / Mgr. Vaculčík, Mgr.Mika
15. Nový registračný systém ZPS / Bošiak, GS
16. Rôzne
Prezident ZPS dal hlasovať o schválení zmeny a doplnení programu zasadnutia prezídia ZPS.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie: Prezídium ZPS schválilo program zasadnutia

3. Vytvorenie a odsúhlasenie zloženia disciplinárnej komisie
Kvôli návrhu p. Kovačovského na disciplinárne konanie voči p. Závodskému je potrebné
vytvoriť disciplinárnu komisiu, ktorá sa bude konaním zaoberať. Komisia bude zložená z 1
člena športového výboru, 1 člena technického výboru a 1 nezávislého člena.
Členovia prezídia v diskusii zostavili nasledovný zoznam kandidátov: Ján Chovan, Ing. Milan
Peřina, Ing. Marián Roško.
Prezident ZPS dal hlasovať o schválení zloženia disciplinárnej komisie.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie: Prezídium ZPS schválilo zloženie disciplinárnej komisie: Ing. Marián Roško, Ján
Chovan, Ing. Milan Peřina

4. Vyjadrenie ZPS ku konfliktu medzi SportClub Senec a p. Waschinovou
Členovia prezídia boli vopred oboznámení s podkladmi sporu, ktoré poskytli obe zúčastnené
strany. Keďže ide o interný spor členov ZPS, ktorý ZPS nemôže objektívne rozsúdiť,
prezídium navrhlo umožniť stretnutie právnych zástupcov oboch strán v kancelárii ZPS za
účasti prezidenta ZPS, predsedu disciplinárnej komisie ZPS a GS ZPS. Stretnutie

zúčastnených strán už bolo raz neúspešne organizované – na stretnutie sa nedostavila p.
Waschinová, preto tentokrát sa stretnutia po dohode členov prezídia zúčastnia právni
zástupcovia strán.
Prezident ZPS dal hlasovať o odsúhlasení postupu ZPS v tomto spore.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie: Prezídium ZPS schválilo rozhodnutie zorganizovať stretnuite právnych
zástupcov oboch strán sporu, aby sa situácia k obojstrannej spokojnosti vyriešila a uzavrela.

5. Odsúhlasenie nominácie na ME a MS PP,RP,BF a DPP juniorka, seniorka
Zoznam nominovaných športovcov predložený Štefanom Mikom:
ME jun. Istanbul
Dievčatá:6
Sara Suba, Hana Vasilová, Tereza Ting, Beáta Bielková, Vanesa Virsíková, Veghová Michaela
Chlapci:5
Lukáš Častven, Patrik Homola, Adam Osuský, Jakub Petrák, Oliver Rehorovský
MS Belehrad
Ženy 7
Nina Gabaľová, Zuzana Hrašková, Katarína Jánošková, Lena Malinowská, Daniela Kršjaková, Lucia Lázničková, Miroslava
Šimiaková
Muži 3
Dominik Osuský, Alexander Rekoš, Filip Lobpreis

Prezident ZPS dal hlasovať o odsúhlasení nominácie na ME a MS PP, RP, BP a DPP.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie: Prezídium ZPS schválilo nominácie v predloženom zložení.

6. Odsúhlasenie nominácie na Univerzitné preteky v plávaní s plutvami (Finswimming
University Competition)
Zoznam nominovaných športovcov predložený Štefanom Mikom:
Gabaľová Nina, Jánošková Katarína, Rekoš Alexander
Kršjaková Daniela, Osuský Dominik

Ako fotograf na vlastné náklady pôjde p. Dana Duchoslavová.
Prezident ZPS dal hlasovať o odsúhlasení nominácie na Univerzitné preteky v plávaní s plutvami.
Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie: Prezídium ZPS schválilo nominácie v predloženom zložení.

7. Kontrola úloh

Pri kontrole úloh bolo konštatované, že z ostatného rokovania a úloh nie sú splnené úlohy:
- Registračný systém – nie je k dispozícii na testovanie
- Aktualizácia obsahu webovej stránky ZPS nie je dokončená

8. Budova Košice – informácia o kúpe
P. Martin Kovačovský podal správu o stave procesu odkúpenia budovy ZPS v Košiciach. Zo
správy vyplýva, že žiadna banka nedá ZPS pôžičku so splatnosťou viac ako 12 rokov, a
zároveň budova je predražená. P. Kovačovský sa stretol so zástucom Zväzu športových
kynológov p. Sudimákom. Zo stretnutia spísali zápis. Výsledkom daného stretnutia sú
nasledovné návrhy:
a) Znížiť cenu budovy
b) Mesačné splátky 1200EUR/mesiac bude ZPS platiť ZŠK (forma odkúpenia budovy bez
účasti banky)
c) ZŠK nájde kupca a peniaze sa rozdelia medzi oboch vlastníkov budov.
Predstavitelia zväzov sa musia stretnúť, aby sa dohodli na ďalšom postupe.
V budove je potrebné vymeniť stýkače. Cenová ponuka od firmy Tuchyňa výťahy bola
prezídiom akceptovaná.
Uznesenie: Prezídium ZPS súhlasí s postupom p.Kovačovského a podanými návrhmi na
vysporiadanie majetkovej situácie týkajúcej sa budovy v Košiciach.

9. Odsúhlasenie športových odborníkov podľa žiadostí
Na základe nekompletných žiadostí budú žiadatelia (Adolf Cetera, tomáš Svitanek, Denisa
Matejová) odsúhlasení na ďalšom zasadnutí prezídia.
Uznesenie: Prezídium ZPS neodsúhlasilo ani jednu žiadosť športového odborníka kvôli
nekompletnosti žiadostí.

10. Vyhodnotenie akcie školenie inštruktorov
P. Krajňák podal správu o školení inštruktorov, ktoré sa konalo 1.- 3.6. v Spišskej Novej Vsi a
Tornali.
Fotodokumentácia zo školenia je k dispozícii na webovej stránke ZPS.

11. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, aktuálny stav účtovníctva
Stav bankových účtov ZPS zhodnotil prezident ZPS, p. Baláž. Skonštatoval, že štartovné na
LM a M-SR je dobre nastavené a nie je potrebné ho momentálne meniť.

Prezídium berie správu a konštatovanie na vedomie.
P. Baláž informoval členv prezídia, že kvôli prijatiu dotácie pre Z.Hraškovú musel pre ZPS
zriadiť transparentný účet (vo VUB na 3 mesiace zdarma), ktorý zrejme budeme potrebovať
aj v ďalších rokoch, ale treba vybrať banku, v ktorej nebude spoplatnený, resp.poplatok bude
nižší než ten, ktorý budu VÚB účtovať po uplynutí 3-mesačneho obdobia.
Klubom ZPS bude mailom na základe smernice poslaný oznam o poplatkoch za
reprezentantov.
Uznesenie: Prezídium ZPS odsúhlasilo zrušenie transparetného účtu vo VÚB a otvorenie
takéhoto účtu v inej banke.

12. Vyhodnotenie akcie Európsky pohár v orientačnom potápaní
P. Sečkár podal správu o priebehu EIC (European International Cup), ktorý sa konal 25. –
27.5.2018 na Draždiaku. Správa z podujatia je k dispozícii na webovej stránke ZPS. P.Sečkár
konštatoval, že akcia bola úspešná, pretekári boli s kvalitou organizácie spokojní, slovenskí
reprezentanti sa pekne umiestnili v disciplíne „schádzanie“. Z pohľadu organizátora
skonštatoval, že na podobné podujatia je potrebný podstatne vyšší počet ľudí, ktorí sa na
organizácii budú podieľať, aby bol výsledok ešte kvalitnejší a menej stresujúci pre tých, ktorí
na príprave participovali. V podobných akciách treba pokračovať s väčšou podporou ZPS.
ZPS sa chce týmto poďakovať klubu Aronnax za významnú pomoc pri organizácii.
Uznesenie: Prezídium ZPS odsúhlasilo, že podobné akcie v budúcnosti lepšie personálne
zabezpečí.

13. Odsúhlasenie nominácie reprezentácie na bazénové majstrovstvá Európy vo
freedivingu (Indoor World Championship)
Navrhnutý reprezentant: Martin Zajac
Prezident ZPS dal hlasovať o odsúhlasení nominácie na bazénové majstrovstvá Európy vo freedivingu.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie: Prezídium ZPS schválilo nomináciu v predloženom zložení.

14. Odsúhlasenie nominácie reprezentácie v orientačnom potápaní
P.Sečkár predniesol nasledovný zoznam nominovaných:
Seniori: Sečkár, Stovíček, Durais, Fiala, Tancík
Ženy: Rutsch
Juniori: Rohlíček, Mušitz
Juniorky: Jánošková

Prezident ZPS dal hlasovať o odsúhlasení nominácie reprezentácie v orientačnomm potápaní.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie: Prezídium ZPS schválilo nomináciu v predloženom zložení.

15. Odsúhlasenie nových registračných potápačských preukazov
Preukazy boli odsúhlasené v predchádzajúcom obcobí mailovou komunikáciou medzi členmi
prezídia. V tomto období sú už v procese tlače.
Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie.

16. Odsúhlasenie rekordov SR v PP za rok 2018
P. Mika predniesol správu o rekordoch SR v PP:
Častven – 50PP – 17,08s – Žilina 3.2.2018
Častven – 50 PP – 16,91s – Žilina 19.5.2018
Rekoš – 400BF – 3:46,52 – Lignano 14.4.2018
Hrašková – 50BF – 22,96s – Žilina 19.5.2018
Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie.

17. Nový registračný systém ZPS
Z dôvodu neprítomnosti p. Bošiaka na zasadnutí nebolo možné tento bod programu prebrať
podrobnejšie. IS je potrebné dať k dispozícii na otestovanie. IS nesmie povoliť opakované
použitie členského čísla. Tajomníčka TV žiada, aby bolo zapracované priradenie čísla
potápačského pasu: „Číslo klubu-číslo pasu“
Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie.

18. Rôzne
a) GDPR – je potrebné požiadať právnickú kanceláriu, ktorá pre ZPS vypracovala projekt o
ochrane osobních údajov, o doplnenie informácií kvôli GDPR.
Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie.
b) Prijatie nových členov podľa žiadostí
Zoznam žiadateľov:
Lucia Zelinová, Ivan Budai, Dana Duchoslavová, Sofia Hippová
Prezident ZPS dal hlasovať o prijatí menovaných žiadateľov za členov ZPS.
Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie: Prezídium ZPS schválilo vymenovaných členov.
c) Prijatie p. Hofbauera za člena ZPS
Prezident ZPS dal hlasovať o prijatí p. Hofbauera za člena ZPS.
Za: 0
Proti: 7
Zdržal sa: 0

Uznesenie: Prezídium ZPS neschválilo prijatie p. Hofbauera za člena ZPS.
d) P. Sečkár sa podal návrh na zmiernenie kritérií stanovených pre účast na M-SR
organizovaných ZPS – aby sa ich mohli zúčastňovať aj pretekári, ktorí nemajú splnené
limity.
Uznesenie: Prezídium ZPS udelí telesne postihnutým pretekárom výnimku, ktorá im účasť na
M-SR umožní.
d) cestovné náhrady
GS ZPS podala pripomienku, že je potrebné prepracovať smernicu o cestovných náhradách
pri použití vlastného motorového vozidla pri jeho plnom vyťažení cestujúcimi. Prezident ZPS
navrhol, aby sa GS stretol s ekonómkou p. Kalasovou a pripravili spolu smernicu, ktorá bude
v súlade so zákonom, aby bolo možné účtovať plne vyťažené auto.
Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie a súhlasí, aby sa GP v spolupráci s ekonomkou
ZPS tejto problematike venovali.
e) Sieň slávy
P. Kovačovský predniesol pripomienku, že na webovej stránke ZPS je „Sieň slávy“, ktorej
obsah treba upraviť, správne rozdeliť ľudí podľa špecializácie, doplniť dosiahnuté úspechy.
Nové návrhy do siene slávy: Jozef Rodák, Jozef Dobrotka st.
Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie a súhlasí, aby tajomníčka TV tieto údaje
zapracovala a stránku aktualizovala.
Zasadnutie skončilo o 15:45.
Zapísala: Mgr. Zuzana Žecová

