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 29.10.2011 v Košiciach, Alejová 5
Prítomní: Ing. Baláž Roman, Mgr. Mika Štefan, , Idešic Dušan, Zápeca Emil, Chovan Ján,
Ing. Slivka Slavomír, Ing. Hastík Vratislav, Hummel Štefan
Ospravedlnení: Ing. Hofbauer Milan, Ing. Krajňák Oliver
Program:
1. Kontrola úloh
2. Informácie o finančnom stave ZPS
3. Kalendár a plán akcií školenia /prosím pripraviť/
4. Informácie o stave budovy ZPS a následná obhliadka objektu
5. Vízia a plán smerovania ZPS v roku 2012
6. Internetová stránka –obsahové úpravy /prosím pripravte si návrhy/
7. Rôzne

1. Kontrola úloh
• Prezídium ZPS ukladá prezidentovi TV ZPS a sekretárovi TV ZPS súlad matriky TV ZPS a
evidenciu zaplatenosti členských príspevkov v termíne ASAP zašle sekretár TV ZPS na
sekretariát ZPS v menovitých zoznamoch.
• Prezident ZPS a viceprezidenti ZPS Mgr. Štefan Mika a Ing. Oliver Krajňák písomne doložia
na sekretariát ZPS potvrdenie o platbe do CMAS za nezaplatené faktúry za členské
príspevky za TV ZPS a licencie za ID karty a licencie za TV ZPS z rokov 2008 až 2010,
ktoré boli vykonané dňa 12.04.2010 na účet CMAS. Písomné potvrdenie doložia na
sekretariát ZPS do 12.07.2011. zo strany prezidenta TV ZPS neprišla žiadna reakcia na
uvedenú písomnosť. Zo strany prezidenta ZPS a prezidenta ŠV ZPS bola písomnosť
parafovaná.
• Prezident prešiel všetky body a zhodnotil, že ostatné úlohy boli splnené..
2. Informácie o finančnom stave ZPS
• Sekretár ZPS informoval členov prezídia o stave čerpania finančných prostriedkov prezídia
a ŠV ZPS.
 Sekretár ZPS prejedná možnosť odlúčenia ZPS od KŠZ a možnosť vypovedania
nájmu v Dome ŠPORTU a zároveň odlúčenie spravovania miezd a štátneho účtu
od KŠZ.
o Termín splnenia do 08.11.2011, s rozoslaním informácie členom
prezídia do 10.11.2011.
 Prezident ZPS a sekretár ZPS preveria možnosť prenajatia skladového priestoru
pre potreby ZPS, namiesto prenájmu kancelárskych priestorov.
o Termín splnenia do 08.11.2011, s rozoslaním informácie členom
prezídia do 10.11.2011.
 Prezident ZPS a p. Zápeca Emil uskutočnia stretnutie s prezidentom ZTŠČ.
o Termín splnenia do 15.11.2011, s rozoslaním informácie členom
prezídia do 20.11.2011.
3. Kalendár a plán akcií školenia
• Pán Zápeca informoval, že na najbližšom zasadnutí TV ZPS bude prejednaný a pripravený
kalendár a plán akcií a školení za TV ZPS.
4. Informácie o stave budovy ZPS a následná obhliadka objektu
• Hospodár budovy p. Venosová informovala prezídium ZPS o stave budovy ZPS a ZŠK.
Členovia prezídia vykonali fyzickú prehliadku budovy a oboznámili sa s aktuálnym stavom
budovy. Prezídium skonštatovalo spokojnosť so správou budovy hospodárom p. Venosovou
Líviou a vyjadrilo poďakovanie celému kolektívu pracovníkov budovy ZPS a ZŠK.
Zápis zo zasadania prezídia ZPS_29.10.2011

Strana 1 z 1

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

Prezídium ZPS rozhodlo o bezobjednávkovom limite do 150,00 EUR bez DPH je
v kompetencii hospodára budovy.
 Výdavky nad 150,00 EUR bez DPH budú schvaľované do 5 pracovných dní
prezidentom ZPS Ing. Balážom, a jedným z viceprezidentov ZPS (ŠV alebo TV)
a sekretárom ZPS p. Idešicom formou objednávkového formulára formou
elektronickej pošty. Objednávky budú archivované na stránke www.zps-diving.sk .
Sekretár TV ZPS spracuje ekonomickú, nákladovú analýzu budovy ZPS a ZŠK.
Členovia prezídia Ján Chovan a Ing. Vratislav Hastík na základe analýzy navrhnú
racionalizáciu spotreby energie na vstupoch.


•
•

5. Vízia a plán smerovania ZPS v roku 2012
• Prezident ZPS predstavil víziu a plán smerovania v roku 2012 so zameraním na ocenenia
klubov s väčším počtom členov. Dopracovanie návrhov zašlú členovia prezídia po stretnutí
TV ZPS.
 Rozšírienie členskej základne
 Rekonštrukcia budovy v KE
 Skvalitnenie spolupráce s klubmi.
6. Internetová stránka –obsahové úpravy

•
•
•

Skvalitnenie internetovej stránky => história, zverejnenie kontaktov na jednotlivé kluby
s krátkym predstavením klubov.
Aktualizácia stránky športového výboru z histórie výsledkov.
Prezídium vyzýva kluby, aby informovali o zaujímavostiach z činnosti svojich klubov za rok
2011 => fotodokumentácia, príspevky a pod..

7. Rôzne
• Prezident ZPS informoval o zmenách v klube KVS OCEÁN BA, kde prišlo k zmene vo
vedení klubu a športovej činnosti. Odporučil ŠV ZPS, aby sa uvedenou informáciou
zabopberal na svojom najbližšom zasadnutí. Prezídium ďalej odporučilo prijatie nového
klubu Klub športového potápania FIN´S TEAM Bratislava o.z.
• Prezident ŠV ZPS informoval o výsledkoch z ME juniorov a MS seniorov na vrcholných
pretekoch v roku 2011.
• Pán Emil Zápeca informoval na MFPF 2011 o úspechu Ing. Tomáša Rácza v kategórii
fotografia.

Najbližšie zasadanie prezídia ZPS bude zvolané podľa potreby a miesto zasadnutia bude
spresnené v pozvánke.
Zapísal: Dušan Idešic
V Bratislave 29.10.2011
Ing. Roman Baláž
prezident ZPS
vlastnou rukou
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