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Zápis 

z rokovania Prezídia  ZPS zo dňa 13.07.2016,  

zasadacia miestnosť Wolkrova 4, Bratislava 

 

Začiatok : 14.00 hod. 
Koniec : 17.30 hod. 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 
Neprítomní : Ing. Slavomír Slivka, Mgr. František Ondrejka 

 
Počet členov orgánu s hlas. právom : 9 

 
Uznášania schopnosť : áno 

 
Program : 
 

1) Doručená korešpondencia od p. Mgr. Hummela a p. Zápecu / prizvanie menovaných 
2) Aktuálne otázky TV/ nové Osvedčenie 
3) Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia 
4) Nový zákon o športe č. 440 / 2015 Z. z. a povinnosti ZPS voči MŠVV a Š SR 
5) Športový odborník a zápis do IS MŠVV a Š SR 
6) Schválenie Smernice o hlasovaní per rollam 
7) Budova Košice – rokovanie s ZŠK, kotolňa, TEKO, a. s. 
8) Ochrana osobných údajov - rozhodnutie 
9) Rôzne  : 

• prijatie nových členov 
• informácia o MS juniorov a seniorov 
• elektronická schránka ZPS 
• info o zosúladení Smerníc a Štatútov ZPS s novými Stanovami 
• odvolanie na KS Calypso 
• TEKO, a. s. – vyjadrenie  

 
 
Prezident ZPS privítal prítomných, potvrdil uznášaniaschopnosť a zahájil rokovanie podľa programu. 
 

 
1) Doručená korešpondencia od p. Mgr. Hummela a p. Zápecu / prizvanie menovaných 

Bolo konštatované, že pisatelia korešpondencie adresovanej Prezidentovi ZPS sa nedostavili, pán 
Zápeca sa písomne, e-mailom ospravedlnil, svoju neúčasť odôvodnil tým, že je zamestnancom 
Univerzity a že požaduje písomnú odpoveď. Pán Mgr. Hummel sa na pozvanie nedostavil. 
Členovia Prezídia ZPS poukázali na fakt, že pisatelia písomností sa v ostatnom čase aktívne 
nezúčastňovali činnosti ZPS a trvajú na tom, aby osobné výhrady k činnosti boli riešené na úrovni 
výkonného orgánu ZPS t.j. Prezídia. Predsedajúci dal o uvedenom hlasovať : 
Za : 8 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
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Uznesenie : Prezídium považuje za potrebné podať vysvetlenie k doručeným písomnostiam 
a trvá na  osobnej účasti p. Zápecu a Mgr. Hummela na rokovaní Prezídia ZPS. 
 

2) Aktuálne otázky TV/ nové Osvedčenie  
K uvedenej problematike sa vyjadril Ing. Krajňák ktorý povedal, že v zmysle záverov posledného 
rokovania TV sa jeho členovia budú aktuálne zaoberať požiadavkami vyplývajúcimi z nového 
zákona o športe. Gen. sekretár pripomenul , že prioritou TV  by mala byť aktualizácia Štatútu TV 
s novým zákonom o športe a tiež Smernica o získavaní kvalifikačných stupňov inštruktorov 
potápania v medzinárodnom systéme CMAS – I*, I** a I***. 
Osvedčenia o absolutóriu frekventantov budú upravené do súladu so zák. č. 440/2015 Z. z. o 
športe a vykonávacou vyhl. č.110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej 
spôsobilosti v športe. Úpravu Osvedčenia pripraví Generálny sekretár. 
T : do 31.07.2016 
 

3) Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia 
Prezident ZPS uviedol, že ostatných rokovaní ako aj zo záverov Zjazdu ZPS zo dňa 28.05.2016 
zostáva jedna úloha : Stretnutie potápačov Slovenska, ktoré bolo stanovené na Zjazde ZPS na 
február 2017. 
 

4) Nový zákon o športe č. 440 / 2015 Z. z. a povinnosti ZPS voči MŠVV a Š SR 
Gen. sekretár uviedol, že jednou z povinností vyplývajúcich z nového zákona o športe je aj žiadosť 
o uznanie národného športového zväzu – ZPS a z toho vyplývajúce povinnosti a to nielen na 
úrovni ZPS, ale aj povinnosti vyplývajúce pre kluby, najmä kluby zaoberajúce sa športovo 
talentovanou mládežou. Za primárnu povinnosť pokladá : zosúladenie klubových Stanov so 
Stanovami ZPS najmä  v predmete činnosti, povinnosti výberu klubového členského, org. štruktúre 
a ďalšie. 
 

5) Športový odborník a zápis do IS MŠVV a Š SR 
Predsedajúci  uviedol, aby tí členovia ZPS, ktorí chcú byť prostredníctvom ZPS zapísaní do IS 
MŠVV a Š SR predložili potrebné podklady na sekretariát ZPS, aby následne mohlo dôjsť 
k zápisu. Na posúdenie dokladov Prezident navrhol vytvoriť komisiu v nasledovnom zložení : 
JUDr. Packová, Mgr. Mika, Ing. Krajňák a p. Kovačovský ( Ing. Baláž ). O návrhu dal hlasovať :  
Za : 8 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

6) Schválenie Smernice o hlasovaní per rollam 
K Smernici o hlasovaní per rollam neboli doručené žiadne písomné ani ústne pripomienky. 
Predsedajúci dal o smernici  hlasovať : 
Za : 8 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Uznesenie : Smernica o hlasovaní per rollam bola schválená. 
 

7) Budova Košice – rokovanie s ZŠK, kotolňa, TEKO, a. s. 
Prezident ZPS informoval o stretnutí so zástupcami ZŠK dňa 14.06.2016 vo veci kúpy ½ podielu 
nehnuteľnosti – stavby – administratívnej budovy v Košiciach.  Zo strany ZŠK bola navrhnutá aj 
kúpna cena, a forma splatenia kúpnej ceny.  
Na rokovaní bol zo strany zástupcov ZŠK daný aj súhlas k modernizácii kotolne z dôvodu 
vysokých nákladov na vykurovanie. Modernizácia kotolne bude hradená prostredníctvom 
leasingovej spoločnosti. 
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S modernizáciou kotolne bolo potrebné vypovedať existujúcu Zmluvu o dodávke  a  odbere tepla s 
TEKO, a. s.. 
Zo strany ZPS bola už výpoveď zaslaná, pričom bola ZPS doručená aj odpoveď, že výpoveď 
neakceptujú. Predsedajúci dal o ďalšom postupe hlasovať :  
Za : 8 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Uznesenie : Prezídium ZPS rozhodlo, že trvá na výpovedi s TEKO, a. s.. Ukladá p. 
Kovačovskému sprostredkovať rokovanie na TEKO, a. s.. V prípade negatívnych výsledkov 
z rokovaní podá ZPS žalobu o ukončenie zmluvného vzťahu. 

 
8) Ochrana osobných údajov - rozhodnutie 

Informáciu o záveroch z Rozhodnutia ÚOOÚ zo dňa 31.05.2016 berú na vedomie. 
 

9) Rôzne :  
 

9.1 prijatie nových členov : Mgr. Peter Senko, Dušan Vician a Miroslav Naď, všetci z KŠP 
Neptún 
Za : 8 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Uznesenie : Za členov ZPS boli schválení : Mgr. Peter Senko, Dušan Vician a Miroslav 

Naď.  
 
9.2. informácia o MS juniorov a seniorov : Mgr. Mika informoval prítomných o 
úspechoch reprezentácie v PP.RP,BF a DPP Volose a Annemansse. Boli prekonané osobné 
aj svetové rekordy. Apeloval na odmeňovanie za dosiahnuté úspechy. Prezident ZPS 
odporučil pripraviť Smernicu o odmeňovaní. Odmení v roku 2016 : Ádám Bukor, Tibor 
Jakoda a Zuzana Hrašková. Odmeny vyplácať v termíne do 20.12.príslušného roku. 
Oceňovanie športovcov navrhlo vykonať na Stretnutí potápačov Slovenska. 
 
Uznesenie : Komisia PP vypracuje Smernicu o odmeňovaní. T : 30.09.2016. 

 

9.3. Ing. Krajňák informoval, že p. Zápeca bol zo strany TV niekoľkokrát vyzvaný na 
vrátenie zapožičaného tech. zariadenia. Na výzvy nereaguje. 
 
9.4. p. Sečkár žiadal o súhlas s vycestovaním do Liberca – školenie rozhodcov 
orientačného potápania. 
 
Uznesenie : Prezídium súhlasí s vycestovaním nasledovných rozhodcov – pp. Martina 

Kovačovského, Róberta Kováča, Michala Saba, Mateja Chovanca, Zuzany Žecovej 

a Stanislavy Druskovej. 

 

 
 
Zapísala : JUDr. Alica Packová,v. r.                    Ing. Roman Baláž, prezident, v. r. 
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