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Zápis 
zo zasadania prezídia ZPS 25.06.2011 v Bratislave, Junácka 6 

Prítomní: Ing. Baláž Roman, Mgr. Mika Štefan, Ing. Krajňák Oliver, Idešic Dušan, Zápeca Emil, 
Chovan Ján, Ing. Slivka Slavomír, Ing. Hastík Vratislav, Ing. Hofbauer Milan, Hummel 
Štefan 

Program: 
1. Kontrola úloh 
2. Kontrola úloh zo ZJAZDU ZPS 
3. Správa o stave budovy ZPS a ZŠK Košice  
4. Vízia smerovania ZPS v roku 2011 
5. Rôzne 
 

1. Kontrola úloh 
•  Kontrola úloh prebehla podľa jednotlivých bodov.   
• Nesplnený je bod: 

� Prezídium ZPS ukladá prezidentovi TV ZPS a sekretárovi TV ZPS súlad 
matriky TV ZPS a evidenciu zaplatenosti členských príspevkov v 
termíne ASAP. 

• Audit platieb v CMAS nemohol byť vykonaný na základe nečinnosti zo strany CMAS. 

2. Kontrola úloh zo ZJAZDU ZPS 
• Sekretár ZPS aktualizuje na stránke www.zps-diving.sk výšku členských príspevkov 

odsúhlasenú na ZJAZDE ZPS dňa 07.05.2011.  
� Členské príspevky sa budú vyberať podľa nových odsúhlasených 

noriem od dnešného dňa zverejnenia. 
• Sekretár ZPS zabezpečí vyjednanie zvýhodnených podmienok úrazového poistenia členov 

klubov združených v ZPS u niektorej z komerčných poisťovní v SR.  

3. Správa o stave budovy ZPS a ZŠK Košice 
• Sekretár ZPS podal správu o stave budovy v Košiciach. 

4. Vízia smerovania ZPS v roku 2011 
• Prezident ZPS predstavil nasledovnú víziu na ďalšie obdobie fungovania ZPS: 

� Urobiť veľkú hrubú čiaru za tým čo bolo a nevracať sa k nepodstatným 
záležitostiam.  

� Urobiť minimálne 1x ročne akciu s podporou ZPS a niektorého z klubov 
združených pod ZPS, s fotením pod vodou, prípadne inou sprievodnou 
akciou.  

� Oslovenie klubov, ktoré ukončili činnosť pod hlavičkou ZPS. 
� Raz ročne urobiť informatívne školenie pre všetkých členov ZPS, 

s informáciami o tom, čo je nové v potápaní a aj aktuálne informácie 
z CMAS. 

� Znovu nadviazanie spolupráce s Českým Zväzom a ostatnými 
súkromnými PC školami. 

• Emil Zápeca navrhol spoločnú akciu so všetkými bývalými členmi ZPS, ktorí v minulosti boli 
združení pod ZPS, za účelom nadviazania novej spolupráce. 

5. Rôzne 
• Ing. Roman Baláž na základe uznesenia ZJAZDU ZPS oficiálne prebral funkciu prezidenta 

a štatutára Zväzu potápačov Slovenska. 
• 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 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. 
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• Prezident ZPS a sekretár ZPS oficiálne vyzvú CMAS na zaslanie všetkých účtovných 
dokladov = faktúr za obdobie 01.01.2008 – 31.05.2011. 

• Administráciu stránky ZPS na www.zps-diving.sk bude vykonávať iba sekretár ZPS Dušan 
Idešic. Príspevky za TV ZPS budú akceptované iba na základe oficiálnej požiadavky 
sekretár TV ZPS Ing. Slavomíra Slivku.  

• Sekretár ZPS osloví p. Petra Kusku na vrátenie originálov dokladov, ktoré prevzal od p. 
Kalasovej. 
 

Najbližšie zasadanie prezídia ZPS bude zvolané pod ľa potreby a miestom zasadnutia bude 
budova ZPS a ZŠK v Košiciach na Alejovej ulici, spo jené s kontrolou budovy. 

Zapísal: Dušan Idešic 

V Bratislave 25.06.2011        
 
Ing. Roman Baláž 
prezident ZPS 

 vlastnou rukou 


