ZVÄZ POTÁPAČOV SLOVENSKA
SLOVAK DIVERS ASSOCIATION
Wolkrova 4, 851 01 Bratislava, tel.: 0918 737 877, e-mail: zps@zps-diving.sk, www.zps-diving.sk

Zápis
Z rokovania Prezídia ZPS zo dňa 10.12.2016, zasadacia
miestnosť budova Alejová 5, Košice
Začiatok : 10.00 hod.
Koniec : 17.10 hod.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Neprítomní : Ing. Oliver Krajňák
Počet členov orgánu s hlas. právom :9
Uznášania schopnosť : áno
Program :
1) Prerokovanie žiadosti KŠP Delfín Žilina/
2) Prerokovanie listu KVŠ Oceán Bratislava/ všetci
3) Žiadosť Jána Demiána pozemok vo vlastníctve ZPS/ všetci
4) Kontrola úloh / všetci
5) Nový zákon o športe č. 440 / 2015 Z. z. a povinnosti členov ZPS vyplývajúce zo zákona/
Dr.Packová
6) Vyhl. č. 110/2016 o odbornej príprave...v športe a povinnosti ZPS a členov vyplývajúce zo zákona/
Dr.Packová
7) Smernica TV o vykonávaní inštruktorských skúšok/ Ing.Krajňák
8) Registračný systém ZPS, rodné čísla, adresa bydliska a povinnosti klubov/ všetci
9) Plány činnosti na rok 2017 - P, ŠV, TV/ Ing.Baláž, Mgr.Mika, Ing.Krajňák
10) Budova Košice - kotolňa, TEKO, a. s./ p.Kovačovský
11) Rôzne :
 prijatie nových členov
 list Mgr. Štefana Hummela vo veci vykonávania inštruktorských skúšok
 cestovný príkaz – Mgr. Štefana Hummela
 informácia o novom personálnom obsadení v orgánoch SOV
 Registračný poriadok – schválenie
 Hotel Presburg – zálohy
 Poseidon - oznámenie
 Hlavičkový papier – nový – od 2017
 Smernica o odmeňovaní – PP
 List p. Hummela – Zjazd ZPS
Prezident ZPS privítal prítomných, potvrdil uznášaniaschopnosť a zahájil rokovanie podľa programu, s tým že navrhol rozšíriť bod o finančnom čerpaní v roku 2016. Prítomní o uvedenom hlasovali nasledovne :
Za : 8
Proti : 0
Zdržal sa : 0
1) Prerokovanie žiadosti KŠP Delfín Žilina/
Predsedajúci prezident Ing. Roman Baláž konštatoval, že za pozvaný klub KŠP Delfín Žilina sa
dostavili traja zástupcovia, funkcionári klubu ( viď prezenčná listina ). Pred prítomnými predseda
klubu Mgr. Kerák, predniesol, že klub má záujem byť riadnym členom ZPS, uvedenou zárukou by
mala byť aj garancia 30 členov klubu. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlnil, konanie v roku 2014 a
2015 označil za chybný a neuvážený krok. Prezident vysvetlil, že vo veci športovej činnosti bolo
nutné nastaviť pravidlá CMAS, čo pred jeho nástupom do funkcie nebolo rešpektované. Vyjadril potrebu stotožniť sa s novými stanovami ZPS.
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Po niekoľkých pripomienkach bolo prijaté
Uznesenie : Prezídium ZPS zastavuje disciplinárne konanie voči KŠP Delfín Žilina. KŠP Delfín je týmto rozhodnutím prezídia ZPS riadnym členom ZPS s právami a povinnosťami deklarovanými v Stanovách ZPS s ktorými sa riadny člen stotožňuje.
Za : 8
Proti : 0
Zdržal sa : 0
KŠP odovzdal zaväzujúce sa písomné prehlásenia v počte 7 ks. Obnovenie konta do RS zabezpečí
p. Fiala. T: ihneď
2) Prerokovanie listu KVŠ Oceán Bratislava
Prezídium prerokovalo aj doručený list od KVŠ Oceán Bratislava, ktorým sa klub domáha kooperácie so ZPS. Predsedajúci informoval prítomných, že zo strany klubu neboli naplnené povinnosti
klubu vyplývajúce najmä z Čl. 3, bod 2. Stanov, ako aj povinnosti zo zák. č. 440/5015 o športe, čím
neboli splnené podmienky riadneho člena. O uvedenom dal hlasovať :
Za : 8
Proti : 0
Zdržala sa : 0
Uznesenie : Disciplinárne opatrenie trvá. KVŠ Oceán nesplnil podmienky riadneho člena
ZPS tak, ako to predpokladá Čl. 13 a 18 platných Stanov ZPS.
3) Žiadosť Jána Demiána pozemok vo vlastníctve ZPS
Žiadosti vo veci prevodu nehnuteľnosti Prezídium po prerokovaní vyhovelo tak, že Zjazdu ZPS odporučí odpredaj predmetného pozemku. P. Demian do konania Zjazdu ZPS v roku 2017 doručí návrh Kúpnej zmluvy.
Za : 8
Proti : 0
Zdržal sa : 0
4) Kontrola úloh
Z predchádzajúceho rokovania a zápis z prezídia nebola splnená úloha : Smernica o odmeňovaní.
Termín predloženia Smernice sa predlžuje.
T : 31.03.2017
Z : Mgr. Vaculčík
5) Nový zákon o športe 440/2015
Generálny sekretár sa vyjadril k povinnosti predložiť upravené stanovy klubov v súlade s novým
zákonom o športe a schválenými stanovami ZPS z mája 2016 aj zo strany technických potápačov,
najmä tých, ktorí s uchádzali o zápis do registra odborníkov v športe a funkcionárov za technické
potápanie. Bol prijatý záver, že tajomníkovi TV p. Cirbusovi bude zaslaný – vzor – stanov klubu,
aby chýbajúce podklady predložili sekretariátu ZPS.
6) Vyhl. č. 110/2016 o odbornej spôsobilosti
Generálny sekretár v súvislosti s platnou vyhláškou o nadobúdaní odbornej spôsobilosti inštruktorov odporučil TV prevziať z uvedeného právneho predpisu rozsah a postup pri vykonávaní skúšok
inštruktorov.
T : 31.01.2017
Z. Ing. Krajňák
7) Smernica TV o vykonávaní inštruktorských skúšok/ Ing.Krajňák
TV Smernicu v lehote nepredložil. Úloha zostáva.
Z : Ing. Krajňák
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T : 31.01.2017
8) Registračný systém ZPS, rodné čísla, adresa bydliska a povinnosti klubov/ všetci
Predsedajúci informoval prítomných o potrebe zosúladiť Registračný systém ( RS ) ZPS
s požiadavkami MŠVV a Š SR. RS bude rozšírený aj o informácie týkajúce sa skúšok inštruktorov. Zdokonalením systému budú mať aj kluby splnenú povinnosť vyplývajúcu z nového zákona o športe. O tomto bode bolo hlasované nasledovne :
Za : 8
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie : ZPS uzatvorí dodatok k existujúcej „Zmluve o dielo“ s p. Vladimírom Bošiakom vo veci dopracovania RS ZPS.
Z : Dr. Packová, Fiala, Cirbus
T : 30.04.2017
9) Plány činnosti na rok 2017 - P, ŠV, TV/ Ing.Baláž, Mgr.Mika, Ing.Krajňák
Prezident bol kritický k činnostiam ŠV a TV, podklady – ich spracovanie dlho trvá. Plány činnosti uvedené výbory predložia na sekretariát. Následne budú odsúhlasené per rollam
Z : Mgr. Mika, Ing. Krajňák
T : 31.12.2016
Členov prezídia ďalej informoval, o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2016. Rozpočty TV a
ŠV na rok 2017 budú prerozdelené po obdržaní Zmluvy o poskytnutí príspevku z MŠVV a Š
SR
na najbližšom rokovaní prezídia ZPS.
10) Budova Košice – kotolňa, TEKO, a.s./p.Kovačovský
Členovia prezídia vykonali ohliadku zariadenia na vykurovanie, inštalované v kotolni.
11) Rôzne :
11.1. Prijatie nových členov Plénum odsúhlasilo nasledovných nových členov ZPS : Michaelu
Musilovú, Tomáša Cirbusa, Luciu Vidrovú a Zuzanu Hlinkovú.
11.2. List Mgr. Štefana Hummela vo veci vykonávania inštruktorských skúšok, uvedené
vysvetlil Ing.Krajňák p. Hummelovi telefonicky, kdeže p. Hummel sa na rokovanie napriek pozvaniu
nedostavil. Prezídium považuje věc za skončenú.
11.3. Úhradu za vynaložené náklady cestovného a ubytovania v dňoch 06.02. a 07.02.2016
uhradí p. Hummelovi TV zo svojho rozpočtu.
11.4. Dr.Packová informovala o novom personálnom obsadení SOV v zmysle záverov z VZ
11.5.Registračný poriadok – Z pléna boli akceptované pripomienky p. Kovačovského a Mgr.
Miku.
Za : 8
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Bolo vyhlásené
Uznesenie : registračný poriadok ZPS schálený.
11.6. Hotel Presburg – zálohy na Majstrovstvá sveta v orientačnom potápaní. Prezident ZPS
informoval prítomných o súhlase CMAS s organizáciou uvedeného podujatia Na zabezpečenie akcie a rezervácie ubytovania bude potrebná záloha. Členovia odsúhlasili predložený návrh.
Za:. 8
Proti : 0
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Zdržala sa . 0
Uznesenie. Prezídium ZPS súhlasí so zaplatením zálohy na rezerváciu ubytovania
z úložky vedenej vo VUB, vo výške dohodnutnej podľa Zmluvy o poskytnutí ubytovacích a
stravovacích služieb s Hotelom Presburg, k termínu výpovede 11.01.2017.

11.7. Poseidon členovia prezídia boli oboznámení s obsahom listu klubu Poseidon
v Komárne, v ktorom oznamujú ukončenie členstva v ZPS. Prezídium zobralo uvedené na
vedomie.
11.8. Hlavičkový papier - gen. sekretár ZPS informoval, že od 1.1.2017 bude ZPS
používať nový grafický návrh hlavičkového papiera ako aj dokumentov, kde sa hlavička
ZPS používa.
11.9. Smernica o odmeňovaní viď bod 4) tohto zápisu.
11.10. List p. Hummela vo veci Zjazdu ZPS, prezident ZPS informoval prítomných o otvorenom liste p. Hummela. Prezídium odmieta nepodložené tvrdenia p.Hummela.
Zjazd a jeho organizácia vychádzala z nového zákona o športe a schválenými Stanovami
MV SR a tiež MŠVV a Š SR spracovanými v súlade s týmto právnym predpisom, že ZPS
koná v súlade s právnym predpisom je deklarované získaním štatútu ZPS : Národný športový zväz. Prezident vyslovil poľutovanie, že p. Hummel sa na rokovanie prezídia nedostavil, aby mu otázky vyplývajúce z platných Stanov a aplikácia nového zákona o športe boli vysvetlené.
Zapísala : Dr. Packová v.r.

Ing. Roman Baláž, v.r.
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