Zápis zo zasadania technického výboru ZPS.
Trenčín 20.12.2011 od 14,00 hod.
Prítomní: Ing. Oliver Krajňák, Emil Zápeca, Ján Chovan. Za RK: Štefan Hummel
1. TV dôrazne žiada, aby sa rozdelenie finančných príjmov za členské a klubové poplatky,
dohodnuté kľúčom: ŠV = 40%, TV = 40% a sekretariát ZPS = 20%, previedlo na účty
ŠV, TV a sekretariátu každý štvrťrok.
TV taktiež žiada, aby sa štvrťročná uzávierka rozdelenia prijatých finančných
prostriedkov pre poslala tajomníkovi TV.
2. TV žiada , aby tajomník TV mal prístup na Webovú stránku ZPS, pre operatívne
doplňovanie a úpravu časti TV. Pozn: Stránka TV nie je udržovaná a obnovovaná
v súlade s potrebami TV.
3. Doškolenie inštruktorov, ktorých platnosť licencie skončila v roku 2011 sa uskutoční
4.2.2012 od 9,00 hod v Trenčíne. Školenie zorganizuje p. Zápeca.
4. TV poveruje p. J. Chovana na prepracovanie“ Evidenčného listu člena ZPS“ tak, aby
vyhovoval potrebám TV. Termín: do 25.12.2011.
5. TV prerokovalo situáciu okolo nájmu priestorov a členstva v
T6V na základe ekonomických nevýhod členstva ZPS v Konfederácii športových
zväzov a schvaľuje registráciu ZPS v Zväze Technických a ŠportovýchČinností. TV
zároveň dáva návrh na schválenie tohto kroku na najbližšom zasadaní prezídia ZPS.
6. TV poveruje p. Emila Zápecu zorganizovaním pracovného stretnutia prezídia ZPS so
zväzom potápačov Moravy a Sliezka. Termín a miesto upresní p. Zápeca.
7. TV poveruje p. Emila Zápecu, p. Jána Chovana a p. Štefana Hummela na prepracovanie
a aktualizáciu Výcvikových a bezpečnostných smerníc ZPS a prípravu VS a BS do tlače.
Termín: do konca Februára 2012
8. Predseda TV požiadal prítomných o návrhy na doplnenie členov TV z oblasti jaskynných
potápačov, podvodných fotografov a pod.
Termín: najbližšie zasadanie TV ZPS.
9. Predseda TV na záver rokovania poďakoval prítomným za doterajšiu prácu a poprial
príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný a veselý Nový rok 2012.

Zapísal: Ján Chovan

P.S: TV ďakuje p. Emilovi Zápecovi za srdečné prijatie v priestoroch Fakultnej nemocnice
Trenčín a za poskytnutie občerstvenia na zasadaní TV ZPS.

