
Správa o činnosti Prezídia za rok 2018 

 

1/ počet zasadnutí  
20.02., 14.06., 28.09. a  13.12.2018 celkom 4 x 

 

2/ účasť personálna v %,  
účasť členov prezídia bola :  
 
Prezident ZPS - Ing. Roman Baláž -100% 
Viceprezident ZPS a prezident ŠV - Mgr. Štefan Mika -100% 
Viceprezident ZPS a prezident TV - Ing. Oliver Krajňák  -75%  
Čl. prezídia za TV - Mgr.František Ondrejka-75%  
Čl. prezídia za TV - Ján Chovan-75%  
Čl. prezídia za ŠV -Ing.Milan Peřina-100% 
Čl. prezídia za ŠV -Mgr.Pavol Vaculčík-100% 
Čl. prezídia za ŠV - Radovan Séčkar-100% 
Čl. prezídia za ŠV-Martin Kovačovský-100% 

 

3/ úlohy : 

a/ na činnosť ZPS bola poskytnutá dotácia vo výške 101 818,- EUR,  

• Príprava a realizácia Zjazdu ZPS,  

• Kontrola  dodržiavania zákona o športe  

• Riešenie využitia registračného systému k evidenciu potápačských kurzov cez potápačské 
centrá 
 

 b/ v oblasti smerníc, postupov a pokynov a vedenia evidencie  
   

• Pomoc klubom pri zosúladení stanov podľa nového zákonu 

• Vybudovanie nového registračného systému ZPS s požiadavkami MŠ  

• Príprava zjazdu 2018   

• Aktualizácia interných dokumentov- smerníc, pokynov a poriadkov ZPS s novým zákonom 

o športe-priebežne 

  

 c/ v oblasti zlepšenia pracovných podmienok : 

 
• Zorganizovanie trénerského a rozhodcovského školenia 

•  skladové priestory  pre športovú činnosť 

 

d/ Budova Košice: 
• Zlepšovanie podmienok k prenájmu   

• Obsadenosť k 12/2018- 85% 

• Doriešenie vykurovania v budove s teplárňami 

• Dokončenie kúpy  50% budovy Košice 

 



Hlavné úlohy do budúcna : 

 
• Zorganizovať športové podujatie Medzinárodné preteky v orientačnom potápaní v máji. 2019 

a získavanie darov, sponzorov a partnerov 

• Nové možnosti získavania finančných  prostriedkov pre šport  

• uskutočnenie akcie „Stretnutie potápačov ZPS“ 

• Dokončenie registračného systéme ZPS pre technickú a športovú časť 

• Pripraviť návrh zmeny na novú časomieru k pretekom s firmou MATES s.r.o. 

• Nákup novej skartovačky na  sekretariáte ZPS 

 

4/ Zmeny v personálnom zložení orgánov (ZoŠ §9,ods.5 bod j): 

Prezídium pracovalo v roku 2018 v zložení: 
Prezident ZPS - Ing. Roman Baláž 
Viceprezident ZPS a prezident ŠV - Mgr. Štefan Mika 
Viceprezident ZPS a prezident TV - Ing. Oliver Krajňák    
Čl. prezídia za TV - Mgr.František Ondrejka 
Čl. prezídia za TV - Ján Chovan 
Čl. prezídia za ŠV -Ing.Milan Peřina 
Čl. prezídia za ŠV -Mgr.Pavol Vaculčík 
Čl. prezídia za ŠV - Radovan Séčkar 
Čl. prezídia za ŠV-Martin Kovačovský 
 Generálny sekretár ZPS – do 31.3.2018 Veronika Horňáková, od 1.4.2018 Mgr.Žecová Zuzana 

Na Zjazde ZPS 17.3.2018 prezident ZPS menoval do funkcie Generálneho sekretára Mgr. Zuzanu 

Žecovú. 


