Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS, online formou, dňa 14.4.2021
Program:
Kontrola úloh
Plán činnosti na rok 2021: P, ŠV, TV/ Ing. Baláž, Mgr. Mika, Ing. Krajňák
Návrh rozpočtu na rok 2021 / všetci/
Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, vyúčtovanie ŠD, aktuálny stav účtovníctva/ GS, Ing,
Slivka/,
5. Príprava podkladov na zjazd ZPS v roku 2021 – správy o činnosti ŠV TV , Prezídium a
Kontrolór ,Voľby.
6. Zmena v Stanovách ZPS nariadená MŠVVaŠ - GS
7. Rôzne :
a) Otvorený list Rudolfa Matejova adresovaný prezídiu ZPS
b) Prijatie nového riadneho člena - klub Kraken zo Zvolena
c) odmena naj-športovcov za rok 2020 schválená ŠV dňa 23.3.2021
1.
2.
3.
4.

I.

Otvorenie zasadnutia

Prezident ZPS, Ing. Baláž, otvoril zasadnutie prezídia o 12:03, privítal prítomných. Skonštatoval, že
z aktuálneho počtu 9 členov Prezídia ZPS je v tej chvíli prítomných 7 členov a Prezídium ZPS je
uznášaniaschopné. O niekoľko minút sa pripojili aj chýbajúci 2 členovia a zasadnutia sa teda zúčastnili
všetci jeho členovia.
Prítomní členovia
Ing. Roman Baláž, 11:59
Mgr. Štefan Mika, 11:48
Mgr. František Ondrejka, 11:55
Ing. Oliver Krajňák, 11:50
Ján Chovan, 12:07
Radovan Sečkár, 12:05
Miroslav Mavrák, 11:51
Pavol Vaculčík, 11:59
Mgr. Milan Peřina, 11:52
Prítomní prizvaní
Dana Duchoslavová, 11:45
Tatiana Nazadová, 12:00
Ing. Slavomír Slivka, 12:00

II.

Odsúhlasenie návrhu programu zasadnutia

Program zasadnutia bol upravený nasledovne:
1. Kontrola úloh
2. Plán činnosti na rok 2021: P, ŠV, TV/ Ing. Baláž, Mgr. Mika, Ing. Krajňák
3. Návrh rozpočtu na rok 2021 / všetci/
4. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, vyúčtovanie ŠD, aktuálny stav účtovníctva/ GS, Ing,
Slivka/,

5. Príprava podkladov na zjazd ZPS v roku 2021 – správy o činnosti ŠV TV , Prezídium a
Kontrolór ,Voľby.
6. Zmena v Stanovách ZPS nariadená MŠVVaŠ - GS
7. Rôzne :
a) Otvorený list Rudolfa Matejova adresovaný prezídiu ZPS
b) Prijatie nového riadneho člena - klub Kraken zo Zvolena
c) odmena naj-športovcov za rok 2020 schválená ŠV dňa 23.3.2021
d) Smernica o odmeňovaní športovcov za výkony a refundácie nákladov športovcom
e) list z CMAS zo dňa 8.4.2021 adresovaný Ing. Krajňákovi
f) informácia o vzdelávaní trénerov a získavaní kvalifikácií
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uzn./2021/04/14/P/01: Prezídium ZPS schválilo upravený program zasadnutia.

III.

Priebeh zasadnutia
1. Kontrola úloh

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Neplatiči v budove v Košiciach – doteraz neboli uhradené žiadne z požadovaných pohľadávok,
v terajšej výnimočnej situácii súvisiacej s epidemiologickou situáciou ich zatiaľ ZPS nevymáhala inou
cestou. GS zašle opakovanú výzvu dlžníkom, ktorým bol vypracovaný splátkový kalendár.
TV – zatiaľ nepripravil bod do Smernica ZPS o poskytovaní peňažných odmien a cestovných náhrad
na akciách ZPS. Na svojom najbližšom zasadnutí to zaradí do svojho programu.
GA CMAS – presunuté na 19.9.2020 bolo formou video-konferencie, za ZPS sa zúčastnil Oliver
Krajňák .
Správy o činnosti za rok 2020 rozposlané vopred mailom, sú v prílohe tejto zápisnice Správa o
činnosti ŠV za rok 2020., Správa o činnosti TV za rok 2020, Správa o činnosti prezídia v roku 2020
GS odoslala listy so žiadosťou o vyjadrenie k účasti reprezentantov na ME a MS 2020, odpovede boli
nejednoznačné alebo vôbec neprišli (ÚVZ)
V roku 2020 sa ani seniorská ani juniorská reprezentácia šampionátov nezúčastnila z dôvodu ich
zrušenia kvôli nepriaznivej pandemickej situácii.
Na zasadnutí 12.8.2020 neprijatí žiadatelia o členstvo boli požiadaní o písomné vyjadrenie, akým
spôsobom sa chcú podieľať na činnosti ZPS – ich listy postupne v priebehu septembra a októbra
2020 boli doručené, všetci zhodne popisovali, že chcú vykonávať nábor členov pre klub a trénerskú
činnosť v klube Vodný svet Zvolena – 13.12.2020 per rollam hlasovaním prezídia neboli prijatí za
členov ZPS
Podnet od p. Závodského voči Ing. Jozefovi Rodákovi sa stal bezpredmetný – Ing. Závodský sa
rozhodol ukončiť členstvo klubu Marlin v ZPS, teda aj svoje a všetkých členov klubu Marlin. Oznámil
to mailom dňa 13.2.2020.
Ing. Jozef Rodák dňa 6.2.2021 zomrel.
Web stránka ZPS – požiadavka na možnosť usporiadania položiek v spodnom menu odoslaná
developerovi, do dnešného dňa nebola zmena implementovaná. Do plánu činnosti na rok 2021 sa
doplní prepracovanie webovej stránky ZPS, požadované úpravy je potrebné zrealizovať (úprava
dolného menu, možnosť zvýšiť úroveň vnárania jednotlivých položiek menu, niektoré časti webu je
potrebné mať aj v anglickom jazyku, vyhľadávanie na stránke nefunguje....) – po telefonickom

•
•

rozhovore s aktuálnym poskytovateľom a dizajnérom webu je potrebné požiadavky skonkretizovať
a spísať. Následne vypracuje cenový odhad prác a po odsúhlasení môžu byť zrealizované.
Odmeny 3 inštruktorom na kurze VDPZ z roku 2019 boli uhradené dňa 25.10.2019.
Od 12.8.2020 boli per rollam schválené nasledovné body (zápisy sú zverejnené na webe ZPS):
• Žiadosti o členstvo – 3.9.2020
• Mandát na zastupovanie ZPS pre Tomáša Rácza vo veci hľadanie vhodnej nehnuteľnosti na
kúpu pre športovú a potápačskú činnosť – 11.9.2020, 28.9.2020
• Prijatie nových členov – 12.10.2020
• Prijatie nového člena – 26.10.2020
• Priebežné čerpanie a vyplatenie príspevku klubom za rok 2020 – 13.11.2020
• Príloha č.1 k Smernici o poskytovaní peňažných odmien – 16.11.2020
• Odsúhlasenie reprezentantov ZPS 2020 – 27.11.2020
• Prijatie nových členov – 13.12.2020 – 4 žiadatelia neboli prezídiom prijatí a bude im doručená
pozvánka na Zjazd ZPS, kde budú o ich členstve rozhodovať delegáti Zjazdu
• Grafický návrh fotosteny a tlač nových plachiet do roll-up-ov – 25.1.2021
• Zmena rozpočtu na r.2020 a prerozdelenie financií klubom – 26.1.2021
• Odmeny reprezentantov za výkony v r.2019 – 5.2.2021
• Znovuprijatie za člena po prerušení členstva – 15.2.2021
• Objednanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť pre športové a technické činnosti –
19.3.2021
• Preplatenie nákladov na prenájom bazéna pre ragby reprezentačný tím – 22.3.2021

Uzn./2021/04/14/P/02: Prezídium berie na vedomie.
2. Plán činnosti na rok 2021: P, ŠV, TV
Mgr. Mika stručne predniesol informácie o pláne činnosti ŠV na rok 2021. Plán o činnosti ŠV 2021,
P. Mavrák za komisiu rozhodcov doplnil, že v roku 2021 nebolo doteraz realizované školenie rozhodcov,
ktoré bude doplnené do kalendára aktivít podľa vývoja pandemickej situácie.
Ing. Krajňák – TV bude postupne realizovať aktivity ako v roku 2020 – enviromentálne akcie, skúšky
inštruktorov sa určite budú konať, keď budú otvorené bazény, dovtedy to nie je reálne. ., Plán činnosti
TV 2021
Ing. Baláž – prezentoval plán činnosti prezídia, ktorý po diskusii bol doplnený od body týkajúce sa
úpravy webu ZPS, organizácie školenia trénerov ZPS, finančnej podpory MTZ pre aktívne PC pod
záštitou ZPS.
P. Sečkár informoval o možnosti sponzorskej spolupráce so spoločnosťou Arena – spolu s tajomníčkou
ŠV pripravia podklady pre danú spoločnosť, aby mohla byť podpísaná riadna Zmluva o sponzorstve.
V súvislosťou s plánom zorganizovať medzinárodné podujatie v OP v máji 2022 R.Sečkár pripraví
prihlášku, ktorú je potrebné zaslať na CMAS a poskytne prezídiu informácie o poplatkoch CMAS
spojených s organizáciou podujatia.

Uzn./2021/04/14/P/03: Prezídium berie na vedomie.

3. Návrh rozpočtu na rok 2021
GS prezentovala návrh rozpočtu čerpania príspevku uznanému športu na rok 2021, ktorý tvorí prílohu
tejto zápisnice. Prezídium sa vyjadrilo iba k časti pre Administráciu a správu ZPS.
ŠV na svojom najbližšom zasadnutí pripraví zvyšnú časť rozpočtu týkajúcu sa športovej činnosti.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

Uzn./2021/04/14/P/04: Prezídium schvaľuje pripravený plán čerpania príspevku uznanému
športu pre časť vyčlenenú na Administráciu a správu ZPS.
.
4. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, vyúčtovanie ŠD, aktuálny stav účtovníctva
GS informovala o čerpaní príspevku uznanému športu v roku 2020, o odoslaní konečného vyúčtovania
na MŠVVaŠ, o stave na účte prezídia a účte športového výboru k aktuálnemu dňu. Z príspevku nebola
vyčerpaná čiastka 831,69 EUR, ktorá bola dňa 13.4.2021 v súlade so Zmluvou 026/2020 o poskytnutí
príspevku v roku 2020 vrátená MŠVVaŠ.
GS pripraví prehľad o zaplatených členských príspevkoch podľa počtu členov jednotlivých klubov
a sekcií.

Uzn./2021/04/14/P/05: Prezídium berie na vedomie.
5. Príprava podkladov na zjazd ZPS v roku 2021 – správy o činnosti ŠV TV , Prezídium a Kontrolór,
Voľby
V súlade so Stanovami ZPS najneskôr do 15 dní pred plánovaným volebným zjazdom na sekretariát
majú byť doručené návrhy na kandidátov na jednotlivé funkcie. Najneskôr 3 dni pred voľbami sekretariát
zverejní zoznamy kandidátov.
TV a ŠV na svojich zasadnutiach pripravia zoznamy kandidátov
Miesto konania na Zjazd ZPS v roku 2021 – Žilina, Hotel Galileo.
Predpokladaný termín konania Zjazdu ZPS – 29.5.2021
Predsedajúci Zjazdu – Ing. Roman Baláž
GS zabezpečí rezerváciu zasadacej miestnosti a občerstvenia pre delegátov Zjazdu.
Hlasovanie o mieste, termíne a predsedajúcom na plánovaný Zjazd ZPS:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0

Uzn./2021/04/14/P/06: Prezídium schvaľuje termín, miesto konania a predsedajúceho pre
Zjazd ZPS v roku 2021 – dňa 29.5.2021 v Žiline, predsedať bude Ing. Roman Baláž.
6. Zmena v Stanovách ZPS nariadená MŠVVaŠ
GS informovala o povinnej zmene v Stanovách ZPS – súvisí s novelou Zákona o športe účinnou od
1.1.2021, podľa prechodných ustanovení zmeny musia byť zapracované do 30.6.2021

Uzn./2021/04/14/P/07: Prezídium berie na vedomie zapracované zmeny, ktoré budú
následne schvaľované na Zjazde ZPS.
7. Rôzne :
a) Otvorený list Rudolfa Matejova adresovaný prezídiu ZPS
List bol doručený mailom 1.3.2021, tvorí prílohu zápisnice. List bude prezentovaný na Zjazde ZPS.

Uzn./2021/04/14/P/08: Prezídium berie na vedomie
b) Prijatie nového riadneho člena - klub Kraken zo Zvolena
Dňa 11.12.2020 bola na sekretariát ZPS doručená žiadosť o prijatie za riadneho člena od zástupcov
klubu Kraken. Po doručení niekoľkých dodatočne vyžiadaných potvrdení mohla byť žiadosť predložená
členom prezídia na posúdenie a schválenie. Po krátkej diskusii prezident ZPS dal hlasovať o prijatí klubu
Kraken zo Zvolena za riadneho člena ZPS.
V krátkej diskusii členovia prezídia zhodnotili, že v súlade so Zákonom o športe prestupy športovcov
medzi klubmi nesmú byť materským klubom blokované, materský klub nesmie brániť športovcom
slobodne sa rozhodnúť, v ktorom klube budú pôsobiť. Ďalej sa postupuje podľa prestupového poriadku
ZPS. Uhradené členské za športovcov a športových odborníkov bude následne vrátené materskému
klubu zo strany ZPS.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

Uzn./2021/04/14/P/09: Prezídium dňom 14.4.2021 prijíma klub Kraken za riadneho člena
ZPS.
c) odmena naj-športovcov za rok 2020 schválená ŠV dňa 23.3.2021
tento bod omylom nebol na zasadnutí prerokovaný, informácie boli následne zaslané členom prezídia na
per rollam hlasovanie
d) Smernica o odmeňovaní športovcov za výkony a refundácie nákladov športovcom
Smernica - podklady boli schválené na zasadnutí ŠV dňa 23.3.2021.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

Uzn./2021/04/14/P/10: Prezídium schvaľuje Smernicu o poskytovaní odmien a refundácií
nákladov športovcov za dosiahnuté výsledky.
e) list z CMAS zo dňa 8.4.2021 adresovaný Ing. Krajňákovi
Dňa 8.4.2021 bol na sekretariát mailom doručený na vedomie list adresovaný Ing. Krajňákovi od
kontrolóra kvality a bezpečnosti potápačov CMAS pána Marca Allemeerscha.

List sa týka podania správy o smerniciach a výcviku TV ZPS. Ing. Krajňák pripravuje odpoveď na všetky
položené otázky. ZPS používa na výcvik štandardy CMAS, ktoré sú iba preložené do slovenského
jazyka. V liste, ktorý dostal, sú dezinformácie nezakladajúce sa na skutočnosti.

Uzn./2021/04/14/P/11: Prezídium berie na vedomie
f) informácia o vzdelávaní trénerov a získavaní kvalifikácií
Ing. Baláž informoval, že trénerská rada ZPS tento rok zorganizuje trénerský kurz a publikuje smernicu
pre systém kvalifikácie trénerov ZPS. Smernica bude obsahovať metodiky pre výcvik trénerov.
Záverečná skúška bude pozostávať z 2 častí – bez ohľadu na požadovanú kvalifikáciu bude potrebné 1)
vypracovať písomnú prácu na cca 3 strany a 2) absolvovať ústnu skúšku.
Prax počas kurzu – šéf registrovaného klubu potvrdí frekventantovi účasť na kurze a bude viesť triednu
knihu s evidenciou absolvovaných hodín výcviku.
Všeobecnú časť kurzu frekventanti absolvujú na FTVŠ UK v Bratislave alebo FTVŠ UMB v Banskej
Bystrici.

Uzn./2021/04/14/P/12: Prezídium berie na vedomie

Zasadnutie skončilo o 15:01
Zapísala: Mgr. Zuzana Žecová
Dňa 15.4.2021

