
Zasadnutie Technického výboru ZPS, 
dňa 26.02.2011 v Ružomberku. 

 
 
 
Program zasadnutia:  
 
Zahájenie 
1./ Doškolenie Inštruktorov a prolongácia licencií. 
2./ Licenčné zmluvy a Licencie PC na rok 2011. 
3./ Kontrola a uzávierka materiálov na Zjazd 
4./ Rôzne 
Uznesenie - záver. 
 
Prítomní: 
Ing. Oliver Krajňák, Ing. Slavomír Slivka, Cyril Cabala, Ján Chovan, Ing. Bartolomej Fedor 
CSc., Ing. Gustáv Závodský, František Ondrejka, Peter Kuska, Štefan Humel, Emil Zapeca. 
Ospravedlnení: Bc. Branislav Zapeca, p. Morvay.  
 
Zasadnutie TV otvoril a zúčastnených privítal Prezident TV. Zároveň osobne predstavil, 
zúčastneným, tajomníka TV ZPS, Slavomíra Slivku. 
 
Bod 1./ 
Prítomný členovia TV ZPS prešli menovite zoznam inštruktorov za účelom jeho aktualizácie. 
Bol vznesený dotaz od p. Krajňáka ako sa bude postupovať v prípade, že o členstvo požiada 
inštruktor, ktorý získal inštruktorskú licenciu CMAS mimo ZPS. Členovia TV sa dohodli, že 
v takomto prípade sa žiadateľ musí zúčastniť doškolenia a po predložení doterajšej 
kvalifikácie, komisia rozhodne o jeho členstve. Rovnako sa bude postupovať aj v prípadoch, 
ak inštruktor dlhší čas nevykonával svoju činnosť. (p. Karpiš). 
Prítomní členovia TV sa dohodli, že termín doškolenia inštruktorov bude 09.04.2011 o 10.00 
hod., v Trenčíne. Pozvánky s programom a ostatnými náležitosťami rozpošle tajomník TV. 
Poplatok bol stanovený na 30,-EUR, V tomto poplatku je zahrnuté aj občerstvenie a ID karta 
pre zúčastnených. 
Členovia ZPS, ktorý budú mať prednášky na doškolení majú nárok na finančnú odmenu 10,- 
EUR/hod. 
Pán Zapeca ďalej poznamenal zopár myšlienok načo by sa mala komisia pri doškolení 
zamerať. 
Pán Zapeca informoval, že TV by mal mať nárok na určitú finančnú dotáciu na školenie 
nových „kádrov“.  Osobne to preverí u prezidenta ZPS. 
Dňa 08.04.2011 sa uskutoční o 10.00 školenie inštruktorov DAN – systému. Školenie bude 
vykonávať Ing. Závodský. Bližšie informácie získajú záujemcovia na stránke PC Bratislava. 
 
Bod 2./  
Zúčastnení vedúci PC podpísali licenčné zmluvy a po zaplatení poplatku im bol odovzdaný 
diplom, v zmysle predmetnej zmluvy. 
 
 
 



 
Bod 3./  
Ešte pred samotným hlasovaním, predložil Emil Zapeca písomné splnomocnenie jeho osoby 
pri hlasovaní podpísané Bc. Branislavom Zapecom. Týmto Emil Zapeca disponoval dvoma 
hlasmi.  
Prítomný členovia TV ZPS schválili kandidátov na funkcie v ZPS pre Zjazd ZPS nasledovne: 
 
Prezident ZPS: Ing. Karol Vinš, (prítomných: 8, za: 5, proti: 2, zdržal sa hlasovania: 1). 
Prezident TV:  Ing. Oliver Krajňák, (prítomných: 7, za: 6, zdržal sa hlasovania: 1). 
Člen prezídia ZPS za TV: Emil Zapeca, (prítomných: 7, za: 6, zdržal sa hlasovania: 1). 
    Ján Chovan, (prítomných: 7, za: 6, zdržal sa hlasovania: 1). 
 
Na prezidenta ZPS bol tiež navrhnutý p. Bumbala s hlasovaním: prítomných: 8, za: 4, proti: 
4). 
Prítomní schválili požiadavku TV ZPS na zjazd ZPS, prerozdelenie členských príspevkov 
a príspevkov za kluby v pomere: 40% pre ŠV ZPS, 40% pre TV ZPS, 20% pre prezídium. 
 
Bod 4./  
Bola vznesená otázka, kedy p. Idešic dáva hlásenie o počte členov na príslušné ministerstvo – 
preverí kontrolná komisia. 
Vzhľadom na to, že boli vznesené viaceré požiadavky na úpravu smerníc, p. Zapeca bol 
poverený ich sumarizáciou, ktorú predloží na najbližšom zasadnutí TV. Po pripomienkovaní 
a schválení zmien TV ZPS, budú tieto predložené na prezídiu ZPS. 
Tajomník TV informoval, že spracoval peňažný denník TV ZPS za rok 2010, z dostupných 
podkladov. Denník s účtovnými dokladmi odošle p. Kalasovej na spracovanie. Ďalej 
konštatoval, že k dňu jeho nástupu do funkcie neprevzal žiadnu hotovosť (z pokladne TV 
ZPS). Prítomných informoval o stave a hospodárení TV ZPS za rok 2010. TV poveril 
prezidenta TV o zosúladenie skutkového stavu pokladne s účtovným stavom. 
TV požaduje vydokladovanie použitia finančných prostriedkov určených pre TV ZPS 
z prenájmu budovy v Košiciach - 40%. Správu predloží kontrolná komisia na najbližšom 
zasadnutí TV.  
TV poveruje tajomníka TV na vyžiadanie prístupového hesla pre TV ZPS do „intranetu 
CMAS“, kvôli lepšej informovanosti a synchronizácii. 
Predseda TV predloží prezídiu požiadavku TV ZPS, aby ohľadne záležitosti TV ZPS 
komunikoval z CMAS tajomník TV (kópia na prezidenta ZPS a prezidenta TV).  
Pán Fedor informoval prítomných o konkrétnom prípade z praxe, ktorý sa mu stal pri potápaní 
v Egypte, z ktorého vyplynulo, že je treba zosúladiť nastavenia počítačov ešte pred samotným 
ponorom. 
 
Najbližšie zasadnutie TV ZPS sa uskutoční v Trenčíne dňa 08.04.2011 o 15.00 hod. 
 
 
 
V Ružomberku dňa 26.02.2011 
 
 
Ing. Slavomír Slivka 
tajomník TV ZPS 


