
  

  

  
  

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS, Bratislava, dňa 08.02.2019 

Program:  

1. Kontrola úloh 

2. Plán činnosti prezídia, ŠV, TV na rok 2019 / Ing. Baláž, Mgr. Mika, Ing. Krajňák 

3. Budova Košice – informácia o kúpe budovy / p. Kovačovský 

4. Budov Košice – správa o hospodárení / p. Kovačovský 

5. Návrh rozpočtu na rok 2019 / všetci 

6. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, vyúčtovanie štát. dotácie, audit, aktuálny stav 

účtovníctva/ Ing. Slivka, Ing. Kalasová 

7. Príprava podkladov na Zjazd ZPS v roku 2019 – peňažné denníky / ŠV, TV, P, správy 

o činnosti ŠV, TV, P a kontrolór 

8. Konanie Zjazdu ZPS – T: 09.03.2019, miesto: Ružomberok 

9. Zmena Súťažného poriadku Liga mládeže a Slovenská liga/ GS, Mika, Fiala 

10. Informácia o výzve na poskytnutie dotácie F-2019-DOT01 /Sečkár, Fiala 

11. Prestup pretekára a odsúhlasenie rekordov SR v PP / Mgr. Vaculčík, Mgr. Mika 

12. Registračný systém ZPS novinky / GS10.  

Rôzne : 

• prijatie nových členov podľa prihlášok 

 

I. Otvorenie zasadnutia   
Prezident ZPS otvoril zasadnutie prezídia o 12:40 a skonštatoval, že z počtu 9 členov Prezídia 

ZPS je prítomných 9 členov a Prezídium ZPS je uznášaniaschopné.   

 

Prítomní členovia – Ing. Roman Baláž, Mgr. Štefan Mika, Mgr. Pavol Vaculčík, Radovan 

Sečkár, Ing. Milan Peřina, Ján Chovan, Mgr. František Ondrejka, Ing. Oliver Krajňák  

Prítomní prizvaní – Ing. Slavomír Slivka,  

Ospravedlnení prizvaní – Ing. Michal Bizoň, Patrik Fiala, Emil Zápeca 

 

II. Odsúhlasenie návrhu programu zasadnutia  
Program zasadnutia bol doplnený o nasledovné body: 

 

13. Úpravy v dokumente Štatút reprezentanta / Mgr. Mika, Mgr. Vaculčík 

14. Smernica o odmeňovaní a cestovných náhradách / GS, p. Kovačovský 

Hlasovanie za doplnenie programu: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: Prezídium ZPS schválilo doplnený program zasadnutia 



  

  

  
  

III. Priebeh zasadnutia 

1. Kontrola úloh 

• Pán Emil Zápeca bol opätovne pozvaný na zasadnutie v lehote 8 dní pred konaním 

zasadnutia. Svoju neprítomnosť ospravedlnil krátkosťou času, ktorý mu bol poskytnutý na 

zorganizovanie záležitostí brániacich mu zúčastniť sa zasadnutia.  

V súvislosti s opakovanými listami zasielanými na adresu prezídia od p. Emila Zápecu 

a oprávnenosťou námietok v nich vyjadrených bola vykonaná fyzická kontrola 

dokumentácie klubu Fatima, pri ktorej bolo zistené, že ZPS neeviduje riadnu prihlášku ani 

ďalšie dokumenty vyžadované podľa Stanov ZPS platných od 28.5.2016, kedy boli 

zapracované zmeny v súlade so Zákonom o športe 440/2015 a kluby dovtedy združené 

pod ZPS boli vyzvané JUDr. Alicou Packovou (vo funkcii Generálneho sekretára v danom 

období) na zosúladenie klubových stanov a termín bol stanovený do 15.12.2016. 

Rovnako aj Stanovy ZPS platné od 5.1.2018 v článku 18 presne stanovujú, aké 

dokumenty sú požadované pre Riadne členstvo v ZPS.  

Preto členovia prezídia jednomyseľne konštatovali, že klub Fatima a jeho členovia nie sú 

od r. 2017 platnými členmi ZPS. Z tohto dôvodu bude potrebné na najbližšom Zjazde 

ZPS 9.3.2019 prerokovať úpravu zápisnice zo Zjazdu ZPS 17.3.2018, kedy bolo mylne 

konštatované, že delegát klubu Fatima má aj hlasovacie právo.  

 

• Spor Waschinová – SC Senec 

o  SC Senec: na adresu ZPS prišlo písomné vyjadrenie z SC Senec o zrušení 

rozhodnutia o vylúčení členky Rebeccy Waschinovej, a zároveň list, v ktorom  

SC Senec trvá na rozhodnutí o vylúčení Sarah Waschinovej, ktorá sa po tomto 

vylúčení stala riadnou členkou klubu KŠP Neptún. 

o  Prišiel mail aj od zástupcu Waschinovej 

o  Ing. Michal Bizoň má za úlohu napísať odpoveď, v ktorej bude prezentovať aj 

konštatovanie prezídia z predchádzajúceho zasadnutia (13.12.2018), ktoré je 

zaznamenané v zápise z daného zasadnutia. 

 

• P.Fiala nedoručil správu z MS seniorov v Belehrade. Doplnil chýbajúce zápisy zo 

zasadnutí ŠV. 

• Žiadosť o dotáciu – finančné prostredky prišli už v decembri, zmena na tento rok – posun 

termínu na zdokladovanie čerpania. GS oskenuje zmluvu a pripraví ju ako prílohu na 

Zjazd. 

• GS informovala o nových funkciách v registračnom systéme. 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 



  

  

  
  

2.  Plán činnosti prezídia, ŠV, TV na rok 2019 
Plány činnosti na r. 2019 sú v prílohách č. 1 – 3 na webovej stránke (http://www.zps-

diving.sk/Zapisy-zo-zasadnutia-11). 

  TV plánuje zorganizovať kurz a skúšky ZPP (Základy prístrojového potápania) pre športovcov, 

ktoré budú v rámci naplnenia bezpečnostných smerníc povinné pre plavcov RP a Snorkel Diver.  

Prvotný termín stanovený na 31.3.2019 na bazéne Iuventa v Bratislave bol neskôr telefonicky 

so zástupcami TV upravený na 16.3.2019, pretože 31.3.2019 sa koná školenie rozhodcov 

a trénerov ZPS, z ktorých mnohí by sa ako doprovod maloletých športovcov nemohli zúčastniť 

naraz oboch akcií. TV zastúpený Ing. Oliverom Krajňákom sa telefonicky zaviazal, že v danom 

termíne (16.3.2019) na kurz a skúšky vyšle aspoň dvoch z nasledovných členov: Oliver Krajňák, 

František Ondrejka, Ján Chovan, František Ondruš. 

Hlasovanie: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: Prezídium schvaľuje zorganizovanie kurzu a skúšok Základov prístrojového 

potápania (ZPP). 

 

3. Budova Košice – informácia o kúpe budovy 
M.Kovačovský informoval o kontrole v budove zo strany SZK prostredníctvom ich zástupcu. 

SZK má na svojom zasadnutí odsúhlasiť zníženie kúpnej ceny, ZPS čaká na vyjadrenie. 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie.  

 

4. Budova Košice – správa o hospodárení 
Budova má 88% obsadenosť. Náklady na vykurovanie sa túto vykurovaciu sezónu 

znížili o 70%. 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

5. Návrh rozpočtu na r. 2019 

GS prezentovala aktuálny stav hospodárenia pri správe a prevádzke ZPS + návrh na zvýšenie 

niektorých položiek rozpočtu. 

Prezídium hlasovalo o zmene rozdelenia členských príspevkov na r.2019 v nasledovnom 

pomere: 

PR ŠV TV 

40% : 20% : 40%  

Na rok 2020 bude prerozdelenie znovu prejednané po zhodnotení hospodárenia za rok 2019. 
Hlasovanie: 

http://www.zps-diving.sk/Zapisy-zo-zasadnutia-11
http://www.zps-diving.sk/Zapisy-zo-zasadnutia-11


  

  

  
  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 – Mgr.Mika 

 

Uznesenie: Prezídium schvaľuje rozdelenie členských príspevkov na rok 2019 v pomere 

40:20:40 pre prezídium: športový výbor: technický výbor. 
 

Prezident ZPS predniesol dokument/prezentáciu návrhu rozpočtu pre ŠV, tento dokument bude 

súčasťou príloh prezentovaných na Zjazde ZPS. 

 

6. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, vyúčtovanie štát. dotácie, audit, aktuálny 

stav účtovníctva 

GS oboznámila členov prezídia s výsledkami prebehnutej kontroly HKŠ-VS08/54 zo strany 

hlavného kontrolóra športu. Výročná správa ZPS 2017 bola doplnená o chýbajúce údaje, je 

zverejnená na webe ZPS (http://www.zps-diving.sk/ZverejneniaMSVVS-SR--182) a bude 

opätovne schvaľovaná na Zjazde ZPS 9.3.2019. 

 

Kontrolór ZPS informoval členov prezídia, že HKŠ bude odoslaná odpoveď na sťažnosť 

p.Hummela v stanovenej lehote. 

 

Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie. 

 

7. Príprava podkladov na Zjazd ZPS v roku 2019 

F. Ondrejka zabezpečí prenájom miestnosti na Zjazd v Ružomberku. 

Členovia prezídia navrhli za predsedajúceho Zjazdu ZPS 9.3.2019 Mgr. Pavla Vaculčíka. 

Správy o činnosti prezídia, ŠV a TV tvoria prílohy 4 – 6 tejto zápisnice. 

Po minuloročnom incidente s nepovoleným zhotovovaním audio-záznamu z priebehu Zjazdu 

členovia prezídia odporúčajú uviesť do pozvánky upozornenie, že táto aktivita nie je povolená – 

GS v pozvánke upozornenie sformuluje. 

 
Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 – Mgr. Pavol Vaculčík 

 

Uznesenie: Prezídium schvaľuje ako predsedajúceho Zjazdu ZPS 9.3.2019 Mgr. Pavla Vaculčíka. 

 

8. Konanie Zjazdu ZPS 9.3.2019 v Ružomberku 
Hlasovanie: 

Za:9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

http://www.zps-diving.sk/ZverejneniaMSVVS-SR--182


  

  

  
  

 

Uznesenie: Prezídium schvaľuje termín Zjazdu 9.3.2019 a miesto konania Zjazdu Ružomberok. 

 

9. Zmena Súťažného poriadku Liga mládeže a Slovenská liga 
Zmenení Súťažné poriadky pre LM a SL boli schválené per rollam 31.1.2019. Zápis 

z hlasovania je na webe (http://www.zps-diving.sk/Zaznamy-27). Súťažné poriadky sú prílohou 

č. 7 tejto zápisnice. 

 

Uznesenie: Prezídium scvhálilo úpravy Súťažných poriadkov LM a SL per rollam 31.1.2019 

 

10. Informácia o výzve na poskytnutie dotácie F-2019-DOT01 
P.Fiala vypracováva žiadosť na dotáciu F-2019-DOT01 a odošle ju v termíne na jej podanie. 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie 

 

11. Prestup pretekára a odsúhlasenie rekordov SR v PP 
Nie sú žiadne hlásené prestupy ani rekordy na odsúhlasenie. 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie 

 

12. Registračný systém ZPS 
Novinky boli prednesené pri kontrole úloh. 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie 

 

13. Dokument Štatút reprezentanta ZPS 
Dokument je záväzný pre každého reprezentanta ZPS. Úpravy boli vykonané v článku II 

Povinnosti reprezentanta, odsek 2. Pôvodný dokument z r. 2014 ako aj upravený dokument je 

zverejnený na webe ZPS (http://www.zps-diving.sk/Dokumenty-26). Upravený dokument tvorí 

prílohu č. 8 tejto zápisnice. 
Hlasovanie: 

Za:9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: Prezídium schvaľuje úpravy v dokumente Štatút reprezentanta. 

 

http://www.zps-diving.sk/Zaznamy-27
http://www.zps-diving.sk/Dokumenty-26


  

  

  
  

14. Smernica ZPS o poskytovaní peňažných odmien športovým 

odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní cestovných 

náhrad na akciách. 
M.Kovačovský v spolupráci s GS zapracovali zmeny do dokumentu Smernica o poskytovaní 

peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní 

cestovných náhrad na akciách ZPS. Upravený dokument tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice. 
Hlasovanie: 

Za:9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: Prezídium schvaľuje úpravy v dokumente Smernica o poskytovaní peňažných 

odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní 

cestovných náhrad na akciách ZPS 

 

15. Rôzne  
 

a) Ing. Oliver Krajňák informoval, že ZPS každoročne sponzoruje akciu Čisté vody 

v Tatrách. Tento rok ZPS dostal ponuku na organizovanie majstrovstiev SR vo 

fotografii. Táto akcia je považovaná za motiváciu pre amatérskych fotografov 

v ZPS. TV pripraví formulár, cez ktorý sa záujemcovia o majstrovstvá budú môcť 

prihlásiť. Súťaž bude prebiehať v októbri. Navrhnuté sú 2 súťažné kategórie: 

fotografie pod vodou a fotografie zo športu. 

 

Uznesenie: Prezídium ZPS súhlasí s uskutočnením súťaže fotografií. 

 

b) Prezident informoval, že Prvý podhladinový rugby klub má záujem o členstvo v 

ZPS. GS má za úlohu sprostredkovať p.AndrejoviSkottovi informácie 

o potrebných dokumentoch pre prijatie do ZPS. 

  

Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie 

 

c) Prijatie nových členov podľa žiadostí. Zoznam žiadateľov: 

• Klub Hurrican: Adam Deák 

• Klub Potápač Košice: Viliam Lafko, Jana Lafková, Ján Németh, Radovan Korner, Peter 

Jankulák 

• Klub LE Divers: Ladislav Cunik, Maroš Čech, Jozef Straka 

•  Klub Vodnár: Pavol Svitanek, Dušan Turčiačik,  

• Klub Nafta Gbely: Rastislav Klena, Róbert Gál, Milan Bucha 



  

  

  
  

• Klub OK Divers: Patrik Kolesár, Ivan Hric, Viktor Funk, Mária Hodnická, Michal Vitikač, 

Ivan Rojko 

• Klub Ocean Devils: Martin Ruman, Vítezslav Vespalec, Zdenka Belanová, Peter 

Paskevic 

 

Prezident ZPS dal hlasovať o prijatí menovaných žiadateľov za členov ZPS.  
Za: 9  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie: Prezídium ZPS schválilo vymenovaných členov 

 

• Klub Vodný svet Zvolena: Erika Lacenová 

Prezident informoval členov o potrebe osobného stretnutia s p. Lacenovou, aby mala možnosť 

zdôvodniť svoju žiadosť o členstvo a zápis športového odborníka. 

 

Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie, že p. Lacenová bude pozvaná na nasledujúce 

zasadnutie prezídia. 

 

• Klub Fatima: Štefan Tóth, Anna Urbánková, Karol Gottschal 

 

Uznesenie: Prezídium ZPS odkladá schvaľovanie vymenovaných členov, kým si klub Fatima 

nevysporiada riadne členstvo v ZPS. 

 

d) GS informoval členov prezídia o oznámení p.Hofericovej  o jej vystúpení z členstva 

v ZPS. 

Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie. 

 

e) GS informovala členov o potrebných licenciách na softvér do PC a notebooku 

v kancelárii ZPS a na sekretariáte TV.  

 

Uznesenie: Prezídium ZPS súhlasí so zakúpením. 

 

f) Prezident informoval členov, že žiadosť o zmenu stanov ZPS bola podaná 

2.2.2019 

 

Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie. 

 

g) Vzhľadom na fakt, že prevádzkové náklady ZPS prevyšujú sumu, ktorú má 

prezídium k dispozícii, GS a kontrolór ZPS navrhli, aby Budova Košice posielala 

ZPS rovnakú sumu, ako si nárokuje mesačne SZK. 



  

  

  
  

 

Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

Zasadnutie skončilo o 15:30.  

Zapísala: Mgr. Zuzana Žecová  


