
  

  

  
  

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS, dňa 1.2.2022 

Wolkrova 4, Bratislava 

Program:  
1. Kontrola úloh  
2. Chata Aqualand – informácia o stave a jej využívaní/ Mgr. Žecová 
3. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, aktuálny stav účtovníctva/ Ing. Slivka, Mgr. Žecová 
4. Aktuálny stav čerpania príspevku uzn.športu od MŠVVaŠ / Mgr. Žecová 
5. Rozdelenie členských príspevkov v roku 2022 / všetci 
6. Schválenie upraveného zoznamu CTM na obdobie 2021/2022 / Duchoslavová 
7. Rozdelenie príspevku na CTM / Duchoslavová, Mgr. Žecová 
8. Schválenie upravenej Smernice o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom 

realizačných tímov atď a jej prílohy č.1 na rok 2022 – ŠV schválil 17.12.2021 / Mgr. Žecová 
9. Schválenie zmien v Smerniciach a Štatúte TV / Ondruš, Špaková 
10. Odsúhlasenie rekordov SR v PP za rok 2021 / Mgr. Vaculčík, Mgr. Mika  
11. Odsúhlasenie športového kalendára ZPS na rok 2022 / Duchoslavová 
12. Stanovenie termínu a miesta konania Zjazdu ZPS 2022 / všetci 
13. Rozdelenie príspevku uznanému športu na rok 2022 / všetci 
14. Žiadosť o dotáciu na rok 2022 od BSK/ Mgr. Žecová 
15. Rôzne :  

• prijatie nových členov podľa žiadostí 
 

I. Otvorenie zasadnutia   
Kvôli zdravotným dôvodom sa kontrolór ZPS zúčastnil zasadnutia online formou. Prezident ZPS, Ing. Baláž, otvoril 

zasadnutie prezídia o 13:10, privítal prítomných, poprial im v roku 2022 veľa pracovných aj osobných úspechov 

a hlavne veľa zdravia. Skonštatoval, že z aktuálneho počtu 9 členov Prezídia ZPS je v tej chvíli prezenčne 

prítomných 8 členov a Prezídium ZPS je uznášaniaschopné. O 13:20 sa počas kontroly úloh dostavil R.Sečkár. 

 

Prítomní členovia  

Ing. Roman Baláž,   

Mgr. Štefan Mika 

Mgr. František Ondrejka,  

Ing. Oliver Krajňák,   

Radovan Sečkár 

Miroslav Mavrák, 

Pavol Vaculčík, 

Mgr. Milan Peřina, 

František Ondruš,  

Prítomní prizvaní  

Dana Duchoslavová 

Mgr. Zuzana Žecová 

Ing. Slavomír Slivka, online od 13:10 

 

II. Odsúhlasenie návrhu programu zasadnutia  
GS do programu doplnila bod o Návrhu správy z administratívnej finančnej kontroly a bod týkajúci sa členských 

príspevkov na rok 2022. 

R. Baláž doplnil bod do časti Rôzne – informácie zo stretnutia neolympijských športov. 



  

  

  
  

O. Krajňák doplnil bod – predstavenie novej tajomníčky TV. 

Kontrolór ZPS doplnil bod v časti Rôzne – informácie zo školenia kontrolórov 

Upravený program: 
1. Kontrola úloh  
2. Chata Aqualand – informácia o stave a jej využívaní/ Mgr. Žecová 
3. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, aktuálny stav účtovníctva/ Ing. Slivka, Mgr. Žecová 
4. Aktuálny stav čerpania príspevku uzn.športu od MŠVVaŠ / Mgr. Žecová 
5. Rozdelenie členských príspevkov v roku 2022 / všetci 
6. Schválenie upraveného zoznamu CTM na obdobie 2021/2022 / Duchoslavová 
7. Rozdelenie príspevku na CTM / Duchoslavová, Mgr. Žecová 
8. Schválenie upravenej Smernice o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom 

realizačných tímov atď a jej prílohy č.1 na rok 2022 – ŠV schválil 17.12.2021 / Mgr. Žecová 
9. Schválenie zmien v Smerniciach TV / Ondruš, Špaková 
10. Rozšírenie členov TV o nového člena / Ondruš 
11. Zmeny v registračnom systéme požadované TV / Žecová, Ondruš 
12. Odsúhlasenie rekordov SR v PP za rok 2021 / Mgr. Vaculčík, Mgr. Mika  
13. Odsúhlasenie športového kalendára ZPS na rok 2022 / Duchoslavová 
14. Stanovenie termínu a miesta konania Zjazdu ZPS 2022 / všetci 
15. Rozdelenie príspevku uznanému športu na rok 2022 / všetci 
16. Žiadosť o dotáciu na rok 2022 od BSK/ Mgr. Žecová 
17. Rôzne :  

• prijatie nových členov podľa žiadostí 
 
Hlasovanie o programe zasadnutia 
Za:   8 
Proti:  0 
Zdržal sa:  1 (zatiaľ neprítomný R.Sečkár) 

Uzn./2022/02/01/P/01: Prezídium ZPS schválilo program zasadnutia. 

 

 

III. Priebeh zasadnutia 
1. Kontrola úloh  

• Neplatiči v Košiciach – Iba za p. Filčákovú jej manžel so ZPS komunikuje, no stále nie je schopný začať 

splácať dlh. Ing. Roško sa vyjadril o odpredaju pohľadávok v duchu, že pri ich celkovej nízkej sume to nie 

je reálne. Naďalej bude riešiť Ing. R. Baláž a Ing. M.Roško. 

• TV sa vyjadril, že Smernica o odmeňovaní môže v časti odmeňovania športových odborníkov inštruktorov 

ostať bez zmeny. 

• Web stránka – úpravy nie sú ešte dokončené, budú v najbližších dňoch. 

• Kurz pre trénerov – zatiaľ sa neuskutočnil – kvôli pandémii. Treba nájsť vhodný termín a z pedagogiky, 

práva a športovej psychológie je potrebné prizvať odborníkov. Podľa počtu záujemcov bude stanovená 

cena za kurz. Ďalej má na starosti Ing. Baláž a Mgr. Mika 

• List od CMAS – Ing. O.Krajňák 2x vyžiadal kópiu úvodného listu/podnetu, na základe ktorého CMAS od 

ZPS žiadal vyjadrenia za technický výbor. Bez ďalšej reakcie CMAS. Kým z CMAS neposkytnú informácie, 

na základe ktorých začali toto konanie, nebude TV ďalej reagovať. 

• Per rollam hlasovania od posledného riadneho zasadnutia – na webe ZPS 

o Per rollam hlasovanie - 1.schválenie šport.odborníka rozhodcu, 2. prijatie 1 nového člena ZSP - 

17.12.2021 

o Per rollam hlasovanie - 1.schválenie šport.odborníkov rozhodcov, 2. prijatie 2 nových členov ZSP - 

30.11.2021 

https://www.zps-diving.sk/Zapisy-a-per-rollam-hlasovania-11
https://zps-diving.sk/uploads/99661640170476hlasovaniePerRollam20211217-schvalenieSportOdbRozhodcuPrijatie1Clena.pdf
https://zps-diving.sk/uploads/99661640170476hlasovaniePerRollam20211217-schvalenieSportOdbRozhodcuPrijatie1Clena.pdf
https://zps-diving.sk/uploads/77231638523283hlasovaniePerRollam20211130-schvalenieSportOdbRozhodcovPrijatie2Clenov.pdf


  

  

  
  

o Per rollam hlasovanie - 1.úprava rozpočtu čerpania príspevku ZPS, 2. prerozdelenie príspevku15% 

klubom za r.2021 - 25.11.2021 

o Per rollam hlasovanie - zápis športového odborníka I*, P.Rapan - 23.11.2021 

o Per rollam hlasovanie - zápis športových odborníkov inštruktorov potápania - 10.11.2021 

o Per rollam hlasovanie - prijatie klubu Sport Club DS za riadneho člena ZPS - 28.10.2021 

• Členské príspevky – upravené, informácia zverejnená, platby na rok 2022 už prebiehali podľa upraveného 
sadzobníka 

• Príspevok klubom 15% z príspevku uznanému športu bol rozdelený v konečnej sume 32 000,- Eur a riadne 
zúčtovaný. 

• Smernica CTM – výkonnostné triedy použité na výber CTM členov 

• Limity pre reprezentantov – boli zverejnené, použité na výber reprezentantov, zoznam bude predmetom 
dnešného zasadnutia 

• Rekordy – vyplatené, ďalšie budú na programe dnes 

• Klub Sport Club DS – žiadosť o prijatie do ZPS bude predložená na Zjazde ZPS v roku 2022. 

 
Uzn./2022/02/01/P/02: Prezídium berie na vedomie závery z kontroly úloh. 

 

2. Chata Aqualand – informácia o stave a jej využívaní 
GS informovala o stave financií na účte zps-diving.sro, o frekvencii ubytovania/prenajímania chaty za uplynulé 

obdobie. Komunikovala nahlásené problémy s krbom – od správcu chaty, J. Fabiána. 

R.Sečkár mal pripomienku – navýšiť platby za prenájom o spotrebovanú energiu. Po diskusii sa členovia zhodli na 

navýšení poplatku za prenájom vzhľadom na všeobecné zvýšenie cien od poskytovateľa elektriny na 400,- / noc na 

celý objekt. Na FB treba dať reklamu na chatu – S. Slivka sa ponúkol, že to urobí. Kvôli servisu krbu bude oslovený 

J.Chovan. 

 

Uzn./2022/02/01/P/03: Prezídium berie na vedomie. 

 

3. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, aktuálny stav účtovníctva 
GS prezentovala výpisy z účtov prezídia, technického výboru, športového výboru a príspevku uzn. športu formou 

projekcie. 

 

Uzn./2022/02/01/P/04: Prezídium berie na vedomie. 

 

4. Aktuálny stav čerpania príspevku uzn. športu od MŠVVaŠ 
GS podala správu o stave čerpania príspevku uzn. športu, vyúčtovanie je každý mesiac zverejňované na webe 

ZPS v časti https://www.zps-diving.sk/ZverejneniaMSVVS-SR--182#p_vyuctovanie. 

 

Uzn./2022/02/01/P/05: Prezídium berie na vedomie informácie a chate ZPS. 

 

5. Rozdelenie členských príspevkov v roku 2022 
Ing. Baláž navrhol rozdeliť vyzbierané členské príspevky na 4 rovnaké časti, po 25%.  

Hlasovanie: 

Za:   9 
Proti:   0 
Zdržal sa: 0 
 

https://zps-diving.sk/uploads/58921638523037hlasovaniePerRollam20211125-1rozpocet-2prerozdelenie15percentMedziKluby2021.pdf
https://zps-diving.sk/uploads/58921638523037hlasovaniePerRollam20211125-1rozpocet-2prerozdelenie15percentMedziKluby2021.pdf
https://zps-diving.sk/uploads/28831637845313hlasovaniePerRollam20211123-zapisSportOdbornika.pdf
https://zps-diving.sk/uploads/92421636529779hlasovaniePerRollam20211110-zapisSportOdbornikov.pdf
https://zps-diving.sk/uploads/90801635842737hlasovaniePerRollam20211028-prijatieKlubuSportClubDS.pdf
https://www.zps-diving.sk/ZverejneniaMSVVS-SR--182#p_vyuctovanie


  

  

  
  

Uzn./2022/02/01/P/06: Prezídium schvaľuje rozdelenie členských príspevkov v roku 2022 

v pomere 25:25:25:25 pre Prezídium : ŠV : TV : Chata ZPS. 

 

6. Schválenie upraveného zoznamu CTM na obdobie 2021/2022 
Predložený zoznam tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

Hlasovanie: 

Za:   9 
Proti:   0 
Zdržal sa: 0 
 

Uzn./2022/02/01/P/07: Prezídium schvaľuje zoznam CTM na obdobie 2021/2022 

 

7. Rozdelenie príspevku na CTM za rok 2021 
Podklady na rozdelenie celkovej sumy 4000,-Eur boli vypracované Ing. Matesom na základe splnených limitov 

a výkonnostných tried členov jednotlivých CTM v roku 2021. 

Klub Spolu 

Barakuda Šaľa 2 553,08 

DELFÍN Žilina 443,04 

Vodný Svet Zvolena 293,77 

Neptún Bratislava 87,29 

Žralok Bratislava 490,79 

PCP RAK 78,72 

SPORT CLUB SC 53,31 

Suma 4 000,00 

 

Hlasovanie: 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa: 0 

 

Uzn./2022/02/01/P/08: Prezídium schvaľuje rozdelenie príspevku CTM za rok 2021. 

 

8. Schválenie upravenej Smernice o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom 

realizačných tímov atď a jej prílohy č.1 na rok 2022 
17.12.2021 schválil ŠV zmeny v Smernici o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom 

realizačných tímov atď a jej prílohy č.1 na rok 2022. Dokumenty tvoria prílohu č.2 a č.3 

17.12.2022  tejto zápisnice. Menili iba časti týkajúce sa odmeňovania športových odborníkov rozhodcov na 

podujatiach organizovaných športovým výborom, aby zohľadňovali aktuálnu výšku minimálnej 

mzdy na SK, ktorá predstavuje maximálnu možnú hodinovú odmenu pre dobrovoľníka v športe. 

Hlasovanie: 

Za:   9 
Proti:   0 
Zdržal sa: 0 

 



  

  

  
  

Uzn./2022/02/01/P/09: Prezídium schvaľuje Smernice o poskytovaní peňažných odmien 

športovým odborníkom a členom realizačných tímov atď. a jej prílohy č.1 na rok 2022. 

 

Prestávka 14:30 – 14:45 

 

9. Schválenie zmien v Smerniciach TV 
F. Ondruš prezentoval zmeny vo Výcvikových a Bezpečnostných smerniciach TV ZPS. Boli zmenení garanti 

výcviku a nejednoznačné formulácie. Smernice sú na webe TV ZPS (https://zps-diving.sk/Dokumenty-20) 

Hlasovanie: 

Za:   9 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
Uzn./2022/02/01/P/10: Prezídium schvaľuje zmeny vo Výcvikových a Bezpečnostných 

smerniciach TV ZPS. 

 

10. Rozšírenie členov TV o nového člena 
F. Ondruš informoval, že na poslednom zasadnutí TV 29.12.2022 TV prijal siedmeho člena, MUDr. Jána Marcinka 

na pozíciu „lekár“. Má na starosti všetky medicínske záležitosti pri výcviku a potápačských aktivitách ZPS. 

Kontrolór ZPS upozornil, že bude potrebné upraviť štatút TV, v ktorom je stanovené zloženie TV. 

Uzn./2022/02/01/P/11: Prezídium berie na vedomie. 

 

11. Zmeny v registračnom systéme požadované TV  
GS podľa zápisnice zo zasadnutia TV ZPS zo dňa 29.12.2021 komentovala požadované zmeny a vysvetlila, ktoré 

požiadavky sú neopodstatnené a ktoré budú zapracované.  

Editácia údajov je možná iba systémovým administrátorom. V súčasnosti má každá sekcia ZPS svojho zástupcu, 

ktorý má do reg.systému plný prístup. Kvalifikácie členov budú k nahliadnutiu aj bez nutnosti prihlásenia do 

systému. Ku kvalifikácii inštruktorov bude možné zapísať údaj o čísle ID karty. 

S.Slivka prezentoval aplikáciu Aqualink, do ktorej má ZPS prístup a možnosť schvaľovať kvalifikácie potápačov 

tam zadané po ich overení. 

 

Uzn./2022/02/01/P/12: Prezídium berie na vedomie 

 

12. Odsúhlasenie rekordov SR v PP za rok 2021 

Dátum Miesto Meno Klub Disciplína R.nar Dosiahnutý čas 

23.10.2021 Bratislava Jakub Kozmer KVŠ Barakuda 50m AP 2003  00,14.96 

23.10.2021 Bratislava Jakub Kozmer KVŠ Barakuda 50mPP 2003 00,16.72 

Hlasovanie 

Za:   9 
Proti:   0 
Zdržal sa: 0 
Uzn./2022/02/01/P/13: Prezídium schvaľuje vyplatenie odmien za dosiahnuté rekordy. 

 

https://zps-diving.sk/Dokumenty-20


  

  

  
  

13. Odsúhlasenie športového kalendára ZPS na rok 2022 
Športový kalendár tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. Prezídium potvrdilo miesto konania školenia rozhodcov – chatu 

Aqualand na Palcmanskej Maši. V prípade väčšieho počtu prítomných rozhodcov využiť hotel v susedstve, kde je 

možné aj objednať stravu. 

Hlasovanie: 

Za:   9 
Proti:   0 
Zdržal sa: 0 

 

Uzn./2022/02/01/P/14: Prezídium schvaľuje upravený športový kalendár na rok 2022. 

 

14. Stanovenie termínu a miesta konania Zjazdu ZPS 2022 
Prezident ZPS navrhol, aby sa Zjazd ZPS 2022 konal na chate Aqualand, členovia prezídia za TV navrhli termín 

2.4.2022, ktorý bude nadväzovať na prolongáciu, ktorá sa bude na chate konať 1.4.2022, a teda budú prítomní 

mnohí zástupcovia technických klubov. Predsedajúcim Zjazdu bude Mgr. Pavol Vaculčík. 

Hlasovanie: 

Za:   9 
Proti:   0 
Zdržal sa: 0 

 

Uzn./2022/02/01/P/15: Prezídium schválilo termín a miesto konania Zjazdu ZPS 2022 na 2.4.2022 

od 12:00 na chate Aqualand na Palcmanskej Maši, predsedajúcim bude Mgr. Pavol Vaculčík. 

 

15. Rozdelenie príspevku uznanému športu na rok 2022 
GS prezentovala vypracovaný návrh rozdelenia, zástupcovia ŠV doplnili medzi naplánované podujatia CMAS Open 

water Finswimming MS vo Viverone Biella, Taliansko v dňoch 12.-17.9.2022. Návrh bude prepracovaný, aby 

zahŕňal aj toto podujatie. 

 

Uzn./2022/02/01/P/16: Prezídium odkladá hlasovanie o návrhu na rozdelenie príspevku uznanému 

športu na rok 2022. 

 

16. Žiadosť o dotáciu na rok 2022 od BSK 
GS informovala, že aj na rok 2022 bola podaná žiadosť o dotáciu v oblasti športu od Bratislavského 

samosprávneho kraja na podujatia organizované ZPS v regióne BSK. 

 

Uzn./2022/02/01/P/17: Prezídium berie na vedomie. 

 

17. Rôzne 

a) Prijatie nových členov podľa žiadostí 
K 1.2.2022 boli na sekretariát doručené nasledovné žiadosti o prijatie za člena ZPS a žiadosti o obnovenie členstva 

po jeho prerušení + žiadosť o prestup do iného klubu: 

ID 
Číslo pot. 
pasu Meno Priezvisko 

Dátum 
narodenia Klub Obec Aktívny 

990   Stanková Michaela 5.3.1982 Potápačské Centrum Komárno Komárno 2022 

988   Stanko Tomáš  15.10.1979 Potápačské Centrum Komárno Komárno 2022 



  

  

  
  

993 4325 Martina Kurcinová 28.6.1983 Potápačské Centrum Komárno Komárno   

991   Martina Martinčeková 12.6.1974 KŠP HIPPOCAMPUS Martin Martin   

987   Marek Škrovina 21.5.1977 KŠP HIPPOCAMPUS Martin Martin   

        

Obnovenie členstva      

736   Ivan Habánek 18.2.1989  KŠP HIPPOCAMPUS Martin   2020 

885   Juraj  Dolník 9.8.1988  KŠP HIPPOCAMPUS Martin   2020 

733   Katarína Lamošová 16.1.1974  KŠP HIPPOCAMPUS Martin   2019 

735   Ondrej Majtán 7.10.1973  KŠP HIPPOCAMPUS Martin   2019 

380   Michal Smolár 19.6.1993 
prestup z LE Divers do KŠP 
HIPPOCAMPUS Martin   2019 

 

Hlasovanie: 

Za:   9 
Proti:   0 
Zdržal sa: 0 

Uzn./2022/02/01/P/18: Prezídium prijíma vyššie uvedených žiadateľov za členov ZPS, členovia 
musia v čo najkratšom čase mať aj uhradené členské príspevky na rok 2022. 
 

b) Príprava plánu činnosti prezídia na rok 2022 

GS pripraví online zasadnutie po 13.2.2022, po sústredení reprezentantov, ktoré sa bude konať od 7.-10.2.2022, 
na ktorom členovia prezídia spoločne pripravia plán činnosti na rok 2022 za jednotlivé sekcie, ktoré zastupujú. 
 
 
 

 

Zasadnutie skončilo o 16:02 

Zapísala: Mgr. Zuzana Žecová  

Dňa 7.2.2022 


