
  

  

  
  

 

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS, Bratislava, dňa 28.09.2018 

  

Program:  

1. Kontrola úloh 

2. Vyhodnotenie a odsúhlasenie správ z ME a MS – juniorov a seniorov,  PP, OP, 

Freediving / Mgr. Mika, Fiala, Sečkár 

3. Budova Košice – informácia o správe budovy / Kovačovský 

4. Odsúhlasenie športových odborníkov podľa žiadostí / GS 

5. Žiadosť o dotáciu na rok 2019 / Ing. Baláž 

6. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, aktuálny stav účtovníctva/ Ing. Slivka, Kalasová/ 

7. Odsúhlasenie nových limitov pre zaradenie do reprezentácie na rok 2019 plávanie s 

plutvami / Mgr. Mika 

8. Odsúhlasenie rekordov SR v PP za rok 2018 / Mgr. Vaculčík, Mgr. Mika 

9. Nový registračný systém ZPS aktuálny stav / Bošiak, GS 

10. Rôzne : 

• prijatie nových členov podľa žiadostí 

 

I. Otvorenie zasadnutia   
Prezident ZPS otvoril zasadnutie prezídia o 12:25 a skonštatoval, že z počtu 9 členov 

Prezídia ZPS je prítomných 6 členov, 3 sa ospravedlnili a Prezídium ZPS je 

uznášaniaschopné.   

 

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

Peřina, Ing. Oliver Krajňák, Ján Chovan 

Ospravedlnení členovia – Radovan Sečkár, Martin Kovačovský, Mgr. František Ondrejka 

Prítomní prizvaní – Ing. Slavomír Slivka, Patrik Fiala, Vladimír Bošiak, Dana Duchoslavová 

Ospravedlnení prizvaní – Ing. Michal Bizoň, RNDr. Eleonóra Kalasová 

 

II. Odsúhlasenie návrhu programu zasadnutia  

Do programu zasadnutia boli doplnené nasledujúce body: 

a) týkajúci sa listu od p. Emila Zápecu zo dňa 21.9.2018 adresovaného kancelárii ZPS. 

b) Ďalším doplneným bodom programu bolo prednesenie návrhu na vyhotovenie 

propagačného kalendáru ZPS p.Danou Duchoslavovou – tento bod bol vzhľadom na 

časovú zaneprázdnenosť p. Duchoslavovej zaradený na začiatok zasadnutia. 

c) Stručná informácia o neformálnom stretnutí prezidenta ZPS s jedným z právnych 

zástupcov SOV (Mgr. Viktorom Karel). 



  

  

  
  

 

Program:  

1. Návrh na vyhotovenie propagačného kalendára ZPS / p.Dana Duchoslavová 

2. Vyjadrenie ZPS k listu od p. Emila Zápecu / Ing.Oliver Krajňák 

3. Informácia o neformálnom stretnutí prezidenta ZPS s jedným z právnych 

zástupcov SOV / Ing. Baláž 

4. Kontrola úloh 

5. Vyhodnotenie a odsúhlasenie správ z ME a MS – juniorov a seniorov,  PP, OP, 

Freediving / Mgr. Mika, Fiala 

6. Budova Košice – informácia o správe budovy / Kovačovský 

7. Odsúhlasenie športových odborníkov podľa žiadostí / GS 

8. Žiadosť o dotáciu na rok 2019 / Ing. Baláž 

9. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, aktuálny stav účtovníctva/ Ing. Slivka, 

Kalasová/ 

10. Odsúhlasenie nových limitov pre zaradenie do reprezentácie na rok 2019 plávanie s 

plutvami / Mgr. Mika 

11. Odsúhlasenie rekordov SR v PP za rok 2018 / Mgr. Vaculčík, Mgr. Mika 

12. Nový registračný systém ZPS aktuálny stav / Bošiak, GS 

13. Rôzne: 

a) Priatie nových členov podľa žiadostí 

 
Prezident ZPS dal hlasovať o schválení zmeny a doplnení programu zasadnutia prezídia ZPS. 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: Prezídium ZPS schválilo program zasadnutia 

 

1. Návrh na vyhotovenie propagačného kalendára ZPS 
 Prezident ZPS predstavil členom prezídia prítomnú p. Danu Duchoslavovú ako 

dokumentaristu akcií ZPS, najmä pretekov PP. 

P. Duchoslavová predniesla návrh, aby ako jedna z foriem propagácie ZPS a jeho činnosti bol 

vypracovaný mesačný listovací kalendár na rok 2019 s fotkami poskytnutými technickým 

výborom z akcií potápačov, ďalej z pretekov v plutvovom plávaní a samozrejme aj od od 

zástupcov orientačného potápania a podvodného rugby. Kalendár by obsahoval aj časový 

harmonogram pretekov a iných akcií organizovaných ZPS, ktoré je možné v časovom 

predstihu pred aktuálnou tlačou poskytnúť. Prezentovala aj predbežnú cenovú ponuku na 

náklad 50 resp. 100 kusov. 

 



  

  

  
  

Uznesenie: Prezídium súhlasí s takouto formou propagácie. Je potrebné vypracovať viaceré 
cenové ponuky a stanoviť možnosti financovania takéhoto projektu. 

 

2. Vyjadrenie ZPS k listu od p. Emila Zápecu 
Členovia prezídia boli informovaní o informačnom liste od p.Emila Zápecu, nepriamo 

štylizovanom ako jeho sťažnosť na činnosť TV a kontrolóra ZPS. 

Ing. Oliver Krajňák sa k listu vyjadril. Vysvetlil členom prezídia aj historické súvislosti 

v zmenách organizácie zloženia a práce TV. Informoval o procese výcviku inštruktorov 

a podmienkach potrebných na splnenie požiadaviek TV ZPS pri udeľovaní rôznych licencií. 

TV zasadal a vyjadrenie je prílohou č.1 tejto zápisnice (Vyjadrenie TV). 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. TV vypracuje oficiálnu odpoveď pre p.Zápecu. 

 

3. Informácia o neformálnom stretnutí prezidenta ZPS s jedným z právnych 

zástupcov SOV 
Prezident ZPS informoval členov prezídia o neformálnom stretnutí s Mgr. Viktorom Karelom, 

ktoré sa neplánovane uskutočnilo 21.9.2018 v kancelárii ZPS v Bratislave – prediskutovali 

spolu plánované vytvorenie strešnej organizácie pre národné zväzy, problémy s chýbajúcou 

infraštruktúrou pre členov ZPS, nefunkčnosť informačných systémov, predstavu SOV 

o využití budovy bývalého ROH na kancelárie pre zväzy a pod. 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie.  

 

4. Kontrola úloh 
Pri kontrole úloh informoval prezident ZPS o uskutočnenom stretnutí právnych 

zástupcov strán SC Senec a p.Waschinovej, ktoré sa uskutočnilo 21.9.2018 

v kancelárii ZPS. 

Potápačské preukazy už sú vytlačené a je možné si doobjednať chýbajúce počty 

prostredníctvom GS (športové kluby) alebo priamo u tajomníčky TV (technické 

kluby). 

Registračný systém ZPS je v procese testovania. 

Informácie na webovej stránke ZPS sú priebežne upravované. 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

5. Vyhodnotenie a odsúhlasenie správ z ME a MS – juniorov a seniorov,  PP, OP, 

Freediving 

Mgr.Mika podal správu o ME juniorov v Istanbule. Správa je v prílohe č.2 tejto zápisnice (ME 

juniorov Istanbul) 

http://www.zps-diving.sk/uploads/89501539242169Odpove%C4%8F%20p%C3%A1novi%20Z%C3%A1pecovi.pdf
http://www.zps-diving.sk/uploads/67021539234604Sprava%20ME%20juniorov%20Istanbul%202018.pdf
http://www.zps-diving.sk/uploads/67021539234604Sprava%20ME%20juniorov%20Istanbul%202018.pdf


  

  

  
  

Patrik Fiala podal podrobnú správu o MS seniorov v Belehrade. Správa je v prílohe č.3 tejto 

zápisnice.  

Ďalej informoval členov prezídia, že na pokyn prezidentky CMAS p.Arzhanovej tam prebehla 

voľba zástupcov športovcov do komisie plávania s plutvami a rýchlostného potápania pod 

CMAS-om, čo bolo kritizované kvôli neprítomnosti viacerých zástupcov krajín, ktoré majú 

svojich členov združených pod CMAS (https://www.finswimmer.com/mauricio-fernandez-

castillo-representing-finswimmers-in-cmas-commission/). 

Správu o Majstrovstvách vo Freedivingu tiež podal Patrik Fiala a je v prílohe č. 4 (MS 

Freediving Lignano) 

Správu o ME seniorov a juniorov v OP v Gyékényes v Maďarsku vypracoval Radovan Sečkár, 

prezentoval ju Patrik Fiala. Tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice (ME OP Gyekenes) 

 

Uznesenie: Prezídium berie správy na vedomie a gratuluje úspešným reprezentantom. 

 

6. Budova Košice – informácia o správe budovy 
GS informovala členov prezídia o ponuke na priamy odpredaj pozemkov pod budovou 

a priľahlom pozemku na parkovanie zo strany Centra podpory MVSR v Košiciach. 

Po vypracovaní Geometrického plánu č.49/15 zo dňa 30.11.2015, ktorého vyhotovenie 

zabezpečilo MV SR, Centrum podpory Košice, bola pôvodná parcela rozdelená z dôvodu ich 

plánovaného odpredaja vlastníkom stavieb. Pod budovou, ktorej spoluvlastníkom je ZPS sa 

nachádza pozemok s parcelným číslom C KN č.510/673 a priľahlý pozemok využívaný na 

parkovanie má parcelné číslo D KN č.510/672. 

V súvislosti s presným zameraním a zistením plochy využívanej ZPS bola upravená nájomná 

zmluva na využívanie týchto pozemkov. 

V liste zo dňa 6.8.2018 je podrobný rozpis  parcelných čísel a plôch, ktoré boli ponúknuté 

ZPS na priamy odpredaj. Kancelária ZPS poslala Centru podporu Košice odpoveď 

s vyjadrením predbežného záujmu o odkúpenie oboch predmetných pozemkov. 

Prezident ZPS informoval o svojom stretnutí so zástupcami Zväzu športových kynológov, 

ktorí trvajú na výške stanovenej ceny za budovu. 

 

Uznesenie: Prezídium súhlasí s vyjadrením predbežného záujmu o odkúpenie. Vzhľadom na 

komplikované vzťahy s druhým spoluvlastníkom budovy bude treba nájsť vhodné riešenie 

na odkúpenie. 

 

7. Odsúhlasenie športových odborníkov podľa žiadostí 
Po doplnení potrebných dokumentov Tomášom Svitankom bolo možné hlasovať o jeho 

zápise do registra športových odborníkov. 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

http://www.zps-diving.sk/uploads/81031539242299Sprava%20MS%20Freediving%20-%20Lignano%20Sabbiadoro%202018.pdf
http://www.zps-diving.sk/uploads/81031539242299Sprava%20MS%20Freediving%20-%20Lignano%20Sabbiadoro%202018.pdf
http://www.zps-diving.sk/uploads/38011539234071sprava%20ME%20v%20OP%20Gyekenyes_HU%202018%20LR.pdf


  

  

  
  

Uznesenie: Prezídium schválilo Tomáša Svitanka ako inštruktora s klasifikáciou I**. 

 

8. Žiadosť o dotáciu na rok 2019 
Patrik Fiala potvrdil, že žiadosť o dotáciu bola podaná v termíne na predkladanie žiadostí 

28.9.2018. Prezident ZPS mu vyjadril poďakovanie za podrobné vypracovanie potrebných 

tabuliek. 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

9. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, aktuálny stav účtovníctva 
Finančný stav PS zhodnotil prezident ZPS. Informoval tiež o zverejňovaní informácií o čerpaní 

prostriedkov z verejných financií na webovej stránke ZPS v časti Prezídium / Zverejnenia 

MŠVVŠ SR. 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

10. Odsúhlasenie nových limitov pre zaradenie do reprezentácie na rok 2019 

plávanie s plutvami 
Mgr. Mika informoval, že limity na zaradenie do reprezentácie na rok 2019 boli členmi ŠV 

prebraté na ich zasadnutí tiež 28.9.2018 v dopoludňajších hodinách. Limity ŠV ZPS pre účasť 

na MS a ME sú v prílohe č.6 tejto zápisnice (Limity). 

 

Hlasovanie o nových limitoch: 
Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: Prezídium ZPS schválilo limity v predloženej podobe.  

 

11. Odsúhlasenie rekordov SR v PP za rok 2018 
Mgr. Mika podal informáciu o rekordoch za rok 2018, ktoré boli taktiež prebraté na zasadnutí 

ŠV v dopoludňajších hodinách. Odsúhlasené rekordy sú v prílohe č. 7 tejto zápisnice 

(Rekordy 2018). 

 

Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie. 

 

12. Nový registračný systém ZPS aktuálny stav 
Vladimír Bošiak predstavil členom prezídia nový registračný systém ZPS. Momentálne sa 

v ňom nachádzajú testovacie údaje – fiktívne kluby a členovia. Systém prechádza podrobným 

http://www.zps-diving.sk/uploads/39721539235754Limity%20pre%20ucast%20na%20ME%20a%20MS%202018_2019.pdf
http://www.zps-diving.sk/uploads/68601539246497Rekordy_181010.pdf


  

  

  
  

testovaním a dolaďovaním. GS spolu s p.Bošiakom vypracujú používateľskú príručku 

a naplnia databázu údajmi získanými pri povinnom importe údajov do IS športu MŠVVŠ. 

 

Uznesenie: Systém bude zverejnený na používanie v ostrej prevádzke do 1.11.2018.  

 

13. Rôzne 
a) Prijatie nových členov podľa žiadostí  Zoznam žiadateľov:  

Martina Magová, Jakub Chromčák 

 
Prezident ZPS dal hlasovať o prijatí menovaných žiadateľov za členov ZPS. 

Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: Prezídium ZPS schválilo vymenovaných členov. 

 

b) Ing. Baláž informoval členov prezídia o formálnych zmenách klubu KŠP Žralok 

Bratislava – transformácia na KŠPaP Žralok Bratislava 

 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

c) Ing. Krajňák informoval o tom, že na poslednom zasadnutí TV bol Tomáš 

Svitanek prijatý ako člen TV za komisu foto-video. 

 

Uznesenie: Prezídium schvaľuje nového člena TV komisie foto-video Tomáša Svitanka. 

 

d) Ing. Krajňák informoval o poskytnutí sponzorského príspevku 600€ na 

Medzinárodný festival potápačských filmov 

 

Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie 

 

e) Nákup dresov pre rozhodcov 

 

Uznesenie: Musí to byť zahrnuté do rozpočtu na rok 2019. 

 

f) Ing. Peřina sa informoval na možnosti poistenie plavcov z CMAS pri výkone 

športu, ktoré bolo prezentované na poslednom Zjazde ZPS 

 

Uznesenie: Prezídium odporúča ponúknuť túto možnosť najmä rodičom maloletých plavcov 

a cez tajomníkov TV alebo ŠV zadať žiadosť. 



  

  

  
  

 

g) Navýšenie odmien rozhodcov 

 

Uznesenie: Prezídium súhlasí s navýšením a odporučilo p. Kovačovskému vypracovanie 

konkrétneho návrhu na navýšenie odmien pre rozhodcov a jeho predloženie na schválenie 

na zasadnutí ŠV. 

 

 

Prílohy: 

1. Vyjadrenie TV 

2. Správa o ME juniorov v Istanbule  

3. Správa o MS seniorov v Belehrade 

4. Správu o Majstrovstvách vo Freedivingu 

5. Správu o ME seniorov a juniorov v OP v Gyékényes 

6. Limity ŠV ZPS pre účasť na MS a ME 2018/2019 

 

 

 

 

Zasadnutie skončilo o 15:30.  

Zapísala: Mgr. Zuzana Žecová  


