
Správa o činnosti Prezídia za rok 2020 

 

1/ počet zasadnutí 28.02., 12.08.celkom 2 x inak prebiehali per rollam hlasovania 

2/ personálna účasť v %, 

Prezident ZPS - Ing. Roman Baláž -100% 

 Viceprezident ZPS a prezident ŠV - Mgr. Štefan Mika -100%  

Viceprezident ZPS a prezident TV - Ing. Oliver Krajňák -100%  

Čl. prezídia za TV - Mgr. František Ondrejka-100% 

 Čl. prezídia za TV - Ján Chovan-100%  

Čl. prezídia za ŠV -Ing. Milan Peřina-100%  

Čl. prezídia za ŠV -Mgr. Pavol Vaculčík-100% 

 Čl. prezídia za ŠV - Radovan Séčkar-100%  

Čl. prezídia za ŠV-Miroslav Mavrák-100% 

 

3/ Úlohy : 

všeobecná činnosť  

• Na činnosť ZPS bola poskytnutá dotácia vo výške cca 122 087,- EUR, Príprava a realizácia Zjazd ZPS, 

Kontrola dodržiavania Zákona o športe Činnosť v oblasti smerníc, postupov a pokynov a vedenia 

evidencie  

• Pomoc novo vznikajúcim klubom pri zosúladení stanov podľa Zákona o športe  

• Dobudovanie Registračného systému ZPS s požiadavkami informačného systému v športe 2 časť 

 • Príprava -  Zjazdu 2020  

• Aktualizácia interných dokumentov- smerníc, pokynov a poriadkov ZPS s novelizovaným zákonom 

o športe priebežne 

•Hľadanie vhodnej nehnuteľnosti pre vytvorenie športového výcvikového strediska ZPS 

 

v oblasti zlepšenia pracovných podmienok  

• Vybavenie kancelárskych priestorov nábytkom a policami  

 

v personálnej oblasti  

Prezídium pracovalo v roku 2020 v tomto zložení:  

Prezident ZPS - Ing. Roman Baláž 

 Viceprezident ZPS a prezident ŠV - Mgr. Štefan Mika 

 Viceprezident ZPS a prezident TV - Ing. Oliver Krajňák  

Čl. prezídia za TV - Mgr. František Ondrejka  

Čl. prezídia za TV - Ján Chovan 

 Čl. prezídia za ŠV - Ing. Milan Peřina  

Čl. prezídia za ŠV - Mgr. Pavol Vaculčík  

Čl. prezídia za ŠV - Radovan Sečkár 

 Čl. prezídia za ŠV- Martin Kovačovský pracoval do 28.2.2020 ,od 07.03.2020 nový člen Miroslav 

Mavrák 

 Generálny sekretár ZPS – Mgr. Žecová Zuzana  

Na zasadnutia boli prizvaní členovia na základe ich potreby riešiť svoje požiadavky. 



Plán činnosti Prezídia ZPS na rok 2021  

• Zorganizovať športové podujatie Medzinárodné preteky v orientačnom potápaní v máji 2022 

a získavanie darov, sponzorov a partnerov  

• Nové možnosti získavania finančných prostriedkov pre šport 

• Uskutočnenie akcie " Stretnutie potápačov ZPS -prednášky športová a technická činnosť  

• Dokončenie registračného systéme ZPS pre technickú a športovú časť  

• Pripraviť návrh zmeny na novú časomieru k pretekom s firmou MATES s.r.o. 

• Podporovať akcie so zameraním na environmentalistiku, ochranu a čistenie vodných nádrží 

a jazier 

• Vybudovanie športovo potápačského centra ZPS Dobšinská Maša 

• Podporovať novovzniknuté športovo technické kluby 

• Úprava webovej stránky ZPS + čiastočná anglická verzia 

• Podporovať aktívne potápačské centrá ZPS v oblasti materiálno technického zabezpečenia. 

• V spolupráci s trénerskou radou zorganizovať školenie trénerov ZPS. 

 

Podľa aktuálnej pandemickej situácie sa môže plán činnosti prezídia v priebehu roka meniť. 

•  

  

Správu a plán činnosti prezídia ZPS vypracoval Ing. Roman Baláž 


