
  

  

  
  

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS, Bratislava, dňa 12.8.2020 

Program:  
1. Kontrola úloh  
2. Odsúhlasenie účasti reprezentácie juniorov a seniorov na ME PP, RP, BP a DPP v Lignano, 

Taliansko a nominácie na ME PP,RP,BF a DPP juniorka, seniorka/ Mgr. Mika,  
3. Odsúhlasenie športových odborníkov podľa žiadostí / GS 
4. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, aktuálny stav účtovníctva / GS  
5. Informácia o zmenách v rozpočte čerpania príspevku uznanému športu z MŠVVaŠ na rok 2020 

/ GS, Duchoslavová 
6. Schválenie zmien a doplnenia Kalendára podujatí ŠV – 2x sústredenia vo Freedivingu / 

Duchoslavová 
7. Odsúhlasenie rekordov SR v PP za rok 2020 / Mgr. Vaculčík, Mgr. Mika  
8. Rôzne :  

• prijatie nových členov podľa žiadostí 
• podnet podaný Ing. Závodským na Zjazde ZPS dňa 7.3.2020 v Žiline 

 

I. Otvorenie zasadnutia   
Prezident ZPS, Ing. Baláž, otvoril zasadnutie prezídia o 13:25, privítal prítomných. Skonštatoval, že 

z aktuálneho počtu 9 členov Prezídia ZPS je v tej chvíli prítomných 8 členov, tomto čase chýbal Pavol 

Vaculčík, a Prezídium ZPS je uznášaniaschopné. 

 

Prítomní členovia – Ing. Roman Baláž,  Mgr. Štefan Mika, Mgr. Milan Peřina, Mgr. František Ondrejka, 

Ing. Oliver Krajňák,  Ján Chovan, Radovan Sečkár, Miroslav Mavrák, Pavol Vaculčík (prišiel o 13:30) 

Prítomní prizvaní –Dana Duchoslavová, Tatiana Nazadová 

Ospravedlnení prizvaní – Ing. Michal Bizoň, Ing. Marián Roško 

 

II. Odsúhlasenie návrhu programu zasadnutia  
Program zasadnutia bol upravený nasledovne: 

1. Kontrola úloh  
2. Odsúhlasenie účasti reprezentácie juniorov a seniorov na ME PP, RP, BP a DPP v Lignano, 

Taliansko a nominácie na ME PP,RP,BF a DPP juniorka, seniorka/ Mgr. Mika,  
3. Odsúhlasenie športových odborníkov podľa žiadostí / GS 
4. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, aktuálny stav účtovníctva / GS  
5. Informácia o zmenách v rozpočte čerpania príspevku uznanému športu z MŠVVaŠ na rok 2020 

/ GS, Duchoslavová 
6. Schválenie zmien a doplnenia Kalendára podujatí ŠV – 2x sústredenia vo Freedivingu / 

Duchoslavová 
7. Odsúhlasenie rekordov SR v PP za rok 2020 / Mgr. Vaculčík, Mgr. Mika  
8. Rôzne :  

• prijatie nových členov podľa žiadostí 
• podnet podaný Ing. Závodským na Zjazde ZPS dňa 7.3.2020 v Žiline 

• investovanie financií z predaja budovy v Košiciach / Baláž 
Za: 9 
Proti: 0 



  

  

  
  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie: Prezídium ZPS schválilo upravený program zasadnutia s doplneným bodom. 

 

III. Priebeh zasadnutia 
1. Kontrola úloh 

• Neplatiči v budove v Košiciach – doteraz neboli uhradené žiadne z požadovaných pohľadávok, 
v terajšej výnimočnej situácii súvisiacej s epidemiologickou situáciou ich zatiaľ ZPS nevymáha inou 
cestou. 

• František Ondrejka informoval, že nehnuteľnosť na Liptove, ktorú na poslednom zasadnutí 
prezentoval, nie je na predaj 

• Zjazd ZPS schválil návrh rozpočtu čerpania príspevku uznanému športu a jednotlivých sekcií ZPS 

• Členské príspevky boli rozdelené po odsúhlasení Zjazdom na účet športového výboru a technického 
výboru 

• TV – zatiaľ nepripravil bod do Smernica ZPS o poskytovaní peňažných odmien a cestovných náhrad na 
akciách ZPS 

• Upravené Stanovy ZPS boli schválené na Zjazde a sú aj potvrdené MVSR a zverejnené na webe 
ZPS Stanovy ZPS platné od 7.3.2020 

• GA CMAS – presunuté na 19.9.2020. Bude formou  video-konferencie, za ZPS sa zúčastní 
Oliver Krajňák 

• BSK - kvôli epidémii Covid-19 zrušilo všetky výzvy 

• Plány činností jednotlivých sekcií ZPS boli vypracované a schválené na Zjazde 

• GS zatiaľ nevyžiadala od p. Zápecu kópiu matričnej knihy, prezídium už na tom netrvá 
a zhodlo sa na riešení situácie vyplývajúcej z nedostupnosti matričnej knihy PC Trenčín. 

• Financie za uhradené licencie CMAS boli vrátené na účet športového výboru a následne jednotlivým 
športovým klubom. 

Uznesenie: Prezídium berie na vedomie. 

 

2. Odsúhlasenie účasti reprezentácie juniorov a seniorov na ME PP, RP, BP a DPP 

v Lignano, Taliansko a nominácie na ME PP,RP,BF a DPP juniorka, seniorka 
Na zasadnutí ŠV predchádzajúcom zasadnutie prezídia 12.8.2020 bola účasť reprezentantov ZPS 

schválená. Zoznam nominantov je nasledovný: 

 

Seniori: Hrašková, Chen, Kalník 

Juniori: Suba, Slišková, Kiššová, Rajtárová, Viršíková, Vasilová, Barczi, Kozmer, Šoška, Rehorovský 

 

Športový výbor účasť schválil za podmienok, ktoré budú presne stanovené v písomnej podobe a bude 

vyžadovaný notárom overený podpis zákonného zástupcu alebo plnoletého reprezentanta na tomto 

informovanom súhlase. Dokument musí podrobne vymenovať podmienky účasti a riziká spojené 

s vycestovaním do Talianska v októbri 2020.  

Prezident ZPS, Ing. Roman Baláž odmieta zodpovednosť za toto rozhodnutie a plne zodpovedný je 

Prezident Športového výboru, viceprezident ZPS, Mgr. Štefan Mika. 

 

Prezídium ukladá GS vypracovať a rozposlať list na: 

http://www.zps-diving.sk/uploads/16931550525798SmernicaZpsOOdmenovaniACestovnychNahradach.pdf
http://www.zps-diving.sk/uploads/16931550525798SmernicaZpsOOdmenovaniACestovnychNahradach.pdf
http://www.zps-diving.sk/uploads/69411589463738Stanovy-ZPS-20200307.pdf


  

  

  
  

• Úrad verejného zdravotníctva so žiadosťou o oficiálne vyjadrenie a odporúčanie, ako sa 

má ZPS k situácii postaviť, ak medzinárodná federácia organizuje šampionát, na ktorý 

rodičia reprezentantov chcú svoje deti poslať. 

• MŠVVaŠ SR – s otázkou, ako bude posudzovaný náklad na uhradené štartovné, ak bude 

podujatie nakoniec zrušené a financie nebudú vrátené v plnej výške 

• na MZV so žiadosťou o ich oficiálne vyjadrenie 

Hlasovanie o tomto bode  bude možné až po vyjadreniach ÚVZ, MŠVVaŠ a MZV. 

 

Uznesenie: Prezídium k účasti stanovisko nezaujalo. 

 

3. Odsúhlasenie športových odborníkov podľa žiadostí 
GS predložila členom prezídia na schválenie nasledovné žiadosti: 

Martina Szabóová – tréner I. kvalifikačného stupňa 

Peter Mihálik – I** 

Adolf Cetera – I* 

Jozef Rodák – I*** 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie: Prezídium ZPS schvaľuje zápis vymenovaných žiadateľov do IS športu ako 

športových odborníkov ZPS  

 

4. Kontrola peň. denníkov a hospodárenia, aktuálny stav účtovníctva 
GS prezentovala aktuálne vyúčtovanie čerpanie dotácie – príspevku uznanému športu, ktoré je 

pravidelne v mesačných intervaloch zverejňované na webe ZPS, Zverejnenia MŠVVŠ SR 

 

Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie. 

 

5. Informácia o zmenách v rozpočte čerpania príspevku uznanému športu z MŠVVaŠ 

na rok 2020 
GS prezentovala upravený rozpočet čerpania príspevku uznanému športu. Tvorí prílohu č. 1 tejto 

zápisnice. 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: Prezídium ZPS schvaľuje upravený rozpočet čerpania príspevku uznanému 

športu. 

 

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


  

  

  
  

6. Schválenie zmien a doplnenia Kalendára podujatí ŠV – 2x sústredenia vo 

Freedivingu 
Tajomníčka ŠV prezentovala upravený kalendár podujatí ŠV, krátko zhrnula info o doplnených 

sústredeniach komisie Freedivingu. Miroslav Mavrák doplnil zmeny na pozíciách hlavných rozhodcov 

jednotlivých pretekov. Upravený kalendár tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Uznesenie: Prezídium ZPS schvaľuje zmeny v kalendári podujatí ŠV. 

 

7. Odsúhlasenie rekordov SR v PP za rok 2020 
Prezident ŠV informoval o novom rekorde SR na 100m PP za 41,16 - zaplávaný Sarou Suba 2.8.2020 

v Debrecíne 

Uznesenie: Prezídium ZPS berie na vedomie. 

 

8. Rôzne 
a) Prijatie nových členov podľa žiadostí  

Žiadatelia s uvedeným zameraním svojej činnosti: 

 

František KOLPAK 12.9.1984 Potápač Košice Košice potápač 

Timotej Oravec 12.8.1991 Ocean Devils Bratislava Chorvátsky Grob športovec 

Peter Spitzkopf 28.9.1974 Potápačské centrum LE DIVERS Levoča potápač 

  

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie: Prezídium ZPS prijíma uvedených žiadateľov za členov ZPS 

Žiadatelia bez uvedeného účelu členstva 

Miriam Mojžišová 6.12.1973 Vodný Svet Zvolena Zvolen 

Andrea Todorovičová 23.11.1977 Vodný Svet Zvolena Zvolen 

Róbert Karnas 15.7.1970 Vodný Svet Zvolena Zvolen 

Zdenka Stankovičová 24.2.1971 Vodný Svet Zvolena Zvolen 
 

Hlasovanie: neprebehlo z dôvodu nejasnosti účelu členstva žiadateľov.  

 

Uznesenie: Prezídium ZPS žiada písomné vyjadrenie jednotlivých žiadateľov, akým 

spôsobom sa chcú podieľať na činnosti ZPS, keďže nejde o aktívnych športovcov, 

potápačov ani športových odborníkov. 



  

  

  
  

 

b) Podnet od p. Závodského: Ing. Rodák sa zúčastnil prolongácie inštruktorských oprávnení v roku 

2017, skúšok inštruktorov v r.2018 ako člen komisie a zároveň bol preskúšaný. Dokumenty 

potvrdzujúce jeho účasť sú k dispozícii spolu s tlačenou verziou tejto zápisnice v kancelárii ZPS. 

c) Web stránka ZPS – zistiť, či je možné dať preusporiadať hlavné menu na stránke, zistiť, prečo je 

nefunkčný link na stránku zo Svetového pohára OP z roku 2017, opraviť zoznam členov prezídia 

d) Per rollam hlasovania za obdobie od predchádzajúceho zasadnutia prezídia – sú riadne 

zverejnené na webe ZPS Zápisy a per rollam hlasovania, prezídium ich berie na vedomie 

e) Ing. Baláž informoval o možnosti kúpy pozemku v Podunajských Biskupiciach. Prezentované bolo 

formou projekcie inzerátu z portálu nehnuteľností na predaj. Pavol Vaculčík zistí rozmery 

pozemku. 

f) GS pošle potvrdenie o uhradení odmien inštruktorom na kurze VDPZ z roku 2019 technickému 

výboru. 

 

 

 

Zasadnutie skončilo o 15:15.  

Zapísala: Mgr. Zuzana Žecová  

http://www.zps-diving.sk/Zapisy-a-per-rollam-hlasovania-11

