
 

 

 

 

 
 

Zápisnica zo Zjazdu Zväzu potápačov Slovenska, 
konaného dňa 02. júna 2017, v Bratislave, na Wolkrovej 4 

(v zasadacej miestnosti na I. poschodí), s termínom začiatku o 
12:00 hod. 

 
 

 
Prítomní/Neprítomní:  Delegáti a hostia podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1), ktorej 

originál je uložený na Sekretariáte ZPS   
 
 

Navrhovaný program :  
1. Prezentácia účastníkov  
2. Otvorenie  
3. Schválenie zloženia mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
4. Schválenie programu Zjazdu 
5. Schválenie rokovacieho poriadku Zjazdu  
6. Prijatie nových členov ZPS  
7. Schválenie zápisnice zo Zjazdu ZPS v roku 2016  
8. Správy o činnosti ŠV, TV a Prezídia za rok 2016  
9. Správa hlavného kontrolóra za rok 2016  
10. Správy o hospodárení za rok 2016 ŠV, TV, Prezídia a budovy v Košiciach  
11. Plány činností na rok 2017 ŠV, TV a Prezídia  
12. Plány rozpočtov na rok 2017 ŠV, TV a Prezídia  
13. Použitie príspevku k uznanému športu na rok 2017  
14. Návrh na úpravu Stanov podľa § 19 ods.3 písm. a) zákona o športe č. 440/2015 Z.z. a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
15. Doplňujúca voľba člena odvolacieho disciplinárneho orgánu 
16. Správa mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
17. Diskusia 
18. Záver 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. 

 Prezentácia účastníkov 
Generálny  sekretár pri príchode  delegátov inštruoval, kde je prezenčná listina a určené miesto 
delegátov. 
 
 
 

2.  
Otvorenie Zjazdu ZPS 

 
Zjazd ZPS (ďalej aj len “Zjazd”) otvoril prezident ZPS pán Roman Baláž a odovzdal slovo členovi 
prezídia za technický výbor ZPS pánovi Jánovi Chovanovi, ktorého poveril vedením Zjazdu. Pán 
Chovan privítal všetkých prítomných členov ZPS, ktorí sú delegátmi ZPS, ako aj prítomných členov 
orgánov ZPS a hostí. 
Po úvodnom privítaní pán Ján Chovan  konštatoval, že:  
● Lehota na prípravu rokovania Zjazdu bola dodržaná a Zjazd bol zvolaný v súlade so Stanovami 
ZPS (článok 34, ods. 5 Stanov ZPS).  
● Termín konania Zjazdu  bol prezídiom stanovený na 2.6.2017 o 12.00 hod., na Wolkrovej ulici  
4., v Bratislave.  
● Oznam o konaní Zjazdu bol zaslaný 12.5.2017 elektronicky na oficiálne evidované emailové 
adresy klubov a individuálnych členov. Oznam bol umiestnený na webovú stránku a členom bol 
poslaný link , kde budú uložené všetky potrebné materiály vrátane pozvánky, návratiek a 
programu. Materiály boli zverejňované postupne a 25.5.2017 bol elektronicky poslaný oznam 
doplnení všetkých materiálov potrebných k rokovaniu. 
Predsedajúci pán Chovan dostal od Prezidenta ZPS návrhy na zmenu navrhovaného  programu 
Zjazdu ZPS (ešte pred schválením programu Zjazdu): 
Bod navrhovaného programu číslo 10. Správy o hospodárení za rok 2016 ŠV, TV, Prezídia 
a budovy v Košiciach sa doplnil v názve Výročná Správa ZPS a Správy o hospodárení za rok 2016 
ŠV, TV, Prezídia a budovy v Košiciach 



 

 

 

 

Bod navrhovaného programu číslo 12. Plány rozpočtov na rok 2017 ŠV, TV a Prezídia a bod 
navrhovaného programu číslo 13. Použitie príspevku k uznanému športu na rok 2017 sa zlúčili 
do jedného bodu s názvom Návrh rozpočtu ZPS pod bodom číslo 13. A tiež bod číslo 16 
navrhovaného programu  Správa mandátovej, návrhovej a volebnej komisie sa zmení na bod 
č.4 došlo k omylu pri písaní programu na Zjazd. Delegáti zobrali na vedomie chybu 
v programe Zjazdu ZPS. 
 

Vyjadrenia delegátov či iných zúčastnených osôb:  (podľa stanov ZPS je potrebné zmenený 
program schváliť nadpolovičnou väčšinou delegátov s hlasovacím právom) 
- nezazneli 
 
 
 
 

3. 
Schválenie zloženia mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

 
Predsedajúci úvodom tohto bodu programu uviedol, že vzhľadom na neskôr navrhované 
schvaľovanie zmeny Rokovacieho poriadku, kde rokovanie Zjazdu  vedie predsedajúci, ktorým je 
Prezident ZPS alebo ním poverená osoba, spravidla člen Prezídia ZPS sa pracovné predsedníctvo 
schvaľovať nebude, a pokračoval prednesením návrhu na zloženie jednotlivých komisii. 
mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a  zapisovateľa a overovateľa. Po preverení vôle 
prijatia funkcií, ako aj prítomnosti navrhnutých kandidátov, delegáti aklamačne jednoznačnou 
väčšinou prítomných schválili zloženie mandátovej, návrhovej komisie,  zapisovateľa Zjazdu ZPS a 
overovateľov Zápisnice zo Zjazdu ZPS nasledovne: 
 
Mandátova komisia a Návrhová komisia: 

 
Bohuš Žember - predseda mandátovej a návrhovej komisie 
Tibor Horváth - člen mandátovej a návrhovej komisie 
Dominik Osuský – člen mandátovej a návrhovej komisie 
 
Volebná komisia: 
 
1. Ing. Milan Perina - predseda  
2. Patrik Fiala - člen a zapisovateľ 
3. Ing. Bartolomej Fedor - člen 



 

 

 

 

 
Zapisovateľ : Tatiana Nazadová 
Overovateľ:  Ing. Marián Roško 

  
 
 
Následne predsedajúci požiadal, aby sa mandátová komisia ujala svojej funkcie a pripravila svoju 
správu. Súčasne predsedajúci navrhol využiť čas, ktorý potrebuje mandátová komisia na prípravu 
svojej správy, rozhodnúť o účasti hostí na rokovaní Zjazdu ZPS. Navrhol, aby o tejto záležitosti 
rozhodli samotní delegáti svojím rozhodnutím a súčasne menovite hostí vymenoval. Delegáti 
aklamačne jednoznačnou väčšinou prítomných účasť hostí schválili. 
 
Zjazd schvaľuje účasť hostí na rokovaní Zjazdu. Zoznam prítomných a hostí je obsahom Prílohy č. 
1, tejto zápisnice.  
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie SCHVÁLENÉ  
Odlišné stanovisko delegáta:   žiadne  
 
Po prijatí uznesenia predsedajúci vyhlásil krátku prestávku do času návratu mandátovej komisie. 

 

 
 
 
 

4. 
Správa mandátovej a návrhovej komisie 

 

Predseda mandátovej a návrhovej komisie pán Bohumír Žember  o 12.50 hod predniesol správu 
mandátovej komisie a návrhovej komisie, v ktorej komisia skonštatovala, že na Zjazde ZPS bolo v 
súlade so Stanovami ZPS  pozvaných 9 riadnych členov ZPS (klubov) z ktorých .  
Návratky s oznámením delegáta riadneho člena a prípadne ich náhradníkov prišli od 9 členov 
(klubov).  
Neúčasť na Zjazde ZPS ospravedlnil 1 riadny člen (klub).  
Neúčasť na Zjazde  neospravedlnilo a na pozvánku nijako nereagovalo celkom 0 riadnych členov 
(klubov).  
 



 

 

 

 

Prítomných, v čase začiatku Zjazdu ZPS, t.j. o 12:00 hod bolo 7 delegátov (t.j. 77,78 % zo všetkých 
delegátov), s počtom hlasov 7.  
Mandátová a návrhová komisia konštatovala, že Zjazd, vzhľadom na článok 32 ods. 1 Stanov ZPS 
je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s právom 
hlasovať, t.j. aspoň 5 delegátov.  
Prítomných je 7 delegátov z celkového počtu 9 delegátov.  
Mandátová a návrhová komisia skonštatovala, že na prijatie rozhodnutí Zjazdu je potrebná:  
● nadpolovičná väčšina prítomných hlasov delegátov (t.j. pri počte prítomných 7 hlasov, to 
predstavuje 4 hlasy delegátov) alebo  
● kvalifikovaná väčšina prítomných delegátov (t.j. pri počte prítomných 7 hlasov, to predstavuje 5 
hlasov delegátov).  
 
Predsedajúci poďakoval predsedovi Mandátovej a návrhovej komisie za prednesenie správy a 
požiadal členov Mandátovej a Návrhovej  komisie, predsedajúceho a plénum delegátov Zjazdu ZPS 
informovať o prípadnej zmene počtu delegátov.  
 
Na to predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovaním zobrali na vedomie správu 
Mandátovej a návrhovej  komisie a dal hlasovať o uznesení v znení cit.:„ Zjazd ZPS berie na 
vedomie správu Mandátovej komisie“. Delegáti aklamačne jednoznačnou väčšinou prítomných 
správu Mandátovej komisie zobrali na vedomie.  
 
Uzn./2017/01/Zjazd  
Zjazd ZPS  berie na vedomie správu Mandátovej komisie a Návrhovej komisie.  

 
 

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ  
 

Odlišné stanovisko delegáta: žiadne 

 
 
 

5. 
Schválenie programu Zjazdu 

 
Podklady k bodu rokovania:  
- Pozvánka na Zjazd s obsahom navrhnutého programu rokovania boli členom zaslané a zverejnené 
dňa 12.05.2017 na webovom sídle ZPS. Predsedajúci oznámil na základe informácie od člena 



 

 

 

 

mandátovej a návrhovej komisie Tibora Horvátha že do rokovacej miestnosti prišiel ďalší delegát  
s hlasovacím právom, o 13:11 hod . Predseda návrhovej a mandátovej komisie dal návrh na 
prepočítanie hlasov.  
 
Od 13:15 hod je prítomných je 8 delegátov z celkového počtu 9 delegátov (t.j. 88,89 % zo všetkých 
delegátov).  
Mandátová a návrhová komisia skonštatovala, že na prijatie rozhodnutí Zjazdu je potrebná:  
● nadpolovičná väčšina prítomných hlasov delegátov (t.j. pri počte prítomných 8 hlasov, to 
predstavuje 5 hlasov delegátov) alebo  
● kvalifikovaná väčšina prítomných delegátov (t.j. pri počte prítomných 8 hlasov, to predstavuje 6 hlasov 
delegátov).  
 

 
 
Navrhovaný program rokovania:  
Obsahom Pozvánky na Zjazd ZPS 

 
Navrhované zmeny v programe: 

Predsedajúci pán Chovan dostal od delegátov a od Prezidenta ZPS pripomienky na zmenu 
poradia programu: 

1. Pán Tibor Horváth – delegát Zjazdu ZPS, navrhol nasledovné: Bod číslo 16 navrhovaného 
programu  Správa mandátovej, návrhovej a volebnej komisie sa zmenil na bod č.4 
došlo k omylu pri písaní programu na Zjazd. 
Bod navrhovaného programu číslo 12. Plány rozpočtov na rok 2017 ŠV, TV a Prezídia 
a bod navrhovaného programu číslo 13. Použitie príspevku k uznanému športu na rok 
2017 sa zlúčili do jedného bodu s názvom Návrh rozpočtu ZPS pod bodom číslo 13. 

1. Od pána Fialu – delegát Zjazdu ZPS,  prišla pripomienka na doplnenie – rozšírenie  
programu o bod Smernica o kritériách, účele a rozdelení fin. prostriedkov pre CTM 

2. Návrh na rozšírenie bodu č. 15 Zjazdu ZPS podal Prezident ZPS - doplnenie stanov ZPS 
V článku 23 sa odsek 7/alebo sa to priradí k inému odseku/ dopĺňa v znení: 

 
Ďalšie výkonne orgány podliehajúce Prezídiu ZPS sú: 

a) Športový výbor 
b) Technický výbor   

 
Vyjadrenia delegátov či iných zúčastnených osôb:  
 
- nezazneli 
 



 

 

 

 

 
Na to predsedajúci dal hlasovať o schválení programu Zjazdu ZPS s navrhnutým uznesením v 
znení cit.: „ Zjazd schvaľuje program Zjazdu ZPS v znení:  
1.Prezentácia účastníkov  
2. Otvorenie  
3. Schválenie zloženia mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
4. Správa mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
5. Schválenie programu Zjazdu 
6. Schválenie rokovacieho poriadku Zjazdu  
7. Prijatie nových členov ZPS  
8. Schválenie zápisnice zo Zjazdu ZPS v roku 2016  
9. Správy o činnosti ŠV, TV a Prezídia za rok 2016  
10. Správa hlavného kontrolóra za rok 2016  
11. Výročná správa ZPS a správa  o hospodárení za rok 2016 ŠV, TV, Prezídia a budovy v Košiciach  
12. Plány činností na rok 2017 ŠV, TV a Prezídia  
13. Návrh rozpočtu ZPS na rok 2017   
14. Návrh na úpravu Stanov podľa § 19 ods.3 písm. a) zákona o športe č. 440/2015 Z.z. a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
15. Doplňujúca voľba člena odvolacieho disciplinárneho orgánu 
16. Smernica o kritériách, účele a rozdelení fin. prostriedkov pre CTM 
17. Diskusia 
18. Záver 
 

Zjazd schvaľuje program Zjazdu ZPS Uzn. /2017/02/Zjazd v znení: 

 
1.Prezentácia účastníkov  
2. Otvorenie  
3. Schválenie zloženia mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
4. Správa mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
5. Schválenie programu Zjazdu 
6. Schválenie rokovacieho poriadku Zjazdu  
7. Prijatie nových členov ZPS  
8. Schválenie zápisnice zo Zjazdu ZPS v roku 2016  
9. Správy o činnosti ŠV, TV a Prezídia za rok 2016  
10. Správa hlavného kontrolóra za rok 2016  
11. Výročná Správa ZPS a Správy o hospodárení za rok 2016 ŠV, TV, Prezídia a budovy   
        v Košiciach 
12. Plány činností na rok 2017 ŠV, TV a Prezídia  



 

 

 

 

13. Návrh rozpočtu ZPS na rok 2017   
14. Návrh na úpravu Stanov podľa § 19 ods.3 písm. a) zákona o športe č. 440/2015 Z.z. a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
15. Doplňujúca voľba člena odvolacieho disciplinárneho orgánu 
16. Smernica o kritériách, účele a rozdelení fin. prostriedkov pre CTM 
17. Diskusia 
18. Záver 
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov:     8 
Počet hlasov prítomných delegátov:   8  
Počet hlasov “Za”:      8  
Počet hlasov “Proti”:      0  
Počet hlasov “Zdržal sa”:     0  
Počet hlasov “Nehlasoval”:     0 
 

Výsledok hlasovania:    Uznesenie SCHVÁLENÉ  

Odlišné stanovisko delegáta:   žiadne 

 

6. 
Schválenie rokovacieho poriadku 

 
Podklady k bodu rokovania:  
- Prezentovaný návrh textu Rokovacieho poriadku Zjazdu ZPS; prostredníctvom projekcie.  
 
Predsedajúci p. Chovan prezentoval text návrhu zmeny a doplnenia Rokovacieho poriadku Zjazdu 
ZPS. Text bol prezentovaný prostredníctvom projekcie.  
 
Vyjadrenia delegátov či iných zúčastnených osôb:  
- nezazneli  
 
Na to predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd schvaľuje 
Rokovací poriadok Zjazdu ZPS. Rokovací poriadok tvorí Prílohu č. 2 Zápisnice zo Zjazdu.“ 
 

Zjazd schvaľuje Rokovací poriadok Zjazdu Slovenského zväzu potápačov. Rokovací poriadok 
tvorí Prílohu č. 2 Zápisnice zo Zjazdu. Uzn./2017/03/Zjazd 

 



 

 

 

 

 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov:     8  
Počet hlasov prítomných delegátov:   8  
Počet hlasov “Za”:      8  
Počet hlasov “Proti”:      0  
Počet hlasov “Zdržal sa”:    0  
Počet hlasov “Nehlasoval”:     0  
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie SCHVÁLENÉ  

Odlišné stanovisko delegáta:   žiadne 

 
 

 
7. 

Prijatie nových členov 
 

Podklady k bodu rokovania:  
Treba tam doplniť, podľa evidencie sekretariátu, kedy boli doručené podklady na ZPS, od 
žiadateľov o členstvo. (neviem kto má právomoc) konštatuje, že všetky podklady sú v súlade so 
Stanovami ZPS a spĺňajú všetky ostatné podmienky na prijatie za člena ZPS. 
 
Na to predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Prijatie klubu 
Warriors, Banská Bystrica a klubu Hurrican, Šaľa za riadnych členov ZPS 
  

 
Zjazd schvaľuje prijatie nových členov. Uzn./2017/04/Zjazd  

 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov:     8  
Počet hlasov prítomných delegátov:   8  
Počet hlasov “Za”:      8  
Počet hlasov “Proti”:      0  
Počet hlasov “Zdržal sa”:    0  
Počet hlasov “Nehlasoval”:     0  
 



 

 

 

 

Výsledok hlasovania:    Uznesenie SCHVÁLENÉ  

Odlišné stanovisko delegáta:   žiadne 

 
 

 
 

8.  
Schválenie zápisnice zo Zjazdu ZPS v roku 2016 

 
Podklady k bodu rokovania:  

- Zápisnica so Zjazdu ZPS, konanom v roku 2016, je zverejnené na webovej stránke ZPS, 
v zákonnej lehote od konania Zjazdu ZPS v roku 2016. 

 
Na to predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd schvaľuje 
zápisnicu zo Zjazdu ZPS za rok 2016 
 

Zjazd schvaľuje zápisnicu zo Zjazdu ZPS za rok 2016 – Uzn./2017/05/Zjazd 

 
 
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov:     8  
Počet hlasov prítomných delegátov:   8  
Počet hlasov “Za”:      8  
Počet hlasov “Proti”:      0  
Počet hlasov “Zdržal sa”:    0  
Počet hlasov “Nehlasoval”:     0  
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie SCHVÁLENÉ  

Odlišné stanovisko delegáta:   žiadne 

9. 
Správy o činnosti ŠV, TV a Prezídia za rok 2016 

 
Podklady k bodu rokovania:  



 

 

 

 

- Materiály boli zverejňované postupne na webovej stránke ZPS a 25.5.2017 bol 
elektronicky poslaný oznam doplnení všetkých materiálov potrebných k rokovaniu. 
 

 
Na to predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd schvaľuje 
 Správy o činnosti ŠV, TV a Prezídia za rok 2016tvorí Prílohu č. 3 Zápisnice zo Zjazdu .“ 

 

Zjazd schvaľuje správy o činnosti ŠV,TV a Prezídia za rok 2016 ZPS tvorí Prílohu č. 3 
Zápisnice zo Zjazdu - Uzn./2017/06/Zjazd 

 
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov:     8  
Počet hlasov prítomných delegátov:   8  
Počet hlasov “Za”:      8  
Počet hlasov “Proti”:      0  
Počet hlasov “Zdržal sa”:    0  
Počet hlasov “Nehlasoval”:     0  
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie SCHVÁLENÉ  

Odlišné stanovisko delegáta:   žiadne 

 
 

 
10. 

Správa hlavného Kontrolóra za rok 2016 
 

Podklady k bodu rokovania:  
– Správa Kontrolóra ZPS bola, spolu s ostatnými dokumentmi Zjazdu ZPS, bola zverejnené na 
webovej stránke ZPS. Jej zhrnutie bolo prednesené, kontrolórom ZPS, ústne priamo na rokovaní 
Zjazdu. 
 
Predsedajúci odovzdal slovo Kontrolórovi SPF pánovi Slivkovi, ktorý poukázal na písomný obsah 
jeho správy s tým, že sa pristavil pri niektorých častiach. Vyzdvihol fakt, že ZPS bola uznaná za 
NŠZ, že od roku 2011 nastal nárast finančných prostriedkov. Konštatoval úspešnosť náročného 
procesu preregistrácie, ku ktorému sa on aj Sekretariát ZPS, snažili byť, čo najviac nápomocní. 



 

 

 

 

Cieľom preregistrácie bolo zistenie členskej základne, čo je dôležité z pohľadu toho, že sa v 
dnešnej dobe medzi ňu rozdeľujú finančné prostriedky.  
 
Vyjadrenia delegátov či iných zúčastnených osôb:  
- nezazneli 

 
Na to predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit: „Zjazd schvaľuje 
Výročnú správu Kontrolóra ZPS za predchádzajúce obdobie. Výročná správa Kontrolóra ZPS tvorí 
Prílohu č. 4 Zápisnice zo Zjazdu. “ 
 

Zjazd schvaľuje Výročnú správu Kontrolóra ZPS za predchádzajúce obdobie.  
Výročná správa Kontrolóra ZPS tvorí Prílohu č.4 Zápisnice zo Zjazdu. Uzn./2017/07/Zjazd 

 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov:     8  
Počet hlasov prítomných delegátov:   8  
Počet hlasov “Za”:      8  
Počet hlasov “Proti”:      0  
Počet hlasov “Zdržal sa”:    0  
Počet hlasov “Nehlasoval”:     0  
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie SCHVÁLENÉ  

Odlišné stanovisko delegáta:   žiadne 

 

 
 
 

11. 
Výročná Správa ZPS a Správy o hospodárení za rok 2016 ŠV, TV, Prezídia 

a budovy v Košiciach 
 

Podklady k bodu rokovania:  
- Materiály boli zverejňované postupne na webovej stránke ZPS a 25.5.2017 bol 

elektronicky poslaný oznam doplnení všetkých materiálov potrebných k rokovaniu. 
 



 

 

 

 

Predsedajúci odovzdal slovo ekonómke ZPS pani Kalasovej, ktorá poukázala na písomný obsah jej 
správy, v ktorom podrobne rozpísala jednotlivé nákladové a výnosové položky jednotlivých sekcií 
zväzu. Predložila tiež zostavenú účtovnú závierku za rok 2016, ktorú navrhla na schválenie..  
Na to predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd schvaľuje 
Správy o hospodárení za rok 2016 ŠV, TV, Prezídia a budovy v Košiciach tvorí Prílohu č. 5 Zápisnice 
zo Zjazdu a tiež schvaľuje účtovnú závierku za rok 2016“  
Zjazd schvaľuje správy o hospodárení za rok 2016 ŠV, TV, Prezídia a budovy v Košiciach a 
účtovnú závierku Zväzu potápačov Slovenska za rok 2016 Uzn./2017/08/Zjazd  
Hlasovanie 
Na to predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd  schvaľuje 
Výročnú Správu a Správy o hospodárení za rok 2016 ŠV, TV, Prezídia a budovy v Košiciach tvorí 
Prílohu č. 5 Zápisnice zo Zjazdu.“ 
 

Zjazd schvaľuje Výročnú Správu ZPS a správy o hospodárení za rok 2016 ŠV, TV, Prezídia 
a budovy v Košiciach , účtovnú závierku  ZPS za rok 2016. tvorí Príloha č.5 
Uzn./2017/08/Zjazd 

 
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov:     8  
Počet hlasov prítomných delegátov:   8  
Počet hlasov “Za”:      8  
Počet hlasov “Proti”:      0  
Počet hlasov “Zdržal sa”:    0  
Počet hlasov “Nehlasoval”:     0  
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie SCHVÁLENÉ  

Odlišné stanovisko delegáta:   žiadne 

 
 

 
 

12. 
Plány činností na rok 2017 ŠV, TV a Prezídia 

 
Podklady k bodu rokovania:  



 

 

 

 

- Materiály boli zverejňované postupne na webovej stránke ZPS a 25.5.2017 bol 
elektronicky poslaný oznam doplnení všetkých materiálov potrebných k rokovaniu. 

 
 
 
Na to predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd  schvaľuje 
Plány činností na rok 2017 ŠV, TV, Prezídia  tvorí Prílohu č.6 Zápisnice zo Zjazdu.“ 
 

Zjazd schvaľuje plány činností na rok 2017 ŠV,TV a Prezídia, tvorí Príloha č.6  
Uzn./2017/09/Zjazd 

 
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov:     8  
Počet hlasov prítomných delegátov:   8  
Počet hlasov “Za”:      8  
Počet hlasov “Proti”:      0  
Počet hlasov “Zdržal sa”:    0  
Počet hlasov “Nehlasoval”:     0  
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie SCHVÁLENÉ  

Odlišné stanovisko delegáta:   žiadne 

 
 

 
 

13. 
Návrh  rozpočtu ZPS na rok 2017  

 
Podklady k bodu rokovania:  
- Prezentovaný návrh Rozpočtu ZPS  prostredníctvom projekcie.  
 
Predsedajúci p. Chovan spolu s Prezidentom a viceprezidentmi ZPS prezentovali Rozpočet na rok 
2017 ZPS. Text bol prezentovaný prostredníctvom projekcie.  
Bolo vysvetlené  povinné delenie príspevku uznanému športu na povinné kapitoly v povinnej 
percentuálnej výške (minimálne 15 % medzi kluby, minimálne 20 % na účel rozvoja talentovaných 



 

 

 

 

športovcov, minimálne 25% na účel športovej reprezentácie, maximálne 15% na výdavky na správu 
a prevádzku národného športového zväzu).  
Bola vysvetlená podstata tvorby jednotlivých podkapitol a ich položiek a odznela informácia o 
položkách (oprávnené výdavky), ktoré budú môcť byť uhrádzané ako náklady športovej činnosti, 
tie presne stanovuje vykonávací predpis a zmluva s ministerstvom ,ktorá je umiestnená na 
webovej adrese ZPS . 
 
Na to predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd  schvaľuje Plán 
rozpočtu ZPS  na rok 2017   tvorí Prílohu č.7 Zápisnice zo Zjazdu.“ 
 

Zjazd schvaľuje Návrh rozpočtu ZPS na rok 2017, tvorí Príloha č.7  Uzn./2017/10/Zjazd 

 
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov:     8  
Počet hlasov prítomných delegátov:   8  
Počet hlasov “Za”:      8  
Počet hlasov “Proti”:      0  
Počet hlasov “Zdržal sa”:    0  
Počet hlasov “Nehlasoval”:     0  
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie SCHVÁLENÉ  

Odlišné stanovisko delegáta:   žiadne 

 

14.  
Návrh na úpravu Stanov podľa § 19 ods.3 písm. a) zákona o športe č. 

440/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

  
- Podklady k bodu rokovania:  
- Prezentovaná zmena Stanov ZPS  prostredníctvom projekcie.  
 

Predsedajúci p. Chovan vysvetlil nutnú úpravu  Stanov na rok 2017 ZPS. Bola doplnený aj 
návrh V článku 23 sa odsek 7/alebo sa to priradí k inému odseku/ dopĺňa v znení: 

 
Ďalšie výkonne orgány podliehajúce Prezídiu ZPS sú: 



 

 

 

 

a) Športový výbor 
b) Technický výbor   

 
 Text bol prezentovaný prostredníctvom projekcie.  
 
Na to predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit: Zjazd schvaľuje 
úpravu Stanov podľa § 19 ods.3 písm. a) zákona o športe č. 440/2015 Z.z. a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov tvorí Prílohu č.8 Zápisnice zo Zjazdu.“ 
 

Zjazd schvaľuje úpravu Stanov podľa § 19 ods.3 písm. a) zákona o športe č. 440/2015 Z.z. 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tvorí Príloha č.8 Uzn./2017/11/Zjazd 

 
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov:     8  
Počet hlasov prítomných delegátov:   8  
Počet hlasov “Za”:      8  
Počet hlasov “Proti”:      0  
Počet hlasov “Zdržal sa”:    0  
Počet hlasov “Nehlasoval”:     0  
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie SCHVÁLENÉ  

Odlišné stanovisko delegáta:   žiadne 

 
 

 
 
 
 

 

15.  
Doplňujúca voľba člena  odvolacieho disciplinárneho orgánu 

 
Podklady k bodu rokovania:  
- Predsedajúci p. Chovan vysvetlil delegátom prečo je nutné urobiť doplňujúcu voľbu člena na 
funkciu odvolacieho disciplinárneho orgánu ZPS . Nakoľko pán Morvay Ján ukončil členstvo v ZPS. 



 

 

 

 

Zverejnenie kandidáta na funkciu odvolacieho disciplinárneho orgánu ZPS, bola zverejnená na 
webovom sídle SPF. Jediným kandidátom je Ing. Michal Bizoň PhD. Predsedajúci vyzval volebnú 
komisiu, aby v spolupráci s návrhovou komisiou predložila návrh uznesenia na vyhlásenie volieb 
do odvolacieho disciplinárneho orgánu ZPS . Volebná komisia si pri začiatku vykonávania svojej 
funkcie zvolila zo svojho stredu predsedu a zapisovateľa a delegátom oznámila, že bude pracovať 
v zložení pán Milan Perina ako predseda volebnej komisie, pán Patrik Fiala ako člen a zapisovateľ 
volebnej komisie a pán Bartolomej Fedor - člen volebnej komisie.  
 
Na to predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd ZPS schvaľuje 
vykonanie volieb na  funkciu odvolacieho disciplinárneho orgánu ZPS   formou verejného 
hlasovania a zároveň dáva hlasovať za jediného kandidáta na funkciu odvolacieho disciplinárneho 
orgánu ZPS   kandidáta Ing . Michala Bizoňa PhD. 
 

Zjazd schvaľuje  vykonanie volieb na funkciu odvolacieho disciplinárneho orgánu ZPS 
formou verejného hlasovania a hlasovanie  za jediného kandidáta na funkciu odvolacieho 
disciplinárneho orgánu ZPS  Ing. Michala Bizoňa PhD. Uzn./2017/12/Zjazd 

 
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov:     8  
Počet hlasov prítomných delegátov:   8  
Počet hlasov “Za”:      8  
Počet hlasov “Proti”:      0  
Počet hlasov “Zdržal sa”:    0  
Počet hlasov “Nehlasoval”:     0  
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie SCHVÁLENÉ  

Odlišné stanovisko delegáta:   žiadne 

 
 

 
 
 
 
 
 

16. 



 

 

 

 

Smernica o kritériách, účele a rozdelení fin. prostriedkov pre CTM 
 

Podklady k bodu rokovania:  
- Prezentovaný návrh smernicu o kritériách, účele a rozdelení fin. prostriedkov pre CTM  
prostredníctvom projekcie. 
Predsedajúci vyzval pána Fialu aby  prezentoval novú smernicu o kritériách, účele a rozdelení fin. 
prostriedkov pre CTM, ktorej súčasťou sú aj kritériá na identifikáciu športových talentov a 
metodika práce s talentovanou mládežou. Zúčastneným podal informáciu že ako prijímateľ 
dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky sme povinný 
vypracovať a predložiť poskytovateľovi tieto podklady. 
 
Na to predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd schvaľuje 
smernicu o kritériách, účele a rozdelení fin. prostriedkov pre CTM  tvorí Prílohu č.9 Zápisnice zo 
Zjazdu . 
 

Zjazd schvaľuje  smernicu o kritériách, účele a rozdelení fin. prostriedkov pre CTM, tvorí 
Príloha č.9  Uzn./2017/12/Zjazd 

 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov:     8  
Počet hlasov prítomných delegátov:   8  
Počet hlasov “Za”:      8  
Počet hlasov “Proti”:      0  
Počet hlasov “Zdržal sa”:    0  
Počet hlasov “Nehlasoval”:     0  
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie SCHVÁLENÉ  

Odlišné stanovisko delegáta:   žiadne 

 
 

 
 

O 13.30 hod Prestávka na obed 

17. 
Diskusia 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 



 

 

 

 

18. 
Záver 

 
Na záver Zjazdu prezident ZPS p. Baláž poďakoval všetkým zúčastneným za účasť a ochotu 
spolupracovať v jednotlivých orgánoch, a následne na to bolo rokovanie Zjazdu o 16.00 hod 
ukončené.  
 
V Bratislave , dňa 02. júna 2017  
 
Predsedajúci:    Ján Chovan v.r.  
 
Overili:    Ing. Marián Roško v.r.  
 
Zapísal:    Tatiana Nazadová  
 
Štatutárny zástupca ZPS / Prezident ZPS:     Ing. Roman Baláž v.r.  
 
Prílohy:  
● Príloha č. 1 - Prezenčná listina delegátov a hostí Zjazdu ZPS  
● Príloha č. 2 - Rokovací poriadok  Zväzu Potápačov Slovenska  
● Príloha č. 3 - Správy o činnosti ŠV, TV a Prezídia za rok 2016 
● Príloha č. 4 - Výročná správa Kontrolóra ZPS za rok 2016 
● Príloha č. 5 - Výročná Správa a Správy o hospodárení za rok 2016 ŠV, TV, Prezídia a budovy 

v Košiciach  
● Príloha č. 6 - Plány činností na rok 2017 ŠV, TV a Prezídia 

● Príloha č. 7 – Rozpočet Zväzu Potápačov Slovenska  na rok 2017. 
● Príloha č. 8 - Zmena a doplnenie Stanov ZPS vo forme Dodatku č. 1 
● Príloha č. 9 - Smernica Zväzu Potápačov Slovenska o kritériách, účele a rozdelení finančných 

prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu 
talentovaných športovcov ZPS 2017 


