
  

  

  
  

Zápisnica zo Zjazdu Zväzu potápačov Slovenska, konaného dňa 09. marca 

2019, o 10:00 hod, v penzióne Blesk, Vajanského 9, Ružomberok 

  
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 a návrhovej komisie 
4. Správa mandátovej a návrhovej  komisie 
5. Schválenie programu Zjazdu  
6. Prijatie nových členov ZPS  
7. Schválenie zápisnice zo Zjazdu ZPS v roku 2018 
8. Správa kontrolóra ZPS za rok 2018  
9. Výročná správa ZPS a správa o hospodárení za rok 2017, verzie 2 zo dňa 15.2.2019 
10. Výročná správa ZPS a správa o hospodárení za rok 2018 ŠV, TV, Prezídia a budovy v 

Košiciach  
11. Plány činností na rok 2019 ŠV, TV a Prezídia  
12. Návrh rozpočtu ZPS na rok 2019  
13. Zoznam talentovaných športovcov ZPS 2019 
14. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke ZPS za rok  
15. Diskusia 
16. Záver 

 
 

1. Prezentácia účastníkov  

Generálna sekretárka pri príchode delegátov inštruovala, kde je prezenčná listina a určené miesto 
delegátov, prezentácia začala o 8:30 a trvala do 10:00. 

 

2. Otvorenie Zjazdu ZPS  

Zjazd ZPS (ďalej aj len “Zjazd”) otvoril prezident ZPS Ing. Roman Baláž privítaním všetkých 
prítomných členov ZPS, ktorí sú delegátmi ZPS, ako aj prítomných členov orgánov ZPS a oboznámil 
zúčastnených s rozhodnutím prezídia zo dňa 9.2.2019, že predsedajúcim na Zjazde ZPS v roku 2019 
bude Mgr. Pavol Vaculčík. 
Mgr. Vaculčík (ďalej len predsedajúci Zjazdu) prevzal slovo a oznámil, že do diskusie  sa zatiaľ 
prihlásil 1 člen. Vyzval všetkých na predloženie návrhov do diskusie do času začiatku diskusie. 
 
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 9.3.2019 o 10.00 hod., v penzióne Blesk, na 
Vajanského 9, v Ružomberku.  

 
Oznam o konaní Zjazdu bol zaslaný 15.2.2019 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, posledný bol pre krátkosť času na jeho prípravu pridaný dňa 9.3.2019 – 
Auditorská správa z overovania účtovnej závierky 2018 .  

 
3. Schválenie zloženia mandátovej, návrhovej a volebnej komisie  

Predsedajúci Zjazdu požiadal členov prezídia o navrhnutie členov do mandátovej a návrhovej komisie, 
zapisovateľa a overovateľa zápisnice. 
 
Po preverení vôle prijatia funkcií, ako aj prítomnosti navrhnutých kandidátov, delegáti aklamačne 
jednoznačnou väčšinou prítomných schválili zloženie mandátovej komisie, návrhovej komisie, 
zapisovateľa Zjazdu ZPS a overovateľa Zápisnice zo Zjazdu ZPS nasledovne:  
Mandátová komisia a Návrhová komisia:  
Martin Kovačovský 
Ing. Milan Peřina 
Tomáš Vandlík 
 
Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Žecová 
Overovateľ zápisnice: Patrik Fiala 

 
Prebehlo kontrolné sčítanie hlasov zúčastnených delegátov. Výsledok: 21 hlasujúcich. 
Predsedajúci vyzval delegátov okrem tých, ktorí boli navrhnutí do komisií, na hlasovanie za 
zloženie mandátovej a návrhovej komisie. 
Výsledok hlasovania:  
Za:  17 
Proti:  0 
Zdržal sa: 1 (p. Zápeca) 
 
Následne predsedajúci požiadal, aby sa mandátová komisia ujala svojej funkcie, zvolila svojho 
predsedu a pripravila správu.  
Počas prípravy správy komisie bola krátka prestávka. 

 

4. Správa mandátovej a návrhovej komisie  

Za predsedu mandátovej a návrhovej komisie bol zvolený Martin Kovačovský. 
Predseda mandátovej a návrhovej komisie predniesol správu mandátovej komisie a návrhovej 
komisie, v ktorej komisia skonštatovala, že na Zjazde ZPS bolo v súlade so Stanovami ZPS 
pozvaných 25 riadnych členov ZPS (klubov), z ktorých:  
 

• Návratky s oznámením delegáta riadneho člena a prípadne ich náhradníkov prišli od 21 členov 
(klubov).  

• Neúčasť na Zjazde ZPS ospravedlnilo 0 klubov.  

• Neúčasť na Zjazde neospravedlnili a na pozvánku nijako nereagovali celkom 4 riadni členovia 
(kluby).  

Prítomných, v čase plánovaného začiatku Zjazdu ZPS  bolo 21 delegátov (t.j. 84% zo všetkých 
delegátov), s počtom hlasov 21.  
Mandátová a návrhová komisia konštatovala, že Zjazd, vzhľadom na článok 32 ods. 1 Stanov ZPS je 
uznášaniaschopný, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s právom hlasovať, 
t.j. aspoň 2/3 delegátov.  
Prítomných je 21 delegátov z celkového počtu 25 delegátov.  
Mandátová a návrhová komisia skonštatovala, že na prijatie rozhodnutí Zjazdu je potrebná:  



  

  

  
  

● nadpolovičná väčšina prítomných hlasov delegátov (t.j. pri počte prítomných 21 hlasov, to 
predstavuje 11 hlasov delegátov) alebo  
● kvalifikovaná väčšina prítomných delegátov (t.j. pri počte prítomných 21 hlasov, to predstavuje 14 
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./2019/01/Zjazd:   

Zjazd ZPS berie na vedomie správu Mandátovej komisie a Návrhovej komisie.  
 

5. Schválenie programu Zjazdu  
Podklady k bodu rokovania:  
Pozvánka na Zjazd s obsahom navrhnutého programu rokovania boli členom zaslané a zverejnené dňa 
15.02.2019 na webovom sídle ZPS.  
Navrhovaný program rokovania: Obsahom Pozvánky na Zjazd ZPS. 
 

Prezident Zväzu požiadal o doplnenie programu o bod týkajúci sa odpredaja 

spoluvlastníckeho podielu ZPS na budove Alejová 5, Košice. 

Iné Vyjadrenia delegátov či iných zúčastnených osôb:  
- nezazneli  
Predsedajúci dal hlasovať o schválení programu Zjazdu ZPS s doplneným bodom 15:  
 

1) Prezentácia účastníkov  
2) Otvorenie  
3) Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie 
4) Správa mandátovej a návrhovej  komisie 
5) Schválenie programu Zjazdu  
6) Prijatie nových členov ZPS  
7) Schválenie zápisnice zo Zjazdu ZPS v roku 2018 
8) Správa kontrolóra ZPS za rok 2018  
9) Výročná správa ZPS a správa o hospodárení za rok 2017, verzie 2 zo dňa 15.2.2019 
10) Výročná správa ZPS a správa o hospodárení za rok 2018 ŠV, TV, Prezídia a budovy v 

Košiciach  
11) Plány činností na rok 2019 ŠV, TV a Prezídia  
12) Návrh rozpočtu ZPS na rok 2019  
13) Zoznam talentovaných športovcov ZPS 2019 
14) Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke ZPS za rok  
15) Odpredaj vlastnického podielu ZPS na budove Košice 
16) Diskusia 
17) Záver 

 



  

  

  
  

ZPS Uzn. /2019/02/Zjazd: Zjazd schvaľuje program Zjazdu v upravenom znení.  
Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 21  
Počet hlasov prítomných delegátov: 21  
Počet hlasov “Za”: 20  
Počet hlasov “Proti”: 0  
Počet hlasov “Zdržal sa”: 1 (p. Zápeca)  

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ  
Odlišné stanovisko delegáta: žiadne  

 

6. Prijatie nových členov 
Podklady k bodu rokovania:  
Na secretariat ZPS bola doručená 1 žiadosť o členstvo: 

1. Apneaman Slovakia Košice, o.z. 

 
Generálna sekretárka skontrolovala po prijatí všetky doručené dokumenty a skonštatovala, že sú v 
súlade so Stanovami ZPS, článok 18, bod 5 a spĺňajú všetky ostatné podmienky na prijatie za člena 
ZPS.  
 
Klub prišla na Zjazd prezentovať p. Jana Lafková, členka/delegátka klubu, na pozvanie od GS. Klub 
sa venuje freedivingu, podrobnejšia prezentácia je prílohou č.2 tejto zápisnice. 
Ing. Bartolomej Fedor, predseda klubu Potápač Košice, oboznámil prítomných s faktom, že členovia 
novovzniknutého klubu sú aktuálne členmi klubu Potápač Košice, no s ich odčlenením sa súhlasí a 
nemá námietky. 
Ing. Roman Baláž, prezident ZPS, mal pripomienku, že by bolo žiadúce, aby si kluby freedivingu 
v budúcnosti spravili inštruktorské skúšky v CMAS. 
Delegáti Zjazdu jej položili niekoľko doplňujúcich otázok, na ktoré odpovedala k ich spokojnosti. 
 
Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„Zjazd schvaľuje prijatie klubu 
Apneaman Slovakia Košice za riadneho člena ZPS. 
 

Uzn./2019/03/Zjazd: Zjazd schvaľuje prijatie klubu Apneaman Slovakia Košice za riadneho 
člena ZPS. 
Prezentácia klubu Apneaman Slovakia Košice tvorí Prílohu č.2 tejto zápisnice. 
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 21  
Počet hlasov prítomných delegátov: 21  
Počet hlasov “Za”: 20  
Počet hlasov “Proti”: 0  
Počet hlasov “Zdržal sa”: 1 (p. Zápeca) 

Výsledok hlasovania: uznesenie SCHVÁLENÉ  

 
Predsedajúci Zjazdu informoval, že po schválení za člena má klub Apneaman Slovakia Košice právo 
hlasovať o ďalších bodoch Zjazdu a pani Lafková ako delegát klubu dostala hlasovacie karty. 

 

7. Schválenie zápisnice z riadneho Zjazdu ZPS v roku 2018  

Podklady k bodu rokovania:  



  

  

  
  

- Zápisnica zo Zjazdu ZPS, konanom v roku 2018, je zverejnená na webovej stránke ZPS, v zákonnej lehote od 

konania Zjazdu ZPS v roku 2018.  
 
Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd schvaľuje zápisnicu zo 
Zjazdu ZPS za rok 2018  
 

Uzn./2019/04/Zjazd : Zjazd schvaľuje zápisnicu zo Zjazdu ZPS za rok 2018 
Zápisnica Zjazdu ZPS za rok 2018 tvorí Prílohu č.3 Zápisnice Zjazdu za rok 2019 
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 22  

Počet hlasov prítomných delegátov: 22 

Počet hlasov “Za”: 21  

Počet hlasov “Proti”: 0 

Počet hlasov “Zdržal sa”: 1 (p. Zápeca) 

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ  
Odlišné stanovisko delegáta: p. Zápeca 

 
8. Správa kontrolóra ZPS za rok 2018  

Podklady k bodu rokovania:  

Správa Kontrolóra ZPS bola, spolu s ostatnými dokumentmi Zjazdu ZPS, zverejnená na webovej stránke ZPS.  
Vyjadrenia delegátov či iných zúčastnených osôb:  
- nezazneli  
 
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. “  
 

Uzn./2019/05/Zjazd : Zjazd schvaľuje Výročnú správu Kontrolóra ZPS za predchádzajúce 
obdobie.  
Výročná správa Kontrolóra ZPS tvorí Prílohu č.4 Zápisnice zo Zjazdu.  
Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 22  

Počet hlasov prítomných delegátov: 22 

Počet hlasov “Za”: 22  

Počet hlasov “Proti”: 0 

Počet hlasov “Zdržal sa”: 0 

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ  
Odlišné stanovisko delegáta žiadne 
 

9. Výročná správa ZPS a správa o hospodárení za rok 2017, verzia 2 zo dňa 15.2.2019 
Podklady k bodu rokovania:  
Upravená Výročná správa ZPS 2017 bola zverejnená na webovej stránke dňa 15.2.2019 pri dokumentoch 

a Zápisnici zo Zjazdu za rok 2018 taktiež medzi podkladmi k Zjazdu 2019.  
 
GS informovala prítomných o dôvodoch, prečo musela byť táto Výročná správa upravená a doplnená, 
presne vymenovala časti, ktorých sa zmena týkala. 
 



  

  

  
  

Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd schvaľuje Výročnú 
správu ZPS za rok 2017, ktorá tvorí Prílohu č. 5 Zápisnice zo Zjazdu  
 

Uzn./2019/06/Zjazd : Zjazd schvaľuje Výročnú správu ZPS za rok 2017. 
Výročná správa ZPS 2017 tvorí Prílohu č.5 zápisnice  
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 22  

Počet hlasov prítomných delegátov: 22 

Počet hlasov “Za”: 21  

Počet hlasov “Proti”: 0 

Počet hlasov “Zdržal sa”: 1 (p. Závodský) 
Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ  
 

10. Výročná správa ZPS a správa o hospodárení za rok 2018 ŠV, TV, Prezídia a 

budovy v Košiciach 
Podklady k bodu rokovania:  
Výročná správa ZPS 2018 bola zverejnená na webovej stránke ZPS medzi podkladmi k Zjazdu.  

 
Mgr. Štefan Mika dal do pozornosti prítomných výnimočné úspechy reprezentantky  Zuzany Hraškovej 
– 1.miesto v poradí svetového pohára. Podrobnosti sú súčasťou výročnej správy, časti správy zo 
šampionátov.  
 
Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd schvaľuje Výročnú 
správu ZPS za rok 2018, ktorá tvorí Prílohu č. 6 Zápisnice zo Zjazdu  
 

Uzn./2019/07/Zjazd : Zjazd schvaľuje Výročnú správu ZPS za rok 2018. 
Výročná správa ZPS 2018 tvorí Prílohu č.6 zápisnice  
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 22  

Počet hlasov prítomných delegátov: 22 

Počet hlasov “Za”: 22  

Počet hlasov “Proti”: 0 

Počet hlasov “Zdržal sa”: 0 
Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ  
 

11. Plány činností na rok 2019 ŠV, TV a Prezídia  
Podklady k bodu rokovania:  
Plány činnosti Prezídia, Športového a Technického výboru a Komisie pre orientačné potápanie na rok 2019 boli 
zverejnená na webovej stránke ZPS medzi podkladmi k Zjazdu.  
 
P. Krajňák upozornil na aprílové stretnutie šéfov potápačských centier – presný termín a pozvánky im 
budú odoslané tajomníčkou TV. 

 
Uzn./2019/08/Zjazd : Zjazd berie na vedomie plány činností na rok 2019 - Prezídia, ŠV, TV 
a Komisie pre OP - tvoria Prílohu č.7 Zápisnice zo Zjazdu 
 



  

  

  
  

 

12. Návrh rozpočtu ZPS na rok 2019 
Podklady k bodu rokovania:  
Návrh rozpočtu bol zverejnený na webovej stránke ZPS medzi podkladmi k Zjazdu. 

 
Bol návrh Rozpočtu ZPS 2019 prostredníctvom projekcie. Prezident ZPS informoval o celkovom 
množstve financií, zmluve o dotácii z MŠVVaŠ, presne stanovených percentách a možnostiach 
využitia finančných prostriedkov. 
P. Fiala odpovedal na otázku Ing. Fedora o finančnom ohodnotení klubov, ktoré majú viac 
reprezentantov. 
P. Zápeca položil otázku týkajúcu sa absencie financovania kurzov, doškoľovania a skúšok 
inštruktorov potápačských centier v návrhu rozpočtu. 
Prezident ZPS ho následne informoval o tom, že Prezídium ZPS schválilo upravenú smernicu 
o poskytovaní peňažných odmien (Smernica ZPS o poskytovaní peňažných odmien a cestovných 
náhrad na akciách ZPS). 
P. Závodský odpovedal p. Kovačovskému na jeho pripomienku o fakte, že kurzy sú platené, že ceny 
potápačských kurzov nie sú také vysoké, aby po zaplatení nákladov ostalo inštruktorom na 
postačujúce odmeny. 
P. Zápeca položil otázku, či nie je možné žiadať financie aj na technickú činnosť. Prezident ZPS mu 
odpovedal, že v tomto prípade je potrebné podať žiadosť na kapitálový výdavok, ktorý môže byť 
potom MŠVVaŠ schválený. Je ale potrebné presne stanoviť, o aký výdavok by šlo, kto by bol 
vlastníkom a aké by boli následné podmienky používania danej veci. 
Pri prezentácii Návrhu rozpočtu ZPS na rok 2019 v ňom bola nájdená tlačová chyba v časti športová 
príprava. Zjazd hlasoval o dokumente s vykonanou opravou. 

 
Predsedajúci dal hlasovať o opravenom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd schvaľuje Plán 
rozpočtu ZPS na rok 2018 tvorí Prílohu č.8 Zápisnice zo Zjazdu.“  
 

Uzn./2019/09/Zjazd : Zjazd schvaľuje Návrh rozpočtu ZPS na rok 2019, tvorí Prílohu č.8 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 22  

Počet hlasov prítomných delegátov: 22 

Počet hlasov “Za”: 22  

Počet hlasov “Proti”: 0 

Počet hlasov “Zdržal sa”: 0 
Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ  
 

13. Zoznam talentovaných športovcov ZPS 2019 
Podklady k bodu rokovania:  

Materiál prezentovaný prostredníctvom projekcie. 
 
Patrik Fiala vysvetlil prítomným, že v zozname sú športovci vybraní podľa Smernice, ktorá je 
zverejnená na webe ZPS (Smernica ZPS o kritériácj, účele a rozdelení fin.prostriedkov na rozvoj 
talentovaných športovcov) 
 

Uzn./2019/10/Zjazd : Zjazd berie na vedomie Zoznam talentovaných športovcov ZPS 2019, 
tvorí Prílohu č. 9 Zápisnice zo Zjazdu 
 

http://www.zps-diving.sk/uploads/16931550525798SmernicaZpsOOdmenovaniACestovnychNahradach.pdf
http://www.zps-diving.sk/uploads/16931550525798SmernicaZpsOOdmenovaniACestovnychNahradach.pdf
http://www.zps-diving.sk/uploads/60061547454593Smernica%20CTM%20ZPS.pdf
http://www.zps-diving.sk/uploads/60061547454593Smernica%20CTM%20ZPS.pdf


  

  

  
  

14. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke ZPS za rok 2018 
Podklady k bodu rokovania: 
O 12:00 správa ešte nebola k dispozícii. 

 

15. Odsúhlasenie odpredaja 50% spoluvlastníckeho podielu na budove Košice 

Ing. Baláž informoval prítomných na Zjazde, že v uplynulých mesiacoch sa ZPS snažilo vybaviť úver 
na odkúpenie podielu na budove v Košiciach od ZSK, jeho výška však nedosiahla sumu požadovanú 
ZSK, preto ZPS poslal ZSK ponuku na nižšiu odkupnú cenu. ZSK sa na zasadnutí svojho prezídia 
vyjadril, že svoj podiel odpredá záujemcovi, ktorý ponúkne vyššiu sumu. 
Z tohto dôvodu navrhlo prezídium ZPS, aby na Zjazde ZPS bol tiež odsúhlasený odpredaj 
spoluvlastníckeho podielu ZPS na budove v Košiciach na Alejovej 5. 
P. Kovačovský pri tejto príležitosti podal správu o aktuálnom stave budovy a jej hospodárení. 
 

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu uznesenia v znení cit: „Zjazd schvaľuje odpredaj 50%ného 
spoluvlastníckeho podielu ZPS na budove v Košiciach.“  
 

Uzn./2019/09/Zjazd : Zjazd schvaľuje odpredaj 50%ného spoluvlastníkckeho podielu ZPS 
na budove v Košiciach. 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 22  

Počet hlasov prítomných delegátov: 22 

Počet hlasov “Za”: 21  

Počet hlasov “Proti”: 0 

Počet hlasov “Zdržal sa”: 1 (p.Lauko) 
Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ  
 
Obedná prestávka 12:30 – 13:30 
 

K bodu 14 – Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke ZPS za rok 2018 
Mailom na adresu ZPS prišla 9.3.2019 o 12:38 Audítorská správa z overovania účtovnej závierky ZPS 

za rok 2018. bola prezentovaná formou projekcie. 

 

Uzn./2019/11/Zjazd : Zjazd berie na vedomie Správu nezávislého audítora k účtovnej 

závierke ZPS za rok 2018, tvorí Prílohu č. 10 Zápisnice zo Zjazdu 

 

16. Diskusia  

Do diskusie sa riadne pred začiatkom Zjazdu prihlásili 4 delegáti. 
a) P. Zápeca 

• Predniesol pripomienku k stanovám ZPS a formulácii o členoch ZPS, v článku 2 bode 2 
písm.a) podľa neho chýba pri vysvetľovaní, čo sa rozumie pod pojmom riadny člen, formulácia 
„člen klubu“. Ďalej sa informoval, kto schvaľuje členov, prečo prezídium schvaľuje žiadateľov 
o členstvo nad 18 r. individuálne. 

• Vyjadril nesúhlas s postupom, ako TV mení výcvikové smernice, nesúhlasí s tým, že návrh na 
zmenu nebol konzultovaný s výcvikovými centrami. 

• Vyslovil otázku, ako Ing. Rodák získal kvalifikáciu I***, kedy sa zúčastnil doškolenia, ak 
pôvodná kvalifikácia mu stratila platnosť pred 20 rokmi. Požiadal o prešetrenie.  



  

  

  
  

 
Zjazd v tomto bode prijíma stanovisko, že tento príspevok by mal byť ako podnet podaný 
na disciplinárnu komisiu - jej predsedovi, Ing. Roškovi, ktorá ho podľa Stanov ZPS preverí 
a výsledok bude zverejnený štandardne na webe ZPS. 
 
b) Ing. Závodský 

• Rovnako ako p.Zápeca informoval prítomných na Zjazde o skutočnosti, že Ing. Rodákovi 
kvalifikácia vypršala, citoval z listu, ktorý mu písal 1.10.2000 – list bol zaslaný Ing. Rodákovi 
a Ing.Turzákovi.  

• Konštatoval, že rast kvalifikácie je možný iba s prebehnutými skúškami. 
 
c) Ing. Pavlík 

• Informoval prítomných Zjazdu, že ZPS ho oslovilo s otázkou na možnosť vydávania licencií 
trénerom v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Predniesol návrh o tejto 
spolupráci. Školenie by trvalo dokopy 40 hodín, z toho 20 hodín všeobecná časť a 20 hodín 
technická časť. ZPS by mohlo vydávať licencie trénerov I. a II. triedy. UMB bude zastrešovať 
kurz ako školiace stredisko. 

 
d) Ing. Fedor 

• Vyjadril pripomienku k aktuálne platnému evidenčnému listu člena ZPS – nesúhlasí s tým, že 
nie je možné zaevidovať iné ako CMAS kvalifikácie, pôvodný registračný systém umožňoval 
zápis všetkých typov kvalifikácií a licencií. Požiadal o upravenie registračného systému tak, 
aby sa do poznámky dali písať aj iné výcvikové systémy a licencie. 

 
Zjazd v tomto bode prijíma stanovisko, že v registračnom systéme je žiadúce umožniť zápis 
iných výcvikových systémov a licencií rovnako, ako to umožňoval predchádzajúci systém. 

 

17. Záver  
Na záver Zjazdu predsedajúci poďakoval všetkým zúčastneným za účasť a ochotu spolupracovať v 
jednotlivých orgánoch. 
Následne na to bolo rokovanie Zjazdu o 14:30 hod ukončené.  

 
 
 
V Bratislave , dňa 10. marca 2019  
 
 
Predsedajúci: Mgr. Pavol Vaculčík v.r.  
 
 
Overil: Patrik Fiala v.r.  
 
 
Zapísala: Mgr. Zuzana Žecová  
 
 
Štatutárny zástupca ZPS / Prezident ZPS: Ing. Roman Baláž v.r.  
 



  

  

  
  

 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 - Prezenčná listina delegátov a hostí Zjazdu ZPS  
Príloha č. 2 – Prezentácia klubu Apneaman Slovakia Košice 
Príloha č. 3 – Zápisnica zo Zjazdu ZPS 2018 
Príloha č. 4 - Výročná správa o činnosti Kontrolóra ZPS 2018 
Príloha č. 5 - Výročná Správa ZPS za rok 2017, verzia 2 zo dňa 15.2.2019 
Príloha č. 6 - Výročná Správa ZPS za rok 2018 
Príloha č. 7 – Plány činností Prezídia, ŠV, TV a Komisie OP 
Príloha č. 8 – Návrh rozpočtu ZPS 2019 
Príloha č. 9 – Zoznam členov CTM 
Príloha č. 10 – Audítorská správa z overovania účtovnej závierky ZPS za rok 2018 
 

 


