
  

  

  
  

Zápisnica zo Zjazdu Zväzu potápačov Slovenska, konaného dňa 07. marca 

2020, o 10:00 hod, v Hoteli Galileo, Hlinská 2584/25, Žilina 
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 + konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok 

pre zvolanie Zjazdu a podmienok uznášaniaschopnosti 
5. Schválenie programu Zjazdu  
6. Doplňujúce voľby člena prezídia ZPS  
7. Schválenie zápisnice zo Zjazdu ZPS v roku 2019 
8. Správa kontrolóra ZPS za rok 2019  
9. Zmena v Stanovách ZPS a súvisiace zmeny v Rokovacom poriadku ZPS 
10. Výročná správa ZPS a správa o hospodárení za rok 2019 ŠV, TV, Prezídia a budovy v Košiciach  
11. Plány činností na rok 2020 ŠV, TV a Prezídia  
12. Kurz a skúšky inštruktorov 
13. Návrh rozpočtu ZPS na rok 2020 + odsúhlasenie mandátu pre Prezídium na schválenie možnej 

zmeny v rozpočte v priebehu roka 
14. Zoznam talentovaných športovcov ZPS 2020 
15. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke ZPS za rok 2019, schválenie ročnej účtovnej 

závierky ZPS  
16. Informácia o zrealizovanom predaji budovy v Košiciach 
17. Diskusia 

18. Záver 

 

1. Prezentácia účastníkov  

Generálna sekretárka pri príchode delegátov inštruovala, kde je prezenčná listina a určené miesto 
delegátov, prezentácia začala o 9:15 a trvala do 10:00. 

 

2. Otvorenie Zjazdu ZPS  

Zjazd ZPS (ďalej aj len “Zjazd”) otvoril prezident ZPS Ing. Roman Baláž. Privítal delegátov a členov 
prezídia. Bilancoval smutné udalosti  z roku 2019, požiadal plénum o odsúhlasenie zaradenia 
zosnulého p. Žembera do Siene slávy ZPS. Následne vyzdvihol aj pozitívne fakty, zlepšovanie 
komunikácie medzi sekciami ZPS a ich spolupráce. 
Odovzdal slovo viceprezidentom TV a ŠV. 
 
Mgr. Štefan Mika tiež povedal pár slov o úspechoch z roku 2019, dosiahnutých víťazstvách na MS 
a ME, zapojení nového športového klubu na MS UW rugby, zástupcovia freedivingu majú v pláne 
zapojiť sa do tohtoročného šampionátu. 
 
Ing. Oliver Krajňák pozdravil účastníkov Zjazdu, informoval o vzniku nového PC v Trenčíne, o prijatí 
nového člena TV – Ing. Jána Kučeravého, o podpore Medzinárodného festivalu potápačských filmov, 
akcii Spoznaj svet ticha pre verejnosť, organizovaní ekologických akcií a iných podujatí. Podrobne sú 
uvedené v správe o činnosti TV. Vlani prebehli skúšky inštruktorov za účelom zvyšovania ich 
kvalifikácie. Informoval o plánovanej akcii Safari, podrobné informácie budú zverejnené na webe TV 
ZPS. Ďalej stručne zhrnul počty vycvičených frekventantov kurzov. 



  

  

  
  

Prezident ZPS na základe rozhodnutia prezídia zo dňa 28.2.2020 požiadal Jána Chovana, aby sa ujal 
slova ako predsedajúci Zjazdu ZPS 7.3.2020. 
Ján Chovan sa ujal slova. Oznámil, že Zjazdu bol predložený 1 podnet pre disciplinárnu komisiu a 1 
príspevok do diskusie – oba od Ing. Závodského. 
 
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 7.3.2020 o 10.00 hod., v Hoteli Galileo, na 
Hlinskej ul v Žiline.  

 
Oznam o konaní Zjazdu bol zverejnený na webe ZPS v aktualitách 10.2.2020, zaslaný 24.2.2020 
elektronicky na oficiálne evidované emailové adresy klubov a individuálnych členov. 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 
1.3.2020.  

 
3. Schválenie zloženia mandátovej, návrhovej a volebnej komisie  

Predsedajúci Zjazdu požiadal členov prezídia o navrhnutie členov do mandátovej a návrhovej komisie. 
 
Po preverení vôle prijatia funkcií, ako aj prítomnosti navrhnutých kandidátov, delegáti aklamačne 
jednoznačnou väčšinou prítomných schválili zloženie mandátovej komisie a návrhovej komisie Zjazdu 
ZPS nasledovne:  
Mandátová komisia a Návrhová komisia:  
Ján Pavlík 
Ing. Milan Peřina 
Rudolf Matejov 
 
Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Žecová 
Overovateľ zápisnice: Dana Duchoslavová 

 
Prebehlo kontrolné sčítanie hlasov zúčastnených delegátov. Výsledok: 19 hlasujúcich. 
Predsedajúci vyzval delegátov na hlasovanie za zloženie mandátovej a návrhovej komisie. 
Výsledok hlasovania:  
Za:  19 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
 
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 Milan Peřina. 
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 24 riadnych členov ZPS (klubov), z ktorých:  
 



  

  

  
  

• Návratky s oznámením delegáta riadneho člena a prípadne ich náhradníkov prišli od 18 členov 
(klubov), 1 klub poslal v súlade s kľúčom na určovanie počtu delegátov 2 oficiálnych delegátov.  

• Neúčasť na Zjazde ZPS ospravedlnili 2 kluby.  

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

Prítomných, v čase plánovaného začiatku Zjazdu ZPS  bolo 19 delegátov (t. j. 79% zo všetkých 
delegátov), s počtom hlasov 19.  
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 19 delegátov z celkového počtu 24 delegátov.  
Mandátová a návrhová komisia skonštatovala, že na prijatie rozhodnutí Zjazdu je potrebná:  
● nadpolovičná väčšina prítomných hlasov delegátov (t. j. pri počte prítomných 19 hlasov, to 
predstavuje 10 hlasov delegátov) alebo  
● kvalifikovaná väčšina prítomných delegátov (t. j. pri počte prítomných 19 hlasov, to predstavuje 13 
hlasov delegátov).  
 

Predsedajúci poďakoval predsedovi Mandátovej a Návrhovej komisie za prednesenie správy. 

Oboznámil delegátov s prítomnosťou hosťa – p. Spiššáka z klubu Hippocampus. Požiadal 

delegátov o vyjadrenie súhlasu s prítomnosťou p. Spiššáka na Zjazde bez hlasovacieho 

práva.      (hlasovaním.) 

 

Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 19  

Počet hlasov prítomných delegátov: 19  

Počet hlasov “Za”: 19  

Počet hlasov “Proti”: 0  

Počet hlasov “Zdržal sa”: 0 

Výsledok hlasovania: Delegáti súhlasia s prítomnosťou p. Spiššáka na Zjazde ZPS. 

 

Na to predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovaním zobrali na vedomie správu 

Mandátovej a návrhovej komisie v znení cit. :„Zjazd ZPS berie na vedomie správu 

Mandátovej komisie“. Delegáti aklamačne jednoznačnou väčšinou prítomných správu 

Mandátovej komisie zobrali na vedomie.  

 

Uzn./2020/01/Zjazd: Zjazd ZPS berie na vedomie správu Mandátovej komisie a Návrhovej 
komisie. 

 

10:51 p. Krajňák opustil zasadaciu miestnosť. 

 

5. Schválenie programu Zjazdu  
Podklady k bodu rokovania:  
Pozvánka na Zjazd bola zverejnená dňa 10.02.2020 na webovom sídle ZPS a mailom zaslaná 24.2.2020. 
Obsah navrhnutého programu rokovania bol zverejnený po zasadnutí prezídia 28.2.2020, ktoré ho vypracovalo 



  

  

  
  

Navrhovaný program rokovania: v úvode tejto zápisnice. 
 
Prezident Zväzu požiadal o preformulovanie a doplnenie programu v bode týkajúceho sa rozpočtu 

jednotlivých sekcií ZPS na rok 2020. 

Iné vyjadrenia delegátov či iných zúčastnených osôb: - nezazneli  
 
10:54 p. Krajňák sa vrátil do zasadacej miestnosti. 
 
Predsedajúci dal hlasovať o schválení programu Zjazdu ZPS s upraveným bodom 13:  
 

1. Prezentácia účastníkov  
2. Otvorenie 
3. Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie 
4. Správa mandátovej a návrhovej  komisie + konštatovanie účasti delegátov a naplnení 

podmienok pre zvolanie Zjazdu a podmienok uznášaniaschopnosti 
5. Schválenie programu Zjazdu  
6. Doplňujúce voľby člena prezídia ZPS  
7. Schválenie zápisnice zo Zjazdu ZPS v roku 2019 
8. Správa kontrolóra ZPS za rok 2019  
9. Zmena v Stanovách ZPS a súvisiace zmeny v Rokovacom poriadku ZPS 
10. Výročná správa ZPS a správa o hospodárení za rok 2019 ŠV, TV, Prezídia a budovy v 

Košiciach  
11. Plány činností na rok 2020 ŠV, TV a Prezídia  
12. Kurz a skúšky inštruktorov 
13. Návrh rozpočtu čerpania príspevku uznanému športu na rok 2020 + schválenie rozpočtu 

jednotlivých sekcií ZPS na rok 2020 + odsúhlasenie mandátu pre Prezídium na schválenie 
možnej zmeny v rozpočte v priebehu roka 

14. Zoznam talentovaných športovcov ZPS 2020 
15. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke ZPS za rok 2019, schválenie ročnej 

účtovnej závierky ZPS  
16. Informácia o zrealizovanom predaji budovy v Košiciach 
17. Diskusia 

 

ZPS Uzn. /2020/02/Zjazd: Zjazd schvaľuje program Zjazdu v upravenom znení.  
Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 19  
Počet hlasov prítomných delegátov: 19  
Počet hlasov “Za”: 19  
Počet hlasov “Proti”: 0  
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0  

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ  
Odlišné stanovisko delegáta: žiadne  

 

6. Doplňujúce voľby člena prezídia ZPS 
Slovo prevzal p. Baláž, informoval prítomných o odchode Martina Kovačovského z pozície predsedu 
zboru rozhodcov v Športovom výbore a zároveň z členstva v prezídiu ZPS. Oslovení boli dvaja 
kandidáti, z ktorých Miroslav Mavrák súhlasil s kandidatúrou. 
 



  

  

  
  

Predsedajúci dal hlasovať o doplnení prezídia o nového člena v znení cit: „Zjazd volí Miroslava 
Mavráka za člena prezídia ZPS a predsedu komisie rozhodcov ZPS. 
 

Uzn./2020/03/Zjazd: Zjazd volí Miroslava Mavráka za člena prezídia ZPS a predsedu komisie 
rozhodcov ZPS. 
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 19  
Počet hlasov prítomných delegátov: 19  
Počet hlasov “Za”: 198 
Počet hlasov “Proti”: 0  
Počet hlasov “Zdržal sa”: 1 (p. Mavrák) 

Výsledok hlasovania: uznesenie SCHVÁLENÉ  

 
7. Schválenie zápisnice z riadneho Zjazdu ZPS v roku 2019  

Podklady k bodu rokovania:  
- Zápisnica zo Zjazdu ZPS, konanom v roku 2019, je zverejnená na webovej stránke ZPS, v zákonnej lehote od 

konania Zjazdu ZPS v roku 2019.  
 
Pán Závodský podal písomný podnet k bodu 16 odsek a) a b). Podnet prevzala generálna sekretárka 
ZPS, Mgr. Žecová, bude odovzdaný Ing. Mariánovi Roškovi, predsedovi disciplinárnej komisie 
(odovzdané 10.3.2020). 
Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd schvaľuje zápisnicu zo 
Zjazdu ZPS za rok 2019. Zápisnica Zjazdu ZPS za rok 2019 tvorí Prílohu č.2 Zápisnice Zjazdu za rok 
2020“ 
 

Uzn./2020/04/Zjazd : Zjazd schvaľuje zápisnicu zo Zjazdu ZPS za rok 2019 
Zápisnica Zjazdu ZPS za rok 2019 tvorí Prílohu č.2 Zápisnice Zjazdu za rok 2020 
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 19  

Počet hlasov prítomných delegátov: 19 

Počet hlasov “Za”: 18  

Počet hlasov “Proti”: 0 

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

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ  
Odlišné stanovisko delegáta: Písomný podnet p. Závodského podnet k bodu 16 odsek a) a b). 

 
8. Správa kontrolóra ZPS za rok 2019  

Podklady k bodu rokovania:  
Výročná správa Kontrolóra ZPS bola, spolu s ostatnými dokumentmi Zjazdu ZPS, zverejnená na webovej 

stránke ZPS.  
 
Vyjadrenia delegátov či iných zúčastnených osôb:  
Pán Závodský predniesol pripomienku ku kompetenciám kontrolóra ZPS. Namieta, že kontrolór 
nekontroluje činnosť TV a že TV nie je teda nikým kontrolovaný. 
Pán Baláž informoval delegátov o stretnutí s HKŠ a o rozhodnutí, že v ZPS budú každoročne 
prebiehať kontroly interných dokumentov – vykonávané budú kontrolórom spolu s prezidentom ZPS. 



  

  

  
  

Pán Slivka vyjadril názor, že všetci prítomní delegáti chcú podporovať činnosť členov ZPS a apeloval, 
že je potrebné dodržiavanie Stanov ZPS a Poriadkov ZPS týkajúcich sa riešenia sporov.  
 
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. 3 
Zápisnice zo Zjazdu. “  
 

Uzn./2020/05/Zjazd : Zjazd schvaľuje Výročnú správu Kontrolóra ZPS za predchádzajúce 
obdobie.  
Výročná správa Kontrolóra ZPS tvorí Prílohu č.3 Zápisnice zo Zjazdu.  
Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 19  

Počet hlasov prítomných delegátov: 19 

Počet hlasov “Za”: 18  

Počet hlasov “Proti”: 0 

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

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ  
Odlišné stanovisko delegáta: žiadne 
 

9. Zmena v Stanovách ZPS a súvisiace zmeny v Rokovacom poriadku ZPS 

Podklady k bodu rokovania:  

Upravené Stanovy ZPS boli zverejnené na webovej stránke dňa 29.2. medzi podkladmi k Zjazdu 2020.  
 
GS informovala prítomných o zmenách, ktoré v Stanovách ZPS boli vykonané a o dôvodoch, ktoré 
k nim viedli. Bol zapracovaný bod týkajúci sa definície významnej súťaže v novele Zákona o športe, 
platnej od 1.1.2020. Bol upravený/zjednodušený kľúč na stanovenie počtu delegátov na Zjazde 
zohľadňujúci úroveň súťaže, v ktorej športovci súťažia.  
 
Vyjadrenia delegátov či iných zúčastnených osôb:  
Pán Závodský dal podnet na odstránenie bodov z článku 4 Stanov ZPS, bod 2, písmená a), c), d), e), 
g), j)  - princíp fair play, princíp odbornosti, princíp slušnosti, princíp primeranosti, princíp kauzality 
a princíp spravodlivého procesu. 
 
Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd schvaľuje zmeny 
v Stanovách ZPS, ktoré tvoria Prílohu č. 4 Zápisnice zo Zjazdu  
 

Uzn./2020/06/Zjazd : Zjazd schvaľuje zmeny v Stanovách ZPS, ktoré tvoria Prílohu č. 4 
Zápisnice zo Zjazdu  
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 19  

Počet hlasov prítomných delegátov: 19 

Počet hlasov “Za”: 18  

Počet hlasov “Proti”: 0 

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



  

  

  
  

Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu pána Závodského v znení cit: „Zjazd súhlasí so 
zmenami navrhovanými pánom Závodským“ 
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 19  

Počet hlasov prítomných delegátov: 19 

Počet hlasov “Za”: 0  

Počet hlasov “Proti”: 17 

Počet hlasov “Zdržal sa”: 2 (p. Sečkár, p. Závodský) 
Výsledok hlasovania: Uznesenie NESCHVÁLENÉ  
 

10. Výročná správa ZPS a správa o hospodárení za rok 2019 ŠV, TV, Prezídia a 

budovy v Košiciach 
Podklady k bodu rokovania:  
Výročná správa ZPS 2019, Správy o činnosti ŠV, TV a prezídia boli zverejnené na webovej stránke ZPS medzi 
podkladmi k Zjazdu.  

 
Mgr. Štefan Mika informoval, že plutvové plávanie bolo prijaté na program Univerziády a UWC – 
University World Cup pre ročníky 2022 a 2024, čo považuje za dôležitý krok k uznaniu tohto športu. 
 
Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit: „Zjazd schvaľuje Výročnú 
správu ZPS za rok 2019, ktorá tvorí Prílohu č. 5 Zápisnice zo Zjazdu“ 
 

Uzn./2020/07/Zjazd : Zjazd schvaľuje Výročnú správu ZPS za rok 2019. Výročná správa ZPS 
2019 tvorí Prílohu č.5 zápisnice  
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 19  

Počet hlasov prítomných delegátov: 19 

Počet hlasov “Za”: 18  

Počet hlasov “Proti”: 0 

Počet hlasov “Zdržal sa”: 1 (p. Závodský) 
Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ  
 
Pán Bartolomej Fedor položil otázky k ročnej účtovnej závierke, ktoré budú posunuté so žiadosťou 
o vyjadrenie účtovníčke ZPS, pani Kalasovej. 
 
Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit: „Zjazd schvaľuje Ročnú 
účtovnú závierku za rok 2019, ktorá tvorí Prílohu č. 6 Zápisnice zo Zjazdu“ 
 

Uzn./2020/08/Zjazd : Zjazd schvaľuje Ročnú účtovnú závierku ZPS za rok 2019, ktorá tvorí 
Prílohu č.6 zápisnice  
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 19  

Počet hlasov prítomných delegátov: 19 

Počet hlasov “Za”: 18  

Počet hlasov “Proti”: 0 



  

  

  
  

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

 

Pán Baláž informoval, že budova v Košiciach bola v roku 2019 úspešne predaná, súdne spory sú 

ukončené. Peniaze z predaja sú na samostatnom bankovom účte. GS ZPS prezentovala formou 

projekcie z online bankingu aktuálny zostatok na tomto účte spolu s pohybmi, ktoré boli na tomto účte 

vykonané. V procese spracovania je vysporiadanie s neplatičmi nájomného v budove KE: 

 

Uzn./2020/09/Zjazd : Zjazd berie na vedomie správu o predaji budovy v Košiciach. 
 

11. Plány činností na rok 2020 ŠV, TV a Prezídia  
Podklady k bodu rokovania:  
Plány činnosti Prezídia, Športového a Technického výboru na rok 2020 boli zverejnené na webovej stránke ZPS 
medzi podkladmi k Zjazdu.  
 
Pán Závodský mal pripomienku, že plán činnosti TV je plánom činnosti klubov. Pán Fedor mu 
oponoval, že každý klub môže pripravovať akcie a pozvať ostatných členov ZPS. Klub Potápač Košice 
plánuje zorganizovať akciu pre všetkých a nie sa len sťažovať, že technický výbor neorganizuje akcie 
pre potápačov. 
 
Predsedajúci dal hlasovať o predložených plánoch činností v znení cit: „Zjazd schvaľuje plány činností 
prezídia, ŠV a TV, ktoré tvoria Prílohu č.7 Zápisnice zo Zjazdu“ 
 

Uzn./2020/10/Zjazd : Zjazd schvaľuje plány činností prezídia, ŠV a TV, ktoré tvoria Prílohu 
č.7 Zápisnice zo Zjazdu  
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 19  

Počet hlasov prítomných delegátov: 19 

Počet hlasov “Za”: 18  

Počet hlasov “Proti”: 0 

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

 

12. Kurz a skúšky inštruktorov 

Oliver Krajňák nadviazal na informácie z úvodu Zjazdu ZPS – TV plánuje akciu Safari pre 

vykonanie kurzu a skúšok Vrak Diver a Vrak Diver Inštruktor. Prezentácia k akcii vypracovaná 

Ing. Jánom Kučeravým tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice 

 

Uzn./2020/11/Zjazd : Zjazd berie na vedomie pripravovanú akciu Safari. 

 

Obedná prestávka: 13:00 – 13:50 



  

  

  
  

13. Návrh rozpočtu čerpania príspevku uznanému športu na rok 2020 + schválenie 

rozpočtu jednotlivých sekcií ZPS na rok 2020 + odsúhlasenie mandátu pre 

Prezídium na schválenie možnej zmeny v rozpočte 
Podklady k bodu rokovania:  
Návrh rozpočtu bol zverejnený na webovej stránke ZPS medzi podkladmi k Zjazdu. 

 
GS prezentovala pripravený návrh čerpania príspevku uznanému športu v roku 2020 prostredníctvom 
projekcie. ZPS v roku 2020 má z MŠVVaŠ vyčlenenú sumu 111 041 €. 
GS ďalej predniesla prezídiom navrhnuté a schválené prerozdelenie členských príspevkov na rok 
2020 v pomere 40:30:30 (TV :ŠV : Prezídium), návrh rozpočtu prezídia a ŠV . Rozpočet TV bude 
pripravený v priebehu najbližších dní a doplnený k prílohám tejto zápisnice. 
 

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu uznesenia v znení cit: „Zjazd schvaľuje Návrh čerpania 
príspevku uznanému športu, ako aj rozpočty jednotlivých sekcií ZPS na rok 2020. Udeľuje 
prezídiu mandát na prípadnú zmenu v rozpočtoch podľa aktuálnej situácie. Tvorí Prílohu č.9 
Zápisnice zo Zjazdu.“ 
 

Uzn./2020/12/Zjazd : Zjazd schvaľuje Návrh čerpania príspevku uznanému športu 
a rozpočty jednotlivých sekcií ZPS na rok 2020. Udeľuje prezídiu mandát na prípadnú 
zmenu v rozpočtoch podľa aktuálnej situácie. Tvorí Prílohu č.9 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 19  

Počet hlasov prítomných delegátov: 19 

Počet hlasov “Za”: 19  

Počet hlasov “Proti”: 0 

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

14. Zoznam talentovaných športovcov ZPS 2020 
Podklady k bodu rokovania: Zoznam CTM pre rok 2019/2020 bol zverejnený na webovej stránke ZPS medzi 
podkladmi k Zjazdu 

Materiál prezentovaný prostredníctvom projekcie. 
 
GS vysvetlila delegátom, za akých podmienok a kedy daný zoznam v ZPS vzniká a prečo 
korešponduje so školským rokom, rovnako prečo sa zoznam každý rok mení a že je povinne 
zverejňovaný na webe ZPS.  
 
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu uznesenia v znení cit.: „Zjazd schvaľuje zoznam talentovaných 
športovcov ZPS 2019/2020, ktorý tvorí prílohu č. 10.“ 
 

Uzn./2020/13/Zjazd : Zjazd schvaľuje zoznam talentovaných športovcov ZPS 2019/2020, 
ktorý tvorí prílohu č. 10 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 19  

Počet hlasov prítomných delegátov: 19 

Počet hlasov “Za”: 19  

Počet hlasov “Proti”: 0 



  

  

  
  

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

15. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke ZPS za rok 2019 
Podklady k bodu rokovania: 

K dnešnému dňu nebola správa k dispozícii. Správa audítora bude po dodaní zverejnená na webe 
ZPS 

 

16. Informácia o zrealizovanom predaji budovy v Košiciach 

Ing. Baláž informoval prítomných na Zjazde o úspešnom predaji 50%-ného vlastníckeho podielu ZPS 
na budove na Alejovej 5 v Košiciach, ako aj o predaji firemného auta Toyota za zostatkovú cenu.  
 

Uzn./2020/14/Zjazd : Zjazd berie na vedomie úspešný predaj budovy v Košiciach. 
 

17. Diskusia  

Do diskusie sa riadne pred začiatkom Zjazdu neprihlásili žiadni delegáti. 
a) Ing. Baláž 

• Predniesol informáciu o možnostiach využitia prostriedkov, ktoré ZPS získal z predaja budovy 
v Košiciach. Je viacero možností – buď rozdeliť sumu medzi jednotlivé sekcie ZPS a každá sa 
rozhodne sama, ako ich investuje. Alebo nechať čiastku nerozdelenú a spoločne investovať do 
výcvikového zariadenia (ubytovanie s možnosťou potápania a plávania, využiteľného tak pre 
potápačov ako aj športovcov) 

 
b) Mgr. Mika vyjadril názor, že prostriedky by mali ostať nerozdelené. 

 
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu uznesenia v znení cit.: „Zjazd schvaľuje ponechať prostriedky 
z predaja budovy v Košiciach nerozdelené a investovať spoločne“ 

 

Uzn./2020/15/Zjazd : Zjazd schvaľuje ponechať prostriedky z predaja budovy v Košiciach 
nerozdelené a investovať spoločne 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 19  

Počet hlasov prítomných delegátov: 19 

Počet hlasov “Za”: 18  

Počet hlasov “Proti”: 1 (p. Fedor) 

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

 
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu uznesenia v znení cit.: „Zjazd schvaľuje rozdeliť prostriedky 
z predaja budovy v Košiciach a investovať jednotlivo“ 

 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov: 19  

Počet hlasov prítomných delegátov: 19 

Počet hlasov “Za”: 1  (p. Fedor) 

Počet hlasov “Proti”: 18 

Počet hlasov “Zdržal sa”: 0 



  

  

  
  

Výsledok hlasovania: Uznesenie NESCHVÁLENÉ 
 

c) Ing. Závodský 

• Opýtal sa, či a kde sú prostriedky, ktoré Zväz mal ešte v časoch pred r. 2016, kedy vzniklo 
nové občianske združenie. Pán Baláž mu odpovedal, že sú na bankovom účte, na tzv. úložke. 

d) Pán Ondrejka 

• Podal prítomným informáciu o možnostiach využitia nehnuteľností pri Liptovskej Mare, ktorá by 
mohla byť vhodným miestom na investovanie pre potápačov ako aj pre športovcov vzhľadom 
na blízkosť miest s plaveckými bazénmi rovnako aj vodnej plochy Liptovskej Mary. 

e) Pán Matejov 

• Otázka na ŠV, či je možné pridať pre kategóriu F0 disciplíny, ktoré by mohli plávať v rámci Ligy 
mládeže. Odpoveď od p. Miku: Pán Matejov môže pripraviť dokument s návrhom a predniesť 
ho na zasadnutí ŠV. 

f) Pán Lauko 

• Otázka k seminárom: či je ZPS ochotný prispievať na výdavky, ktoré sú spojené 
s organizáciou seminárov pre potápačov. Odpoveď TV ZPS: ak je akcia vopred nahlásená, 
môže byť zaradená do programu TV ZPS a je možná dotácia zo strany TV ZPS, ak sa jej 
zúčastnia členovia viacerých klubov. 

g) Pán Svitanek 

• Otázka: Zápis akcie Medzinárodný festival podvodných filmov do CMAS kalendára. Odpoveď: 
Tajomníčka TV pošle mail na príslušnú sekciu CMAS so žiadosťou o zaradenie do kalendára. 

 

18. Záver  
Na záver Zjazdu predsedajúci poďakoval všetkým zúčastneným za účasť a poprial im všetko dobré 
v roku 2020. 
Rokovanie Zjazdu o 15:00 hod skončilo.  
 
V Bratislave , dňa 10. marca 2020  

 
 
Zapísala: Mgr. Zuzana Žecová   Overila: Dana Duchoslavová.  
 
 
Predsedajúci: Ján Chovan.   Štatutárny zástupca ZPS / Prezident ZPS:  

Ing. Roman Baláž v.r.  
 
Prílohy:  

1. Prezenčná listina delegátov a hostí Zjazdu ZPS  
2. Zápisnica zo Zjazdu ZPS 2019 
3. Výročná správa o činnosti Kontrolóra ZPS 2019 
4. Stanovy ZPS schválené 7.3.2020 
5. Výročná Správa ZPS za rok 2019 
6. Ročná účtovná závierka za rok 2019 
7. Plány činností Prezídia, ŠV, TV na rok 2020 
8. Prezentácia Safari 
9. Návrh čerpania príspevku uznanému športu a rozpočty jednotlivých sekcií ZPS v r. 2020 
10. Zoznam členov CTM 2019/2020 
11. Audítorská správa z overovania účtovnej závierky ZPS za rok 2019 


