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KAPITOLA 1. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
Článok I. 

Preambula 

1. Štatút Športového výboru ZPS upravuje postavenie, právomoci a zodpovednosti Športového výboru ZPS 
(ďalej len ŠV ZPS v príslušnom gramatickom tvare), delegovanie právomoci, spôsob rokovania a uznášania, 
ako aj ďalšie náležitosti, spojené s jeho činnosťou. 

Článok II. 
Postavenie ŠV ZPS 

1. ŠV ZPS je normotvorným a výkonným orgánom v ZPS zabezpečujúcim všetky športové akcie v oblasti 
potápania. Je riadený viceprezidentom ZPS - prezidentom ŠV ZPS. 

2. V rámci ZPS je členom medzinárodnej konfederácie CMAS v oblasti športových činností CMAS. 

3. Všetka činnosť ŠV ZPS vychádza zo stanov ZPS a Organizačného poriadku ZPS, ktoré sú vytvorené v zmysle 
platných príslušných právnych noriem Slovenskej republiky a ktoré sú v súlade so stanovami CMAS a jeho 
výborov a komisií. 

2. Činnosť ŠV ZPS sa riadi medzinárodnými pravidlami vydanými CMAS. 

3. ŠV ZPS sa nepodieľa na politickej, rasovej alebo náboženskej diskriminácii v súvislosti so súťažami alebo 
oficiálnymi stretnutiami. 

4. ŠV ZPS rešpektuje rozhodnutia a odporúčania IOC, SOV, AGFIS, UINC, WADA – ADA SR a iných federácií 
rôznych zameraní, uznávaných IOC A UNESCO. 
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5. ŠVZPS má právo požiadať Športový výbor CMAS o podporu a pomoc v súvislosti so všetkými otázkami 
patriacimi do jeho kompetencie. 

 
Článok III. 

Členstvo a zloženie 

1. ZPS musí byť členom CMAS. 

2. Členom ŠV ZPS sa môže stať každý člen ZPS, ktorý sa aktívne venuje niektorej odbornej činnosti ŠV ZPS 
s príslušnou kvalifikáciou a prejaví o prácu v ŠV ZPS záujem. 

3. ŠV ZPS má právo prijať - zaregistrovať člena ZPS alebo zástupcu KŠP za člena ŠV, ak o to požiada. 

4. V prípade nedodržania Stanov CMAS, jeho orgánov, ZPS a Štatútu ŠV ZPS, ako aj športových pravidiel, môže 
mať za následok disciplinárne konanie voči klubu alebo členovi ŠV ZPS v zmysle Stanov ZPS. 

4. Voľba a dopĺňanie členov ŠV ZPS a návrhy kandidátov do prezídia ZPS je v kompetencii rozšíreného 
zasadania ŠV ZPS.  Zloženie ŠV ZPS musí schváliť prezídium ZPS alebo zjazd ZPS. 

 
 

KAPITOLA 2. 
ORGÁNY ŠV ZPS 

Článok I. 

1. Zloženie ŠV ZPS: 
a) prezident 
b) viceprezident 
c) sekretár a tajomník ŠV ZPS 
d) predsedovia komisií: 

- plávanie s plutvami 
- orientačné potápanie 
- podhladinové rugby 
- nádychové potápanie 
- trénerská rada (reprezentačný tréner PP, RP, DP, OP) 
- zbor rozhodcov 
- členovia ZPS a kluby 

2. Zastúpenie ŠV ZPS v Prezídiu ZPS: 
a) Prezident ŠV ZPS sa stáva automaticky viceprezidentom ZPS. 
b) V prípade jeho odstúpenia alebo odvolania z funkcie alebo jeho úmrtia bude funkciu viceprezidenta ZPS 

 zastávať až do schválenia Zjazdom ZPS  viceprezident ŠV ZPS. 
c) Podľa počtu členov Prezídia ZPS, definovaného Stanovami a Organizačným poriadkom ZPS, sa členmi 

 Prezídia ZPS stávajú ďalej: 
- členovia určení ŠV ZPS, 
- predsedovia komisií ŠV ZPS v poradí určenom počtom členom komisie ŠV ZPS. 

3. ŠV ZPS prináleží predovšetkým: 
a) riadiť športovú činnosť v ZPS: 

- majstrovstvá SR v jednotlivých športových odvetviach, 
- v prípade poverenia CMAS usporiadaním vrcholnej súťaže CMAS (MS, ME) v rôznych športových 

odvetviach zabezpečiť jej organizáciu, 
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- iné typy medzinárodných súťaží v rôznych športových odvetviach, zaradených do kalendára CMAS 
  (CMAS TROPHY, SP, EP),  

- spolupracovať s klubmi pri organizácii pohárových a postupových súťaží, 
- potvrdzovať pravidlá súťaží navrhované jednotlivými komisiami, 
- podporovať, riadiť a kontrolovať prácu komisií ŠV ZPS, 
- zabezpečovať rozvoj vrcholového športu a štátnej reprezentácie, 

b) metodicky zabezpečovať činnosť trénerov pre všetky športové odvetvia: 
- centrálne vedenou evidenciou trénerov, 
- formou školení a preškolení trénerov III. a II. triedy, 
- spoluprácou s FTVŠ a NŠC pri štúdiu trénerov I. triedy,   
- zabezpečovaním informácií o odborných publikáciách, 
- vlastnou edičnou činnosťou, 

c) metodicky zabezpečovať činnosť rozhodcov pre všetky športové odvetvia : 
- centrálne vedenou evidenciou rozhodcov a sledovaním ich činnosti, 
- vydávaním prekladov medzinárodných pravidiel a ich doplnkov alebo opráv, slovenských doplnkov 

pre činnosti neupravené týmito pravidlami, ktoré sú špecifické pre SR, 
- školeniami a preškoleniami rozhodcov všetkých tried, 
- odporúčaním účasti rozhodcov na medzinárodných školeniach a seminároch, 
- delegovaním rozhodcov a komisárov na všetky súťaže usporiadané pod hlavičkou ZPS, 

d) evidovať všetky rekordy v jednotlivých športových odvetviach,  

e) navrhovať kandidátov na členstvo v Športovom výbore CMAS a jeho komisiách, 

f) informovať všetkých členov ŠV ZPS a kluby definované v bode  1. 2. kapitoly 2. o činnosti ŠV ZPS 
zasielaním správ a iných informačných materiálov, 

g) zostaviť racionálny ročný rozpočet pre celú športovú činnosť, 

h) viesť bežný účet ŠV ZPS, 

i) spolupracovať s Prezídiom ZPS a so Športovým výborom CMAS a jeho komisiami, 

j) spolupracovať a Technickým výborom ZPS a jeho komisiami pri riešení otázok týkajúcich sa lekárskeho 
zabezpečenia športovcov a ich technického vybavenia, 

k) riešiť spory medzi klubmi definovanými v bode 1. 2. kapitoly 2. ak o to požiadajú. 

4. ŠV ZPS je povinný predovšetkým: 

a) vykonávať rozhodnutia Zjazdu a Prezídia ZPS, 

b) rešpektovať rozhodnutia CMAS, Výkonného výboru CMAS, Športového výboru CMAS a jeho komisií, 

c) zabezpečovať vedenie predpísaného účtovníctva a evidenciu registračných matričných kníh o športových 
kvalifikáciách a iných dokladov ZPS, 

d) predkladať Prezídiu ZPS na vedomie: 

- rozpočet ŠV ZPS a rozpočet štátnej reprezentácie na nasledujúci rok, vrátane jeho prípadných zmien, 

- priebežný štvrťročný a konečný ročný prehľad čerpania finančných prostriedkov, 

e) informovať Zjazd a Prezídium ZPS o výsledkoch športovej činnosti za predchádzajúci rok a plán činnosti 
na nasledujúci rok, 

f) predkladať Prezídiu ZPS: 

- kandidatúry na členov do orgánov CMAS, 
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- kandidatúru na usporiadanie vrcholných súťaží (MS, ME, EP, SP), 

- zmeny a doplnky Štatútu ŠV ZPS, 

- športové poriadky vrátanie ich zmien, predložených jednotlivými komisiami, 

- zloženie orgánov ŠV ZPS, 

- športový kalendár, 

- oznámiť vytvorenie novej komisie niektorého športového odvetvia, uznávaného CMAS, 

g) rozdeliť pridelené finančné prostriedky podľa schváleného rozpočtu jednotlivým komisiám. 

5. Práva a povinnosti prezidenta, viceprezidenta,  sekretára a tajomníka ŠV ZPS: 

a) Prezident ŠV ZPS 
- organizuje jeho činnosť a realizuje jeho uznesenia, 
- zastupuje ŠV ZPS navonok, 
- informuje o uzneseniach ŠV ZPS ostatné orgány ZPS. 

b) Viceprezident ŠV ZPS 
- zastupuje v prípade neprítomnosti prezidenta ŠV ZPS, 
- - pokiaľ nastane prípad opísaný v bode 1. 2. b), alebo v prípade jeho odstúpenia, odvolania alebo 

iného ukončenia funkcie, stáva sa viceprezident ŠV ZPS automaticky predseda komisie ŠV ZPS s 
najvyšším počtom členov až do najbližšieho zasadania ŠV ZPS. 

c) Sekretár a tajomník ŠV ZPS 

- tajomník vykonáva všetky administratívne práce súvisiace s činnosťou ŠV ZPS, 
- zakladá centrálnu evidenciu klubov, registrovaných športovcov vo všetkých športových odvetviach, 

štátnych reprezentantov, rekordov a trénerov, 
- sekretár rozposiela pozvánky na všetky rokovania orgánov ŠV ZPS a zápisy z rokovaní, 
- funkciu sekretára ŠV ZPS môže vykonávať aj sekretár  ZPS. 

6. Práva a povinnosti člena orgánu ŠV ZPS: 
a) má práva povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo Stanov a Organizačného poriadku ZPS a zo Štatútu ŠV 

ZPS, 
b) člen orgánu ŠV ZPS môže odstúpiť z funkcie, ak o to písomne požiada, pričom výkon jeho funkcie končí 

dňom vysporiadania zväzkov voči ŠV ZPS, 
c) člen orgánu ŠV ZPS je povinný vykonať svoju pôsobnosť s náležitou odbornou starostlivosťou. 

7. Delegovanie právomoci: 

ŠV ZPS môže delegovať právomoci v dohodnutom rozsahu na členov ŠV ZPS, kluby alebo konkrétne osoby. 

8. Podpisovanie za ŠV ZPS: 

a) Za ŠV ZPS môže podpisovať každý člen ŠV ZPS v rozsahu svojich právomoci. 
b) ŠV ZPS zaväzujú svojim podpisom najmenej dvaja členovia ŠV ZPS,( prezident ŠV ZPS a člen odborne 

spôsobilý k danej problematike). 

 
 

Článok  II. 
Komisie 

1. V každej komisii ŠV ZPS je zastúpený každý člen alebo klub, venujúci sa príslušnému športovému odvetviu. 
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2. Klub môže mať podľa rozsahu svojej činnosti zastúpenie vo viacerých komisiách. 

3. Úlohy komisií športových odvetví: 

a. zabezpečiť činnosť v danom športovom odvetví, 
b. posudzovať návrhy pravidiel súťaží a predkladať ich na schválenie, 
c. navrhovať zaradenie súťaží do športového kalendára, 
d. organizovať príslušné postupové, vrcholné a pohárové súťaže, 
e. pripraviť metodický plán prípravy štátnej reprezentácie a prípravu podľa tohto plánu, pripraviť návrh 

rozpočtu komisie a štátnej reprezentácie príslušného športového odvetvia, 

4. Práva a povinnosti zástupcu zboru rozhodcov: 

Zástupca zboru rozhodcov je automatický členom príslušnej komisie ŠV ZPS. Zástupca zboru rozhodcov 
predkladá všetky návrhy týkajúce sa zboru rozhodcov na schválenie komisii ŠV ZPS.  

5. Úlohy zástupcu zboru rozhodcov: 

a. zabezpečovať školenia a preškolenia rozhodcov, 
b. navrhovať delegovanie rozhodcov a komisárov na súťaže, 
c. navrhovať vyslanie rozhodcov na medzinárodné školenia a medzinárodné súťaže, 
d. navrhovať odvolanie rozhodcov zo súťaží v prípade ich opakovaného odvolania zo súťaže hlavným 

rozhodcom, 
e. navrhovať zníženie alebo odobratie kvalifikačnej triedy rozhodcom v prípade ich nesprávneho 

postupovania pri súťažiach alebo pri činnosti odporujúcej športovým pravidlám ZPS CMAS, 
f. navrhovať úpravy alebo zmeny športových pravidiel podľa rozhodnutí CMAS a špecifických podmienok 

v ŠV ZPS, 
g. zabezpečovať podklady pre centrálnu evidenciu rozhodcov, sledovať a vyhodnocovať ich činnosť, 

hospodáriť s pridelenými finančnými prostriedkami a kontrolovať ich čerpanie podľa schváleného 
rozpočtu. 

6. Zloženie trénerskej rady: 

a. všetci tréneri klubov príslušného športového odvetvia, 
b. z týchto členov si zvolí trénerská rada predsedu a podpredsedu. 

7. Úlohy trénerskej rady: 

a) zabezpečovať školenia a doškoľovanie trénerov príslušného športového odvetvia, 
b) vydávať metodické materiály, 
c) zabezpečovať prípravu štátnej reprezentácie, hospodáriť s pridelenými finančnými prostriedkami a 

kontrolovať ich čerpanie podľa schváleného rozpočtu. 

8. Práva a povinnosti predsedu trénerskej rady: 

- je automaticky členom komisie ŠV ZPS, 
- je zodpovedný za štátnu reprezentáciu, pokiaľ je tak určené ŠV ZPS, 
- zabezpečuje činnosť štátnej reprezentácie príslušného športového odvetvia pred štátnymi inštitúciami 
- spoločne s prezidentom ŠV ZPS, predkladá všetky návrhy trénerskej rady na schválenie ŠV ZPS. 

 
KAPITOLA 3. 

PRIEBEH ROKOVANÍ ORGÁNOV A VOLEBNÝ PORIADOK 
Článok I. 

Priebeh rokovaní orgánov 
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1. ŠV ZPS zasadá minimálne dvakrát ročne. 
2. Komisie ŠV ZPS zasadajú podľa potreby, vyjadrenej plánom činnosti, minimálne však dvakrát ročne. 
3. Zápisnice z rokovaní orgánov ŠV ZPS musia obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane 

výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých uznesení. Musia byť doručené všetkým zainteresovaným 
subjektom ŠV ZPS a Prezídiu ZPS elektronickou poštou.  

4. Všetky orgány ŠV ZPS počas ich zasadnutia riadi príslušný prezident a v prípade jeho neprítomnosti príslušný 
viceprezident alebo člen určený ŠV ZPS. 

5. Orgány ŠV ZPS sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. 
6. Každý člen ŠV ZPS môže predložiť svoj návrh do diskusie. 
7. Každý člen ŠV ZPS môže predložiť kandidatúru na príslušného prezidenta, viceprezidenta a sekretára v ŠV 

ZPS. 
8. Každý návrh na prerokovanie predkladajú členovia alebo kluby ŠV ZPS alebo jeho komisii najneskôr  20 dní 

pred dňom zasadania. 
9. Pozvánky spolu so všetkými rokovacími materiálmi vrátane návrhov podľa tejto kapitoly sú rozosielané členom 

orgánov ŠVZPS elektronickou  poštou  najneskôr 10 dní pred dňom zasadnutia ŠV ZPS. 
10. Orgány ŠV ZPS majú právo prizvať si na svoje rokovania odborníkov, ktorí sa zúčastňujú hlasom poradným. 

Článok II. 
Volebný poriadok 

1. Každý klub ŠV ZPS, ktorý sa venuje športovým odvetviam má pri hlasovaní a vo voľbách nárok iba na jeden 
hlas. Ostatní členovia ŠV ZPS majú hlas poradný. 

2. Člen ŠV ZPS môže písomne splnomocniť zastupovaním inú osobu alebo klub. 
3. Splnomocnenie musí byť predložené pri prezentácii členov a klubov - účastníkov ŠV ZPS. 
4. Splnomocnenie na zastupovanie pre zasadnutia ŠV ZPS a jej komisií je možné, príp. člen, ktorý sa zasadnutia 

nemôže zúčastniť, má právo podať písomné vyjadrenie k prerokovávanému problému.  
5. Na ŠV ZPS a komisiách sa hlasuje zdvihnutím ruky. 
6. Orgány ŠV ZPS prijímajú rozhodnutia na základe nadpolovičnej väčšiny hlasov. 
7. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní o funkciách v orgánoch ŠV ZPS sa navrhuje druhé hlasovacie kolo. 
8. Dotknutá osoba nehlasuje. 
9. Tajné hlasovanie sa používa iba vtedy, ak o to výslovne požiada niektorý z členov. 
10. V prípade úmrtia, odstúpenia alebo odvolania prezidenta, viceprezidenta alebo sekretára ŠV ZPS je možné 

nahradiť ho až na nasledujúcom zasadaní ŠV ZPS. Do konania ŠV ZPS  bude jeho funkciou a kompetenciami 
poverený člen ŠV ZPS.  

11. V prípade úmrtia, odstúpenia alebo odvolania funkcionárov komisií, komisia doplní počet členov komisie a 
zvolí nového funkcionára. 

Článok  III. 
Odstúpenie, odvolanie, vylúčenie 

1. Každý člen orgánu môže odstúpiť z funkcie, ak o to písomne požiada, pričom výkon jeho funkcie končí dňom 
vysporiadania jeho záväzkov voči ŠV ZPS. 

2. V prípade porušovania štatútu ŠV ZPS a športových pravidiel môže byť ktorýkoľvek člen orgánu ŠV ZPS 
odvolaný z funkcie, prípadne ŠV ZPS môže podať návrh na jeho vylúčenie zo svojich orgánov a ZPS. 

3. Odvolanie a vylúčenie sa riadi stanovami a organizačným poriadkom ZPS. 

 

KAPITOLA 4. 
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ZÁVEČNÉ USTANOVENIA 
Článok I. 

Platnosť a účinnosť štatútu ŠV ZPS 

1. Štatút ŠV  ZPS je záväzný pre všetky orgány ŠV ZPS a ZPS. 
2. Štatút ŠV  ZPS prerokovaný a schválený na zasadnutí ŠV ZPS 15.1.2020 
3. Všetky ďalšie zmeny a doplnky musí prerokovať a schváliť ŠV ZPS. 
4. Tento štatút nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po  jeho schválení zverejnením na webe ZPS. 

 
V Bratislave 15.1.2020 
 
 
 

Mgr. Pavol Vaculčík, v.r.  Mgr. Štefan Mika, v. r. 

viceprezident ŠV ZPS       prezident ŠV ZPS     

 

Skratky:  IOC  - Medzinárodný olympijský výbor 
SOV  - Slovenský olympijský výbor 
UINC  - Medzinárodná únia pre ochranu prírody 
AGFIS  - Medzinárodná organizácia neolympijských športov 
WADA  - Svetová antidopingová agentúra 
ADA SR  - Antidopingová agentúra SR 

 


