
 

 

 

 

ROKOVACÍ PORIADOK 
Zväzu potápačov Slovenska 

 
1. Účastníci Zjazdu ZPS: 

- delegáti klubov s hlasovacím právom 

- individuálni členovia s hlasom poradným 

- hostia 

- členovia Prezídia ZPS, členovia výborov ZPS, predsedovia odborných komisií 

2. Riadenie rokovania: 

- rokovanie riadi predsedajúci, podľa návrhu Prezídia ZPS 

3. Hlasovací poriadok: 

3.1. Zjazd je uznášaniaschopný, pokiaľ sa ho zúčastnia delegáti nadpolovičnej väčšiny riadne 

registrovaných klubov - ktorí majú uhradené členské príspevky k 10.12. predchádzajúceho 

kalendárneho roku v súlade s platnými a účinnými stanovami ZPS.  Právo hlasovať majú iba delegáti 

klubov s platným delegačným lístkom. 

3.2. Na Zjazde sú oprávnení zúčastniť sa zástupcovia riadnych členov, športovcov, športových 

odborníkov a ďalších členov ZPS, alebo zástupcovia zvolení riadnymi členmi, športovcami, 

športovými odborníkmi a ďalšími členmi Zväzu (ďalej len „delegáti“)  s hlasovacím právom podľa 

kľúča, uvedeného nižšie v písm. a) – e), ktorý zohľadňuje počet športovcov športovej organizácie 

a úroveň súťaže v ktorej súťažia podľa nasledovného kľúča : 

a) každý riadny člen s počtom individuálnych členov a jeho príslušnosťou od 1 do 100 členov 

vrátane – 1 ( jeden ) delegát 

b) každý riadny člen s počtom individuálnych členov s jeho príslušnosťou nad 101 členov 

vrátane – 2 ( dvaja ) delegáti 

c) každý riadny člen podľa písm. a) alebo písm. b), ktorý mal v kalendárnom roku, ktorý 

predchádza kalendárnemu roku konania Zjazdu aspoň jedného individuálneho člena 

aktívneho športovca s jeho príslušnosťou – 1 ( jeden ) delegát naviac k počtom určeným 

podľa písm. a) alebo b) 

d) každý riadny člen podľa písm. a) alebo písm. b), ktorý mal v kalendárnom roku, ktorý 

predchádza kalendárnemu roku konania Zjazdu aspoň jedného individuálneho člena 

aktívneho športovca s jeho príslušnosťou, ktorý sa zúčastnil majstrovstiev Slovenskej 

republiky v akejkoľvek vekovej kategórii – 1 delegát naviac k počtom určeným podľa písm. 

a) až  písm. c) 

e) každý riadny člen podľa písm. a) alebo písm. b), ktorý mal v kalendárnom roku, ktorý 

predchádza kalendárnemu roku konania Zjazdu aspoň jedného individuálneho člena 

aktívneho športovca s jeho príslušnosťou, ktorý sa zúčastnil významnej súťaže v akejkoľvek 

vekovej kategórii – 1 ( jeden ) delegát naviac k počtom podľa písm. a) až písm. d). 

4. Za deň rozhodný pre posúdenie počtu individuálnych členov ako riadnych členov ZPS za určenie počtu 
delegátov podľa písm. a) až e) sa považuje 30. deň pred termínom konania zjazdu ZPS. 



 

 

 

 

5. Delegátom je jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo 
najmenej 50 športovcov ZPS. 

6. Pokiaľ individuálny člen ZPS je členom predsedníctva CMAS, tento člen je ex-officio členom Zjazdu ZPS, 
ktorý má hlasovacie právo. 

7. Členom Zjazdu je aj jeden zástupca individuálnych členov ZPS z radov športových odborníkov. 
8. O platnosti rozhodnutí Zjazdu rozhoduje väčšina platných hlasov prítomných delegátov. 

9. Počet delegátov je počet jednotlivých klubov, ktorí 30 dní pred konaním Zjazdu majú uhradené 
členské príspevky k 31.01. kalendárneho roku. V prípade nového členstva klubu v ZPS a 
následného zaplatenia členského poplatku  v období pred konaním Zjazdu ( t. j. od 10.12. do 
konania Zjazdu ) daného roku má nový klub hlasovacie právo. O platnosti rozhodnutí Zjazdu 
rozhoduje väčšina prítomných delegátov.  

10. Na Zjazde sa rokuje v súlade s platnými Stanovami, iba o návrhoch, ktoré boli doručené 
sekretariátu ZPS pred termínom konania Zjazdu. 

11. Návrh je platný, ak o ňom kladne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov. 
12. Právo hlasovať majú iba delegáti jednotlivých klubov s platným  delegačným lístkom.   
13. Individuálni členovia majú hlas poradný. 
14. Hostia nemajú právo hlasovať. 
15. O návrhoch sa hlasuje v poradí, v akom boli doručené sekretariátu ZPS. 
16. V prípade, že bol návrh schválený, viac sa o ňom nehlasuje. 
17. Online účasť na Zjazde: 

17.1. V prípade vážnej a výnimočnej situácie delegáta Zjazdu je po úvodnom oboznámení ostatných 
delegátov s dôvodmi tejto situácie povolená účasť tohto delegáta na Zjazde aj prostredníctvom 
online pripojenia sprostredkovaného sekretariátom ZPS v deň konania Zjazdu. 

18. Diskusia na Zjazde : 
18.1. Právo diskutovať má každý účastník Zjazdu ZPS. 
18.2. Do diskusie sa písomne prihlasuje u predsedajúceho Zjazdu ZPS. 
18.3. Čas diskutovaného príspevku nemá prekročiť 5 minút. 

18.4. Každý účastník Zjazdu ZPS má právo vystúpiť s faktickou pripomienkou, ktorú povoľuje 

predsedajúci. 
19. Voľba členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie: 

19.1. Členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie navrhuje Prezídium ZPS a schválenie kandidátov 
riadi predsedajúci Zjazdu ZPS. 

19.2. Komisie sú trojčlenné ( 3 ), zo svojho stredu si volia predsedu komisie. 
20. Platnosť a účinnosť Rokovacieho poriadku ZPS: 

20.1. Tento Rokovací poriadok nadobudol platnosť dňom schválenia na Zjazde ZPS, konanom 
dňa 29.05.2021 v Žiline,  účinnosť  zverejnením na webovej stránke ZPS. 


