
 

 

 

 

 
 

Zápisnica z mimoriadneho  Zjazdu Zväzu potápačov Slovenska, 
konaného dňa 05. januára 2018, v Ružomberku, na Vajanského 9 

(v zasadacej miestnosti na I. poschodí Penziónu Blesk), s termínom 

začiatku o 16:00 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. Správa mandátovej komisie  
5. Schválenie programu Zjazdu 
6.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 
7.Vytvorenie obchodnej spoločnosti Budova Košice 
8.Schválenie kúpy 50% podielu v Budove Košice od Zväzu športovej kynológie SR 
9.Schválenie Kontrolóra ZPS po skúškach na MŠVVaŠ SR 
10.Diskusia 
11.Záver 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
1. 

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

2.  
Otvorenie mimoriadneho Zjazdu ZPS 

 
Mimoriadny Zjazd ZPS (ďalej aj len “Zjazd”) otvoril prezident ZPS pán Roman Baláž o 16.20 hod 
privítal všetkých prítomných členov ZPS, ktorí sú delegátmi ZPS, ako aj prítomných členov orgánov 
ZPS a hostí.  
Po úvodnom privítaní prezident ZPS  konštatoval, že:  
● Lehota na prípravu rokovania  Zjazdu bola dodržaná a  Zjazd bol zvolaný v súlade so Stanovami 
ZPS ( v súlade s bodom 1.písmeno c, Čl. 36 Stanov ZPS ).  
● Termín konania Zjazdu  bol  stanovený na 5.1.2018 o 16.00 hod., na Vajanského ulici  9 (Penzión 
Blesk, zasadacia miestnosť), v Ružomberku.  
● Oznam o konaní Zjazdu bol zaslaný 27.12.2017 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.  
 
 
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 a návrhovej  komisie 

 
Predsedajúci prezident ZPS  úvodom tohto bodu programu uviedol, že vzhľadom na zvolanie  
Zjazdu  prezídium neurčilo zloženie  Mandátovej a Návrhovej komisie na svojom zasadnutí. Preto 
dal návrh aby delegáti spomedzi seba navrhli zloženie mandátovej a návrhovej komisie. 
Predsedajúci prezident ZPS pokračoval prednesením návrhu na zloženie jednotlivých komisii. 
mandátovej, návrhovej komisie, 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 a overovateľov Zápisnice 
zo Zjazdu nasledovne: 
 
Mandátova komisia: 

 
Mgr. Ján Pavlík  - predseda   
Bohumír Žember - člen   
Ing. Bartolomej Fedor PhD – člen   
 
Návrhová komisia : 
 
1. Ing. Gustáv Závodský - predseda  
2. Patrik Fiala - člen a zapisovateľ 
3. Marcel Spiššák  - člen 
 
Zapisovateľ : Veronika Horňáková  
Overovateľ:  Martin Kovačovský 

  
 
 
Následne predsedajúci prezident ZPS 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 . 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  komisie 

 
Predseda mandátovej  pán Mgr. Ján Pavlík,  o 16.50 hod, predniesol správu mandátovej komisie, v 
ktorej komisia skonštatovala, že na Zjazde bolo v súlade so Stanovami ZPS  pozvaných 20 riadnych 
členov ZPS (klubov).  
Návratky s oznámením delegáta riadneho člena a prípadne ich náhradníkov prišli od 19 členov 
(klubov).  
Neúčasť na Zjazde ZPS ospravedlnil 0 riadny člen (klub).  
Neúčasť na Zjazde  neospravedlnilo a na pozvánku nijako nereagovalo celkom 1 riadnych členov 
(klubov).  
Prítomných, v čase začiatku Zjazdu , t.j. o 16:15 hod bolo 19 delegátov (t.j. 100,00 % zo všetkých 
delegátov), s počtom hlasov 19.  
Mandátová 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 10 delegátov.  
Prítomných je 19 delegátov z celkového počtu 19 delegátov.  
Mandátová 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  komisie za prednesenie správy a požiadal členov 
Mandátovej komisie, predsedajúceho a plénum delegátov Zjazdu  informovať o prípadnej zmene 
počtu delegátov.  
 
 



 

 

 

 

 
 
Na to predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovaním zobrali na vedomie správu 
Mandátovej  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./2018/01/Mimoriadny Zjazd  
 Zjazd ZPS  berie na vedomie správu Mandátovej 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 bola členom zaslaná a 
zverejnená dňa 27.12.2017 na webovom sídle ZPS. Predsedajúci dal hlasovať za schválenie 
programu a do diskusie sa pridáva podnet od pána Emila Zápecu - KP Fatima Trenčín na 
prerokovanie jeho pripomienok ohľadom pojmov v Rokovacom poriadku ZPS a o zložení 
Technického výboru ZPS. Predsedajúci vysvetlil p. Emilovi Zápecovi postup na predkladanie 
zmeny programu  Zjazdu ZPS.  
 

 
 
Navrhovaný program rokovania:  
Obsahom Pozvánky na Zjazd  
 
 
Vyjadrenia delegátov či iných zúčastnených osôb:  
 
- podnet pána Emila  Zápecu - KP Fatima Trenčín na prerokovanie jeho pripomienok ohľadom 
pojmov v Rokovacom poriadku ZPS a o zložení Technického výboru ZPS – dané do diskusie. 



 

 

 

 

 
Na to predsedajúci dal hlasovať o schválení programu  Zjazdu  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 komisii  
5. Schválenie programu Zjazdu 
6.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 
7.Vytvorenie obchodnej spoločnosti Budova Košice 
8.Schválenie kúpy 50% podielu v Budove Košice od Zväzu športovej kynológie SR 
9.Schválenie Kontrolóra ZPS po skúškach na MŠVVaŠ SR 
10.Diskusia 
11.Záver“. 
 

Zjazd schvaľuje program Zjazdu ZPS Uzn. /2018/02/Mimoriadny Zjazd v znení: 

 
1. Prezentácia účastníkov  
2. Otvorenie  
3. Schválenie zloženia mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
4. Správa mandátovej komisii  
5. Schválenie programu Zjazdu 
6.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 
7.Vytvorenie obchodnej spoločnosti Budova Košice 
8.Schválenie kúpy 50% podielu v Budove Košice od Zväzu športovej kynológie SR 
9.Schválenie Kontrolóra ZPS po skúškach na MŠVVaŠ SR 
10.Diskusia 
11.Záver 
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných delegátov:     19 
Počet hlasov prítomných delegátov:   19  
Počet hlasov “Za”:      19  
Počet hlasov “Proti”:      0  
Počet hlasov “Zdržal sa”:     0  



 

 

 

 

Počet hlasov “Nehlasoval”:     0 
 

Výsledok hlasovania:    Uznesenie SCHVÁLENÉ  

Odlišné stanovisko delegáta:   žiadne 

 
 
 

6.  
Návrh na úpravu Stanov podľa § 19 ods.3 písm. f)  a § 21 ods.2 a ods.3 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 spolu s Kontrolórom ZPS vysvetlil nutnosť úpravy  Stanov na rok 2018 ZPS, podľa § 
19 ods.3 písm. f) a  § 21 ods.2 a ods.3 zákona o športe č. 440/2015 Z.z. a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, na základe odporúčaní  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (ďalej aj len “Ministerstva”).  
Boli doručené ďalšie dve pripomienky k návrhu na úpravu Stanov od pána Jána Chovana a pána 
Ing. Milana Peřinu, ktoré sa týkali gramatických chýb v novom texte Stanov ZPS. Kontrolór ZPS 
objasnil prečo nám prišiel z Ministerstva návrh na zmenu stanov ZPS ako aj  postup, ktorý bol 
zvolený, keď bol doručený list z Ministerstva. Prezídium ZPS poslalo Ministerstvu výklad stanov, 
ktorý  napísal právnik. Odpoveďou na tento výklad z Ministerstva bolo, že je potrebné spraviť 
úpravu Stanov ZPS.  
Kontrolór ZPS prečítal korešpondenciu s Ministerstvom, v ktorej boli obsiahnuté odporúčania 
zmien stanov ZPS. 
 
 
 
 Text bol prezentovaný prostredníctvom projekcie. Vidˇ. príloha číslo 2. 
 
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.2 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.2 Uzn./2018/03/Mimoriadny 
Zjazd 

 
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov:     19  
Počet hlasov prítomných delegátov:   19  
Počet hlasov “Za”:      19  
Počet hlasov “Proti”:      0  
Počet hlasov “Zdržal sa”:    0  
Počet hlasov “Nehlasoval”:     0  
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie SCHVÁLENÉ  

Odlišné stanovisko delegáta:   žiadne 

 
 
 

7.  
Vytvorenie obchodnej spoločnosti Budova Košice ZPS-diving, s.r.o. 

 
Podklady k bodu rokovania:  
 
Podľa Stanov ZPS článok 31 právomoci Zjazdu bod 2.d) schvaľovať vytvorenie obchodnej 
spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, ktorej je ZPS spoločníkom alebo akcionárom, 

- Predsedajúci  informoval o záujme založenia spoločnosti, z dôvodu ponuky na kúpu 50%  časti 
budovy od Zväzu športovej Kynológie. Delegátom bolo oznámená aj kúpna cena vyhotovená na 
základe znaleckého posudku. Informoval aj o možnostiach ďalšieho narábania s budovou, vo Zväze 
potápačov Slovenska je 20 klubov, ktoré budú mať (prostredníctvom delegátov Najvyššieho 
orgánu ZPS) rozhodovaciu právomoc v danej veci. Delegáti  boli informovaní o tom ,že je spísaná 
zmluva o predkupnom práve  a do 1.3.2018 by malo prísť ku kúpe budovy. Na kúpu budovy v KE 
by si vzal Zväz potápačov Slovenska úver. Založením obchodnej spoločnosti (spoločnosť s ručením 
obmedzeným), Zväz poverí právnickú firmu.  
Martin Kovačovský, správca budovy Košice, oboznámil o možnosti využitia Eurofondov, v prípade, 
ak by sa ZPS stalo jediným majiteľom budovy. Získané finančné prostriedky by sa dali využiť napr. 
na zateplenie budovy a ušetrili by sa tým ďalšie náklady na vykurovanie budovy . 



 

 

 

 

Rozobrali sa dôvody, prečo je výhodnejšie založiť obchodnú spoločnosť – spoločnosť s ručením 
obmedzeným a nie napr. občianske združenie, čím sa odpovedalo aj na (dotaz) otázku pána  
Ing. Gustáva Závodského . Názov obchodnej spoločnosti by bol:  ZPS-diving, s.r.o.  so sídlom 
spoločnosti na Alejovej 3, Košice.  
 
Na to predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd ZPS schvaľuje 
vytvorenie obchodnej spoločnosti (spoločnosť s ručením obmedzeným) s názvom ZPS-diving, s.r.o. 
 

 Zjazd ZPS schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti  s názvom ZPS-diving, s.r.o. . 
Uzn./2018/04/Mimoriadny Zjazd 

 
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov:     19  
Počet hlasov prítomných delegátov:   19  
Počet hlasov “Za”:      17  
Počet hlasov “Proti”:      2  
Počet hlasov “Zdržal sa”:    0  
Počet hlasov “Nehlasoval”:     0  
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie SCHVÁLENÉ  

Odlišné stanovisko delegáta:  

Pán Emil Zápeca bol proti založeniu obchodnej spoločnosti - navrhol odpredaj našej časti budovy. 

Pán Gustáv Závodský vyjadril obavy súvisiace s možným rizikom straty budovy, ktorá bude 

majetkom vytvorenej obchodnej spoločnosti. 

 

 

 
 

8. 
Schválenie kúpy 50% podielu v Budove Košice od Zväzu športovej kynológie 

SR 
 

Podklady k bodu rokovania: 



 

 

 

 

 Na základe Stanov ZPS článok 31 právomoci Zjazdu bod 2.c) je:   schvaľovať uzatvorenie 
zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 10 000 €, bez DPH 

 
Na to predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„  Zjazd schvaľuje kúpu 
50% podielu v budove Košice od Zväzu športovej kynológie SR“ . 
 

 Zjazd schvaľuje  kúpu 50% podielu v budove Košice od Zväzu športovej kynológie SR  
Uzn./2018/05/Mimoriadny Zjazd 

 
 
 
Hlasovanie  
Prítomných delegátov:     19  
Počet hlasov prítomných delegátov:   19  
Počet hlasov “Za”:      18  
Počet hlasov “Proti”:      0  
Počet hlasov “Zdržal sa”:    1  
Počet hlasov “Nehlasoval”:     0  
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie SCHVÁLENÉ  

Odlišné stanovisko delegáta:   p. Emil Zápeca sa zdržal Hlasovania 

 
 
 

                                                                             9. 
Schválenie Kontrolóra ZPS 

Podklady k bodu rokovania: 
Predsedajúci vysvetlil prečo je potrebné opätovne schvaľuje zvoleného kontrolóra ZPS /§11 ods. 
3 Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov/, vzhľadom na fakt, 
že skúšky kontrolórov sa uskutočnili v poslednom štvrťroku 2018.  
Na to predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„  Zjazd opätovne 
schvaľuje, po absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti, Kontrolórom ZPS, Ing. Slavomíra Slivku“. 
 

Zjazd opätovne schvaľuje,  po absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti, Kontrolórom ZPS, 
Ing. Slavomíra Slivku  Uzn./2018/06/Mimoriadny Zjazd 

 
Hlasovanie  



 

 

 

 

Prítomných delegátov:     19  
Počet hlasov prítomných delegátov:   19  
Počet hlasov “Za”:      19  
Počet hlasov “Proti”:      0  
Počet hlasov “Zdržal sa”:    0  
Počet hlasov “Nehlasoval”:     0  
 
Výsledok hlasovania:    Uznesenie SCHVÁLENÉ  

Odlišné stanovisko delegáta:   žiadne 

 
 

10. 
Diskusia 

Do diskusie sa prihlásil p. Emil Zápeca, ktorý sa sťažoval  na to, že bývalá generálna sekretárka 
(JUDr. Alica Packová) stanovila termín, dokedy bolo treba upraviť stanovy kubov ZPS, v súlade 
s Článkom 7, ods. 8, Stanov ZPS zo dňa 02.06.2017, s tým že po nesplnení tohto termínu mali mať 
kluby odobraté hlasovacie právo. Kontrolór ZPS konštatoval, že stanovy národného športového 
zväzu alebo národnej športovej organizácie v súlade s §19 až 23 Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú jednou z podmienok prijímateľa verejných 
prostriedkov /§66 ods. 3 písm. a) Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov/. 
Ďalej konštatoval, že jednou z podmienok prijímateľa verejných prostriedkov /§66 ods. 3 písm. b) 
Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ je činnosť športovej 
organizácie v súlade s §21 a 22 Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
V zmysle Článku 61, ods.1 a 2, Stanov ZPS, zo dňa 02.06.2017, bolo pánovi Emilovi Zápecovi 
vysvetlené, aký bol nový postup volieb do Technického výboru ZPS. Prezident ZPS, spolu 
s viceprezidentom ZPS pre  Technickú činnosť Ing. Oliverom Krajňákom, týmto odpovedali na jeho 
podnet „Prečo Technický výbor ZPS v starom zložení nezasadal ďalej ?“. 
 
Pán Zápeca dal ďalej podnet na vyjasnenie pojmov v Rokovacom poriadku ZPS , bod 3.2. písmená 
a), b) Rokovacieho poriadku ZPS. Ide o pojmy „riadny člen“ a „individuálny člen“ 
Dňa 02.06.2017, Bratislave, sa konal Zjazd ZPS, kde bol prijatý Rokovací poriadok ZPS. 
Predsedajúci  spolu s kontrolórom ZPS vysvetlili, že vymedzenie pojmov v Rokovacom poriadku 
ZPS je v súlade s platnými stanovami ZPS:  ako riadny člen, sa rozumie klub a ako individuálny člen 
je jednotlivec v klube. /Článok 2, ods. 2, písm. a) a písm. d)/. 



 

 

 

 

Pán Emil Zápeca bude pozvaný na najbližšie zasadnutie Prezídia  ZPS, kde sa dorieši táto 
problematika.   
Predsedajúci  vyzval pána Emila Zápecu, aby predložil návrh zmien Rokovacieho poriadku ZPS 
a Stanov ZPS, do najbližšieho Zjazdu ZPS.  
Pán Ing. Gustáv Závodský mal námietky voči webovej stránke ZPS. Podľa jeho mienky, sú na 
webovej stránke ZPS, zverejňované informácie, ktoré majú interný charakter. Bolo mu oznámené, 
že podľa platnej právnej úpravy sa zápisy z Prezídia ZPS (najvyšší výkonný orgán ZPS), musia 
zverejňovať na webovom sídle ZPS. 

 

11. 
Záver 

 
Na záver Mimoriadneho  Zjazdu prezident ZPS p. Ing. Roman Baláž poďakoval všetkým 
zúčastneným za účasť a následne na to, bolo rokovanie Zjazdu o 18.38 hod ukončené.  
 
V Ružomberku , dňa 05. januára 2017  
 
Štatutárny zástupca ZPS / Prezident ZPS / Predsedajúci:  Ing. Roman Baláž v.r.  
 
 
Overil: Martin Kovačovský  v.r.  
 
 
Zapísal: Veronika Horňáková v.r. 
 
Návrhová komisia: 
 
Ing. Gustáv Závodský v.r. 
 
 
Patrik  Fiala v.r. 
 
 
Marcel Spiššák v.r.  
  
 
 
  



 

 

 

 

 
Prílohy:  
● Príloha č. 1 - Prezenčná listina delegátov a hostí Zjazdu ZPS  
● Príloha č. 2 - Zmena a doplnenie Stanov ZPS vo forme Dodatku č. 1 


