ZVÄZ POTÁPAČOV SLOVENSKA
SLOVAK DIVERS ASSOCIATION
Junácka 6 / 830 80 Bratislava / tel./fax: +421(0)2 4924 9220 / e-mail: zps@netax.sk / www.zps-diving.sk

Uznesenie zo Snemu ZPS Žilina 16.5.2009
Snem ZPS bol zvolaný v súlade so stanovami ZPS a organizačným poriadkom ZPS
pozvánkami zaslanými na členské kluby združené pod ZPS, ktoré mali v roku 2008 uhradené
členské príspevky. Konanie Snemu bolo stanovené na 16.05.2009 v Žiline.
Snem zvolil mandátovú , návrhovú komisiu a členov návrhovej komisie za overovateľov
zápisnice, ktorí svojimi podpismi potvrdzujú vecnú správnosť uznesenia.
Zloženie komisií:
Mandátová komisia:
• Kuska Peter
• Piovarči Ľubomír
• Hummel Štefan
Návrhová komisia:
• Bumbala Svatopluk
• Fedor Bartolomej
• Chovan Ján
Mandátová komisia skonštatovala , že sú prítomní zástupcovia alebo splnomocnenci 19
klubov a preto Snem nie je uznášania schopný. Snem ZPS môže prebehnúť ako informačné
stretnutie.
Snem zobral na vedomie:
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Správy o činnosti:
- Športového výboru ZPS 2008
- Technického výboru ZPS 2008
- Prezídia ZPS 2008
Revíznu správu
Plány činností na rok 2009:
- Športového výboru ZPS
- Technického výboru ZPS
- Prezídia ZPS
Správy o hospodárení za rok 2008:
- Športového výboru ZPS
- Technického výboru ZPS
- Prezídia ZPS
Plány rozpočtov na rok 2009:
- Športového výboru ZPS
- Technického výboru ZPS
- Prezídia ZPS
Správu o stave budovy KE
Správu o hospodárení budovy KE za rok 2008
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Snem ZPS navrhuje:
Klubom:
• Odporúča aktualizovať svoje kontaktné údaje u tajomníka ZPS na adresu zps@netax.sk .
Sekretárovi:
• Navrhuje umiestniť na stránku informáciu, že kluby, ktoré nezaktualizujú svoje kontaktné
údaje nebudú im zasielané žiadne aktuálne informácie, ktoré budú zasielané
elektronicky.
• Rozlíšiť zoznam členských klubov ZPS s kontaktnými údajmi do viditeľnej podoby na
webovej stránke ZPS.
Technickému výboru:
• Navrhuje vyžiadať od klubov návrhy na doplnenie členov TV ZPS s inštruktorskou
kvalifikáciou. Pri najbližšom zasadnutí budú zvolení 2 kandidáti z navrhovaných členov
ZPS, ktorí budú spĺňať požadované podmienky.
• Navrhuje, aby inštruktori združení pod ZPS zaplatili členské ZPS dopredu na dobu
trvania licencie inštruktora.
• Navrhuje obnoviť organizovanie seminárov o potápaní a stretnutí.
• Zaviesť protokol písomností a viesť zdvojenú evidenciu potápačských a inštruktorských
kvalifikácií.
Športovému výboru:
• Pri zasadnutiach prezídia a plánovaní termínov Snemov a Zjazdov je potrebné vopred
pripomienkovať navrhované termíny v súlade s kalendárom pretekov.
Prezídiu ZPS:
• Pri zasadnutiach prezídia a plánovaní termínov Snemov a Zjazdov je potrebné vopred
pripomienkovať navrhované termíny v súlade s kalendárom pretekov a iných stretnutí
členov ZPS. Termíny Snemov a Zjazdov organizovať na obdobie mesiacov JANUÁR až
MAREC.
• Zvážiť skutočnosť, aby sa Snemy ZPS organizovali formou elektronickej komunikácie.
• Na najbližšom zasadnutí prezídia prerokovať možnosť komplexného poistenia členov
ZPS ako celku.
• Navrhuje zahájenie organizovania seminárov o potápaní pre širšiu verejnosť.
• Vyhodnotiť a zverejniť plnenie jednotlivých Snemov a Zjazdov, ktoré doteraz neboli
zverejnené pre členské kluby združené pod ZPS.
• Vykonať kontrolu platenia členských príspevkov ZPS a licenčných poplatkov za PC.
• Navrhuje kúpu smútočného venca na pohreb Ladislava Sedlačka, zosnulého 12.5.2009.
V Žiline 16.05.2009
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