Zápisnica zo Zjazdu Zväzu potápačov Slovenska, konaného dňa 17. marca
2018, od 10:00 hod, v penzióne Blesk, Vajanského 9, Ružomberok.
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
5. Schválenie programu Zjazdu
6. Prijatie nových členov ZPS
7. Schválenie zápisnice zo Zjazdu ZPS v roku 2017
8. Schválenie zápisnice z mimoriadneho Zjazdu ZPS v roku 2018
9. Správa kontrolóra ZPS za rok 2017
10. Výročná správa ZPS a správa o hospodárení za rok 2017 ŠV, TV, Prezídia a budovy v Košiciach
11. Plány činností na rok 2018 ŠV, TV a Prezídia
12. Návrh rozpočtu ZPS na rok 2018
13. Zoznam talentovaných športovcov ZPS 2018
14. Správa nezávislého auditora k účtovnej závierke ZPS za rok 2017
15. Odsúhlasenie úveru pre kúpu50% podielu budova Košice
16. Informácia o poistení CMAS
17. Diskusia
18. Záver

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

2. Otvorenie Zjazdu ZPS
Zjazd ZPS (ďalej aj len “Zjazd”) otvoril Prezident ZPS pán Roman Baláž privítaním všetkých prítomných členov
ZPS, ktorí sú delegátmi ZPS, ako aj prítomných členov orgánov ZPS a hostí a vyjadrením poďakovania za
podporu v uplynulom období.
Podľa stanov ZPS článok 29 bod 8 Prezident ZPS poveril za predsedajúceho, člena Prezídia ZPS, Milana Peřinu.

Následne Prezident ZPS účastníkom premietol krátke prezentačné video o tom, čo sa považuje na zjazde za
diskusný príspevok spolu s vysvetlením procesu, ako sa následne diskusný príspevok spracuje príslušným
výborom a následným zjazdom.
Potom odovzdal slovo p. Peřinovi (ďalej len „Predsedajúcemu Zjazdu").
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 ZPS stanovený na 17.3.2018 o 10.00 hod., v penzióne Blesk, na
Vajanského 9, v Ružomberku.
Oznam o konaní Zjazdu bol zaslaný 27.2.2018 elektronicky na oficiálne evidované emailové adresy klubov a
individuálnych členov. Oznam bol umiestnený na webovú stránku ZPS a členom bol poslaný link, kde budú
uložené všetky potrebné materiály vrátane pozvánky, návratiek a programu. Materiály boli zverejňované
postupne.

3. Schválenie zloženia mandátovej, návrhovej komisie
Predsedajúci Zjazdu po úvodnom privítaní predstavil navrhovaných členov do mandátovej a návrhovej komisie,
zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
Po preverení vôle prijatia funkcií, ako aj prítomnosti navrhnutých kandidátov, delegáti aklamačne
jednoznačnou väčšinou prítomných schválili zloženie mandátovej komisie, návrhovej komisie, zapisovateľa
Zjazdu ZPS a overovateľa Zápisnice zo Zjazdu ZPS nasledovne:
Mandátova komisia a Návrhová komisia:
Bohumír Žember
Tatiana Dukátová
Mgr.Ján Pavlík
Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Žecová
Overovateľ zápisnice: Tibor Horváth
Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ
Odlišné stanovisko delegáta: žiadne
Následne predsedajúci požiadal, aby sa mandátová a návrhová 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 Mgr. Ján Pavlík.
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 20 riadnych členov
ZPS (klubov), z ktorých:
Návratky s oznámením delegáta riadneho člena a prípadne ich náhradníkov prišli od 1 člena a to od klubu Aqua
Komárno splnomocnený Tibor Horvath overené notárom.
Neúčasť na Zjazde ZPS ospravedlnili 2 riadni členovia (kluby).
Neúčasť na Zjazde neospravedlnilo a na pozvánku nijako nereagovalo celkom 0 riadnych členov (klubov).
Prítomných, v čase plánovaného začiatku Zjazdu ZPS bolo 17 delegátov (t.j. ,85,00 % zo všetkých delegátov), s
počtom hlasov 17, no p. Špiššák sa krátko po príchode ospravedlnil a Zjazd opustil.
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
11 delegátov.
Prítomných je 16 delegátov z celkového počtu 20 delegátov (t.j. ,80,00 % zo všetkých delegátov)
Mandátová a Návrhová komisia skonštatovala, že na prijatie rozhodnutí Zjazdu je potrebná:
● nadpolovičná väčšina prítomných hlasov delegátov (t.j. pri počte prítomných 16 hlasov, to predstavuje 9
hlasov delegátov) alebo
● kvalifikovaná väčšina prítomných delegátov (t.j. pri počte prítomných 16 hlasov, to predstavuje 11 hlasov
delegátov).
Predsedajúci poďakoval predsedovi Mandátovej a Návrhovej komisie za prednesenie správy a požiadal
členov Mandátovej a Návrhovej komisie, aby Predsedajúceho Zjazdu a plénum delegátov Zjazdu ZPS
informovali o prípadnej zmene počtu prítomných delegátov Zjazdu. Na to Predsedajúci Zjazdu vyzval
prítomných delegátov, aby hlasovaním zobrali na vedomie správu Mandátovej a Návrhovej 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/Zjazd:
Zjazd ZPS berie na vedomie správu Mandátovej komisie a Návrhovej komisie.

Zjazd následne schvaľoval účasť hostí na rokovaní Zjazdu.
Prítomnosť p.Hummela
Hlasovanie:
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 2
Počet hlasov “Proti”: 12
Počet hlasov “Zdržal sa”: 2

Výsledok hlasovania: účasť P.Hummela na Zjazde bola zamietnutá.
Prítomnosť p.Dvorskej a Vezpaleca (zástupcovia žiadateľa o členstvo v ZPS)
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 16
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0
Výsledok hlasovania: účasť p.Dvorskej a p. Vezpaleca na Zjazde bola schválená

5. Schválenie programu Zjazdu
Podklady k bodu rokovania:
Pozvánka na Zjazd s obsahom navrhnutého programu rokovania boli členom zaslané a zverejnené dňa
27.2.2018 na webovom sídle ZPS.
Navrhovaný program rokovania: Obsahom Pozvánky na Zjazd ZPS.
Prezident Zväzu oboznámil účastníkov, že na ZPS prišli po termíne 2 návrhy na rokovanie , ktoré sú ale natoľko
závažné, že nie je možné ich bez pripravených dokumentov a odporúčaní dotknutých komisií doriešiť na Zjazde
a musia byť prerokované najprv na Prezídiu. Pripomienky prišli na email ZPS od dvoch členov:
1.
pán Ing. Gustáv Závodský poslal dňa 13.3.2018 o 12:22 celkové zmeny v platných Stanovách ZPS,
2.
pán Emil Zápeca poslal dňa 13.3. 2018 o 16:33 hod 3 návrhy na rokovanie: prvá sa týkala doplnenia
kontrolnej komisie o dvoch členov, druhá sa týkala doplnenia odborníkov do Technického výboru ZPS a tretia
zloženia Prezídia ZPS.
Pán Závodský sa okamžite informoval, či má v tejto súvislosti prísť na Sekretariát ZPS osobne. Prezident ZPS ho
inštruoval, že bude pozvaný na Prezídium ZPS, aj s pánom Emilom Zápecom, dostanú na stretnutie pozvánku.
Prezident ďalej informoval ,že pánovi Emilovi Zápecovi bola poslaná pozvánka na zasadnutie Prezídia ZPS
nakoľko mal návrhy už na predošlom mimoriadnom zjazde ZPS bod 10.Diskusia viď link http://www.zpsdiving.sk/uploads/29491521717130Z%C3%A1pisnica%20z%20mimoriadneho%20%20Zjazdu%20Zv%C3%A4zu%
20pot%C3%A1pa%C4%8Dov%20Slovenska.pdf ,ktoré sa uskutočnilo pred riadnym Zjazdom dňa 20.2.2018 viď.
link http://www.zpsdiving.sk/uploads/89961518172706Pozvanka%20prezidium%20ZPS%2020_02_2018%20BA.pdf
Pán Emil Zápeca sa na zasadnutie Prezídia ZPS nedostavil viď. link Zápis zo zasadania Prezídia ZPS http://www.zps-diving.sk/uploads/56531519909888Zápis%20z%20prezídia%20ZPS%2020.02.2018_BA.pd

Iné Vyjadrenia delegátov či iných zúčastnených osôb:
- nezazneli
Predsedajúci dal hlasovať o schválení programu Zjazdu ZPS v nezmenenom znení:

ZPS Uzn. /2018/02/Zjazd: Zjazd schvaľuje program Zjazdu.
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 16
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0
Počet hlasov “Nehlasoval”: 0
Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ
Odlišné stanovisko delegáta: žiadne

6. Prijatie nových členov
Podklady k bodu rokovania:
Na sekretariát ZPS boli doručené tri žiadosti o členstvo.
1. KVS Careta Zvolen- doručené
2.Vodný Svet Zvolena -doručené emailom 19.2.2018
3. Ocean Devils Bratislava -doručené emailom 14.3.2018
O 11:00 predsedajúci odovzdal slovo Prezidentovi ZPS, ktorý konštatoval, že všetky podklady sú v súlade so
Stanovami ZPS a spĺňajú všetky ostatné podmienky na prijatie za člena ZPS.
Ďalej vysvetlil situáciu týkajúcu sa žiadateľov o členstvo. Najmä klubu KVS Careta Zvolen (v zastúpení p.
Zelinom) a klubu Vodný svet Zvolen, do ktorého prešli niektorí členovia KVS Careta Zvolen.
O týchto žiadateľoch sa rozpútala živá diskusia.
Vyjadrenia delegátov či iných zúčastnených osôb:
P. Ščasný vyslovil pripomienku, že pre rodičov detí v jeho klube bolo najlepším riešením založenie úplne novej
organizácie a vybudovať si reputáciu a meno, preto nepovažuje za férové, ak by bol umožnený návrat klubu,
ktorý viedol so ZPS súdne spory.
P.Mika: vyjadril názor, že KVŠ Careta sa svojím vystupovaním skompromitovala, no Vodný svet Zvolena možno
má šancu byť prijatý, ak bude mať nových funkcionárov.
P.Pavlík prezentoval svoje stanovisko, že ak sa súčasní členovia Vodného sveta chceli odlúčiť od KVŠ Careta
Zvolen, prečo tak neurobili už v čase, keď vznikal aj klub Swim Warriors vo Zvolene.
Predsedajúci Zjazdu ďalej odovzdal slovo prítomným zástupcom tretieho žiadateľa o členstvo – klubu Ocean
Devils Bratislava – pani Danielu Dvorskej a Vítězslava Vezpalecovi. P.Dvorská predstavila klub Ocean Devils
Bratislava a jeho činnosť vo freedivingu.

Delegáti Zjazdu jej položili niekoľko doplňujúcich otázok, na ktoré odpovedala k ich spokojnosti.
Delegáti boli uzrozumení s tým, že v danej chvíli sa bude hlasovať iba o prijatí klubu Ocean Devils Bratislava a k
tomuto bodu programu sa neskôr Zjazd vráti po vystúpení pozvaných hostí zastupujúcich zvyšné dva kluby.
Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„Zjazd schvaľuje prijatie klubu Ocean
Devils Bratislava za riadneho člena ZPS.
Uzn./2018/03/Zjazd: Zjazd schvaľuje prijatie klubu Ocean Devils Bratislava za riadneho člena
ZPS.
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 16
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0
Počet hlasov “Nehlasoval”: 0
Výsledok hlasovania: uznesenie SCHVÁLENÉ
Odlišné stanovisko delegáta: žiadne
Predseda Návrhovej a Mandátovej komisie informoval Predsedajúceho Zjazdu, že do prezenčnej listiny Zjazdu
bola ako hosť doplnená pani Dominika Ščasná a predsedajúci dal hlasovať o jej účasti na Zjazde.
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 16
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0
Výsledok hlasovania: účasť p.Ščasnej na Zjazde bola schválená
Predsedajúci Zjazdu ďalšie hlasovanie o nových členoch presunul z dôvodu, že ich zástupcovia prídu na Zjazd
neskôr.

7. Schválenie zápisnice z riadneho Zjazdu ZPS v roku 2017
Podklady k bodu rokovania:
- Zápisnica zo Zjazdu ZPS, konanom v roku 2017, je zverejnená na webovej stránke ZPS, v zákonnej lehote od
konania Zjazdu ZPS v roku 2017.

Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd schvaľuje zápisnicu zo Zjazdu ZPS
za rok 2017
Uzn./2018/04/Zjazd : Zjazd schvaľuje zápisnicu zo Zjazdu ZPS za rok 2017
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 14
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 2 (p. Branislav Zápeca a p. Závodský)
Výsledok hlasovania
Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ
Odlišné stanovisko delegáta: p. Zápeca a p. Závodský

8. Schválenie zápisnice z mimoriadneho Zjazdu ZPS v roku 2018
Podklady k bodu rokovania:
Zápisnica z mimoriadneho Zjazdu, konaného 5.1.2018 v Bratislave je zverejnená na webovej stránke ZPS, v
zákonnej lehote od konania mimoriadneho Zjazdu.
Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd schvaľuje zápisnicu z
mimoriadneho Zjazdu ZPS konaného 5.1.2018
Uzn./2018/05/Zjazd : Zjazd schvaľuje zápisnicu z mimoriadneho Zjazdu ZPS konaného 5.1.2018
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 14
Počet hlasov “Proti”: 1(p. Závodský)
Počet hlasov “Zdržal sa”: 1 (p. Zápeca)
Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ
Odlišné stanovisko delegáta p. Závodský – v zápisnici chýbajú podpisy a body s vecnými pripomienkami

9. Správa hlavného Kontrolóra za rok 2017
Podklady k bodu rokovania:
Správa Kontrolóra ZPS bola, spolu s ostatnými dokumentmi Zjazdu ZPS, zverejnená na webovej stránke ZPS.
Vyjadrenia delegátov či iných zúčastnených osôb:
- nezazneli

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. 1 Zápisnice zo Zjazdu.
“
Uzn./2017/06/Zjazd : Zjazd schvaľuje Výročnú správu Kontrolóra ZPS za predchádzajúce
obdobie.
Výročná správa Kontrolóra ZPS tvorí Prílohu č.1 Zápisnice zo Zjazdu.
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 14
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 2 (p. Zápeca a p. Závodský)
Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ
Odlišné stanovisko delegáta žiadne

10. Výročná správa ZPS a správa o hospodárení za rok 2017 ŠV, TV, Prezídia a budovy
v Košiciach
Podklady k bodu rokovania:
Materiály boli zverejnené dňa 9.3.2018 na webovej stránke ZPS .
Materiály boli prezentované na Zjazde prostredníctvom projekcie.
P.Fiala informoval, že do správy po termíne prišla správa komisie OP a ME freedivingu. Tieto správy budú
pridané do Výročnej správy.
Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd schvaľuje Správy o hospodárení
za rok 2017 ŠV, TV, Prezídia a budovy v Košiciach tvorí Prílohu výročná správa ZPS Zápisnice zo Zjazdu
Uzn./2018/07/Zjazd : Zjazd schvaľuje správy o hospodárení za rok 2017 ŠV, TV, Prezídia a
budovy v Košiciach, tvorí Prílohu Výročná správa ZPS
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 14
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 2 (p. Zápeca a p. Závodský)
Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ
Odlišné stanovisko delegáta: p. Závodský položil otázku, či existujú peniaze na činnosť Technického výboru ZPS.

11. Plány činností na rok 2018 ŠV, TV a Prezídia
Podklady k bodu rokovania:

Materiály boli prezentované na Zjazde prostredníctvom projekcie. Plán činnosti TV ZPS bol zverejnený vo
výročnej správe ZPS. Plán činnosti Prezídia ZPS a ŠV ZPS bol prezentovaný prostredníctvom projekcie.
Na to predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd schvaľuje Plány činností na
rok 2018 ŠV ZPS, TV ZPS, Prezídia ZPS tvorí Prílohu Výročná správa ZPS za rok 2017 Zápisnice zo Zjazdu.
Uzn./2018/08/Zjazd : Zjazd schvaľuje plány činností na rok 2018 ŠV,TV a Prezídia, tvorí Prílohu
Výročná správa ZPS
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 13
Počet hlasov “Proti”: 2(p. Zápeca a p. Závodský)
Počet hlasov “Zdržal sa”: 1(p. Ščasný)
Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ
Odlišné stanovisko delegáta: p. Závodský - nepovažuje to za plán činností Technického výboru ZPS. Má výhrady
k plánu. Predseda TV ZPS p. Ing. Oliver Krajňák reagoval na jeho pripomienku, že mal poslať svoj návrh a TV ZPS
by sa ním zaoberal.

12. Návrh rozpočtu ZPS na rok 2018
Podklady k bodu rokovania:
Materiály boli zverejnené dňa 9.3.2018 na webovej stránke ZPS .
Prezentovaný návrh Rozpočtu ZPS prostredníctvom projekcie.
Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd schvaľuje Plán rozpočtu ZPS
na rok 2018 tvorí Prílohu č.2 Zápisnice zo Zjazdu.“
Uzn./2018/09/Zjazd : Zjazd schvaľuje Návrh rozpočtu ZPS na rok 2018, tvorí Prílohu č.2
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 14
Počet hlasov “Proti”: 1(p. Zápeca)
Počet hlasov “Zdržal sa”: 1(p. Závodský)
Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ
Odlišné stanovisko delegáta: p. Závodský nevidí v navrhovanom rozpočte nič týkajúce sa výcviku potápačov,
podľa neho sú peniaze rozdelené len pre šport.
Reakcia Prezidenta ZPS bolo, že ZPS ma podpísanú zmluvu - o poskytnutí finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky pre oblasť športu a v prílohe č. 1 k zmluve sú zadefinované oprávnené a

neoprávnené výdavky . Zmluvy sú zverejnené na webovej stránke MŠ bude prílohou k zápisnici
ako minulý rok 2017.
Ďalej vysvetlil, že ZPS dostal tento rok menej peňazí z ministerstva, a je nutnosť sledovať rôzne iné výzvy
o dotácie na činnosť ZPS a tak isto vyzval aj kluby aby pracovali v tomto smere. Následne
p. Závodský vyjadril nedôveru v predsedu TV ZPS pána Krajňáka.
P. Krajňák informoval, že kluby, ktoré nahlásili napr. environmentálnu činnosť a žiadali financie ale nie od štátu
ale od ZPS, ich dostali pridelené. Potom ešte vysvetlil, že klub nemôže svojvoľne organizovať inštruktorské
skúšky, no môže byť poverený ich organizáciou, zo strany TV ZPS.
P. Ščasný položil otázku, ako sú rozdeľované financie na kluby podľa členov do 23rokov.
P. Fiala, Tajomník ŠV ZPS, mu odpovedal, že je to na základe tabuľky vystavenej po ukončení kôl Ligy mládeže p.
Matesom za daný kalendárny rok – podľa aktívnej účasti členov na minimálne troch pretekoch organizovaných
ZPS . Financie sa vyplatia až potom, nie dopredu.
Predsedajúci Zjazdu vyhlásil krátku prestávku do 12:00.

Prezentácie po prestávke: 16 prítomných delegátov.
Predsedajúci Zjazdu informoval účastníkov o zistení použitia audio nahrávacieho zariadenia na tomto Zjazde
a to p. Ing. Gustávom Závodským.
P. Chovan, člen Prezídia ZPS - upozornil na nezákonnosť nahrávania bez predchádzajúceho súhlasu účastníkov
zjazdu a požiadal o ukončenie a zlikvidovanie audio nahrávky.
P. Závodský nahrávku zastavil a bol upozornený, že sa na Zjazde bez predchádzajúceho oznámenia a povolenia
nesmie používať nahrávacie zariadenie. O vyhotovení zvukového či obrazového záznamu fyzickej osoby
pojednáva Obč. zákonník § 12. Na základe toho bol požiadaný o zmazanie nahrávky, čo ale preukázateľným
spôsobom nepredviedol.

Prijatie nových členov – bod 6.programu Zjazdu
O 12:00 prišli na Zjazd zástupcovia klubov Vodný svet Zvolen (p. Denisa Matejová a p. Matejov – hneď
upozornili iba na zhodu mien, nie sú to manželia) a KVS Careta Zvolen (p. Zelina).
Za klub Vodný svet vystupoval hlavne p. Matejov – úvodom vysvetlil, že nemá v klube žiadnu zastupujúcu ani
štatutárnu funkciu. Vysvetlil, že situácia je neúnosná hlavne pre pretekárov a po dohode s rodičmi a trénermi
sa rozhodli odštiepiť od KVS Careta. Stanovy klubu Vodný svet Zvolen sú momentálne na MŠ. Vo vedení klubu
Vodný svet sú výlučne rodičia detí, nie je tam žiaden funkcionár z KVS Careta.
P. Matejov priznal, že s odlúčením naozaj čakali do ukončenia súdneho sporu so ZPS, pretože dúfali v
urovnanie sporu a možnosť naďalej byť členmi klubu KVS Careta, ktorý mal svoje meno a reputáciu.

Následne slovo dostala p. Denisa Matejová vysvetlila, že v čase vzniku klubu Swim Warriors jej a ostatným
rodičom nebol tento klub prezentovaný tak, že sa bude pod záštitou ZPS venovať plutvovému plávaniu, preto
nezvažovali členstvo v ňom.
Do diskusie sa zapojil aj p. Ščasný, ktorý potvrdil jej slová, teda ako bolo prezentované založenie klubu Swim
Warriors v r.2015.
Nasledovala krátka diskusia ostatných členov s otázkami zameranými na počet členov klubu Vodný svet,
možnosť záruky, že sa do vedenia nedostanú funkcionári z KVS Careta, na počet klubov v meste Zvolen a
možnosti ich spolupráce v prospech detí.
Následne bolo slovo udelené p. Zelinovi, ktorý vyjadril, že na poslednom stretnutí na Prezídiu sa cítil veľmi
nepríjemne a nevie, z čoho bol obviňovaný. Vyhlásil, že ZPPS je už cca pol roka latentná organizácia, ktorá
neorganizuje žiadne preteky. Vyjadril ďalej názor, že Zjazd r.2017 úmyselne nekonal, hoci mal k dispozícii všetky
dokumenty .
Reakcia Prezidenta ZPS – na povedené -Prezident ZPS uviedol ,že pán Zelina ako aj v ostatných prípadoch
zavádza. Dobre vie ,že pokiaľ je klub v súdnom spore nie je možné jednať o ich pozastavení členstva. Čo sa týka
doloženia potrebných dokladov na preregistráciu klubu podľa nového zákonu o športe ZPS neevidoval žiadnu
prihlášku do ZPS čo bolo prezentované aj na pojednávaní. Viď. platné Stanovy ZPS článok 61 Prechodné
ustanovenia bod 8.
http://www.zpsdiving.sk/uploads/4961519123674Stanovy%20ZPS%20platn%C3%A9%20od%2005.01.2018.pdf
Zástupcovia žiadateľov o členstvo boli vyzvaní, aby opustili miestnosť konania Zjazdu, aby mohlo prebehnúť
hlasovanie.
P. Vaculčík vyjadril názor, že by Zjazd nemal hlasovať hneď, ale že je ešte potrebná diskusia.
Do diskusie sa zapojili najmä p. Sečkár, Baláž, Ščasný a Krajňák.

Po diskusii predsedajúci dal hlasovať samostatne o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd schvaľuje
prijatie klubu Vodný svet Zvolen za riadneho člena ZPS.
Uzn./2018/10/Zjazd: Zjazd schvaľuje prijatie klubu Vodný svet Zvolen za riadneho člena ZPS.
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 14
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 2(p.Vaculčík, p. Pavlík)
Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ
Odlišné stanovisko delegáta: žiadne

Ďalej prebehlo samostatné hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd neschvaľuje Prijatie
klubu KVS Careta Zvolen za riadneho člena ZPS.
Uzn./2018/11/Zjazd: Zjazd zamieta prijatie nového člena
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 0
Počet hlasov “Proti”: 10
Počet hlasov “Zdržal sa”: 6(p. Ščasný, p. Pavlík, p. Zápeca, p. Závodský, p. Ondruš, p. Ondrejka)
Výsledok hlasovania: Uznesenie ZAMIETNUTÉ
Odlišné stanovisko delegáta: žiadne
Žiadatelia o nové členstvo boli opätovne prizvaní a informovaní o výsledku hlasovania predsedom mandátovej
komisie.
P. Matejová poďakovala za prijatie a p. Matejov za vypočutie.
P. Zelina prisľúbil, že umožní pretekárom prestup do klubu pod záštitou ZPS.
Obedná prestávka do 14:00.

13. Zoznam talentovaných športovcov ZPS 2018
Podklady k bodu rokovania:
Materiál prezentovaný prostredníctvom projekcie.
Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd schvaľuje Zoznam
talentovaných športovcov ZPS 2018“ tvorí Prílohu č.3 Zápisnice zo Zjazdu
Uzn./2018/12/Zjazd : Zjazd schvaľuje Zoznam talentovaných športovcov ZPS 2018 tvorí Prílohu
č.3

Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 16
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0
Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ
Odlišné stanovisko delegáta: žiadne

14. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke ZPS za rok 2017
Podklady k bodu rokovania:
Materiály boli zverejnený dňa 9.3.2018 na webovej stránke ZPS
Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd schvaľuje Správu nezávislého
audítora k účtovnej závierke ZPS za rok 201 tvorí Prílohu č.4 Zápisnice zo Zjazdu.“
Uzn./2018/13/Zjazd : Zjazd schvaľuje Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke ZPS za
rok 2017, tvorí Prílohu č.4
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 14
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 2(p. Závodský, p. Zápeca)
Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ
Odlišné stanovisko delegáta: žiadne

15. Odsúhlasenie úveru pre kúpu50% podielu budova Košice
Predsedajúci zjazdu odovzdal slovo p. Kovačovskému, ktorý účastníkov Zjazdu s poľutovaním informoval, že do
dnešného dňa nedostal žiadne ponuky na úver od bánk, ktoré oslovil.

Účastníci Zjazdu berú túto informáciu na vedomie.
S.r.o. schválená na poslednom zjazde bola založená a 100% vlastníkom je ZPS.
Prezident ZPS p. Baláž informoval delegátov, že keď na ZPS prídu ponuky na úver, bude všetkých informovať
a hlasovanie prebehne per rolam, aby nebolo potrebné kvôli jednému bodu zvolávať Zjazd.

16. Informácia o poistení CMAS
Podklady k bodu rokovania“
P. Krajňák formou letákov, prezentácie a slovného výkladu informoval o možnostiach poistenia CMAS, o cene aj
o tom, čo toto poistenie kryje.

Účastníci Zjazdu berú túto informáciu na vedomie.

17. Diskusia
Do diskusie sa riadne pred začiatkom Zjazdu prihlásil p. Krajňák, ktorý vo svojom príspevku vysvetlil, že Zväz
potápačov Slovenska je „nová organizácia“ – národný športový zväz s novými stanovami, ktoré sú v súlade so
Zákonom o športe. Odporúčal všetkým členom dôkladne si preštudovať nový Zákon o športe a nové stanovy
ZPS.
Ďalšie diskusné príspevky boli od p. Závodského, ktorý vyjadril poľutovanie, že ZPS stratil pozíciu organizátora
a školiteľa potápačských a inštruktorských kvalifikácii v Hasičskom zbore.

P. Slivka vo svojom príspevku reagoval na p. Závodského a konštatoval, že v minulosti viedli tieto výcviky
vybrané Potápačské centrá a finančný profit pre samotný ZPS bol minimálny.
P. Zápeca sa tiež vyjadril, že je škoda, že ZPS stratil pozíciu organizátora a školiteľa potápačských
a inštruktorských kvalifikácii v Hasičskom zbore. P. Baláž vysvetlil, že je presne daná smernica, ako robiť
inštruktorské skúšky ďalej bolo povedané, že ZPS nemá vedomosť o strate pozície školiteľa nakoľko má platnú
akreditáciu. viď link -http://www.zps-diving.sk/Uvodnik-57 Zps má vedomosť o tom ,že na školenia
Inštruktorov pre Ministerstvo vnútra, kde patrí policajný a hasičský zbor . Ministerstvo vnútra SR vypisuje
výzvu na školenie inštruktorov ,kde sú presne určené podmienky záujemcu o školenie Inštruktorov potápania.
viď link . článok 3.4 a 5.
http://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/kinkorova_dokumenty/zakony_vyhlasky_pokyny/
N%20MV%20SR-56-2003%20o%20potapacskej%20cin.%20v%20HaZZ.pdf
P. Chovan oslovil p. Závodského a p. Zápecu s tým, že ak vedeli viac o nových zmenách mali túto informáciu
posunúť ďalej a informovať Prezídium ZPS alebo Technický výbor ZPS.
P. Baláž aj p. Krajňák ďalej informovali: EÚ chce zladiť výcvikové smernice pre potápačov a toto zjednotenie je
už v procese. Uznávanie krížových kvalifikácií je už na 90% ukončené. Jednotky špeciálneho určenia majú
špeciálny výcvikový systém.. Záchranné zbory budú spadať pod CMAS. Centrálny registračný systém – je snaha
o prepojenie s registráciou na CMAS, kde by bola možná celoživotná registrácia s QR kódom.
P. Závodský sa spýtal na možnosti fungovania cross-overu medzi inštruktormi.
P. Krajňák vysvetlil, že cross-over je iba po stupeň I** na I*** neexistuje.

18. Záver
Na záver Zjazdu predsedajúci poďakoval všetkým zúčastneným za účasť a ochotu spolupracovať v jednotlivých
orgánoch.
Prezident ZPS predstavil účastníkom Mgr. Zuzanu Žecovú, ktorá od 1.4.2018 bude vykonávať funkciu
Generálneho sekretára ZPS.
Ako uzavretie Zjazdu premietol krátke video so záznamom z pretekov z ME seniorov vo Wroclawi - disciplína
200m BF, kde členka ZPS -reprezentantka SR v BF Zuzana Hrašková získala 1.miesto a stala sa majsterkou
Európy v tejto disciplíne.
Následne na to bolo rokovanie Zjazdu o 15.00 hod ukončené.

V Bratislave , dňa 29. marca 2018
Predsedajúci: Milan Peřina v.r.

Overil: Tibor Horváth v.r.
Zapísal: Mgr. Zuzana Žecová
Štatutárny zástupca ZPS / Prezident ZPS: Ing. Roman Baláž v.r.

Prílohy:
● Príloha č. 1 - Prezenčná listina delegátov a hostí Zjazdu ZPS
● Príloha č. 2 - Rokovací poriadok Zväzu Potápačov Slovenska
● Príloha č. 3 - Výročná správa o činnosti Kontrolóra ZPS 2017
● Príloha č. 4 - Výročná Správa ZPS za rok 2017
● Príloha č. 5 – Návrh rozpočtu ZPS 2018
● Príloha č. 6 – Auditorská správa za rok 2017

