
 

 

 

 

DODATOK č. 1  
k Stanovám Zväzu Potápačov Slovenska účinným od 02.06.2017 

 
 
1. Za článok 45 sa doplní článok 45 a): 
 

Článok 45 a) 
Spoločné ustanovenia pre Druhú, Tretiu a Piatu Hlavu Stanov 

 
1. Zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu sa 

vyhotovuje Zápisnica. 
2. Zápisnica obsahuje: 

a. schválený program zasadnutia, 
b. prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) a písomné 

splnomocnenia, ak boli predložené, 
c. zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim, 
d. dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu, 
e. rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania 

a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho 
odôvodnením, ak o to požiada, 

f. meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.  
3. Zápisnica podľa odseku 2 sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia 

príslušného orgánu do 25 dní odo dňa zasadnutia. 
 
2. Článok 47 odsek 3 sa mení nasledovne:  
 
3. Najvyšší orgán volí členov najvyšších výkonných orgánov, predsedov a podpredsedov 

disciplinárnych orgánov, orgánov na riešenie sporov, licenčných orgánov a kontrolných 
orgánov.  O odvolaní člena výkonného orgánu, disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie 
sporov, licenčného orgánu a kontrolného orgánu športovej organizácie rozhoduje najvyšší 
orgán. 

 
3. Článok 61 sa dopĺňa za bod 2 nasledovne: 
 
2a) V prípade, že niektoré ustanovenie stanov je v rozpore so zákonom  č. 440/2015 Z. z.                           

o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                      
(Zákon o športe) alebo s iným právnym predpisom Slovenskej republiky (ďalej len SR), platí 
a použije sa vždy znenie Zákona o športe resp. iného právneho predpisu SR. 

 
2b) Vzťahy neupravené týmito stanovami, vnútornými predpismi alebo smernicami sa riadia 

všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak sa niektoré ustanovenie 
týchto stanov alebo jeho časť ukáže ako neplatné alebo neúčinné alebo v rozpore s právnym 
poriadkom Slovenskej republiky, uvedené nemá vplyv na ostatné ustanovenia stanov, ktoré 



 

 

 

 

ostávajú platné a účinné aj naďalej v celom rozsahu a pre úpravu vzťahu, práva alebo 
povinnosti sa použije príslušné zákonné ustanovenie. 

 

 
Ostatné ustanovenia Stanov ZPS zostávajú bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 k Stanovám ZPS 
účinným od 02.06.2017 bol schválený mimoriadnym  Zjazdom ZPS, konaným dňa  
05.01.2018 v Ružomberku  a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia. 
 


