
 

 

 

 

DODATOK č.1  
k Stanovám Zväzu Potápačov Slovenska účinným od 30.06.2016 

 
1. Článok 23 sa dopĺňa o písm. g) v nasledovnom znení: 
Ďalšie výkonne orgány podliehajúce Prezídiu ZPS sú: 

i. Športový výbor 
ii.Technický výbor   

 
2. V Článku 29 sa odsek 5 písm. a) nahrádza novým znením:  
Prezidenta, viceprezidenta pre športovú činnosť a ostatných členov výkonného orgánu ZPS, 
 
3. V čl. 29 sa v odseku 9 a 10  nahrádza novým znením : 
Ods. 9. 
Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov ZPS zabezpečuje volebná komisia volená najvyšším 
orgánom.  Priebeh Zjazdu upravuje Rokovací poriadok ZPS (ďalej len “Rokovací poriadok”). 
 
Ods.10. 
Na žiadosť člena najvyššieho orgánu, alebo člena ZPS ministerstvo školstva určí nezávislého 
pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania 
hlasov. 
 
4. Čl. 30 sa v odseku 1 a 2 písm. a), b), c) nahrádzajú nasledovným znením: 
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 v bode 2., ktorý zohľadňuje počet športovcov športovej 
organizácie a úroveň súťaže v ktorej súťažia. 
Zjazdu ZPS sa za riadnych členov zúčastňujú delegáti s hlasovacím právom 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). 
 



 

 

 

 

5. V čl. 31  sa v odseku 3 písm. b) sa za poslednú vetu dopĺňa nová veta v znení:  

„rozhodovať o neprijatí za člena ZPS alebo o vylúčení člena zo ZPS, o vylúčení člena môže rozhodnúť 

aj disciplinárny orgán na základe závažného disciplinárneho previnenia,“ 

 

6.V čl.31 sa v odseku 3 písm.e) mení a dopĺňa znenie vety nasledovne:  

„voliť a odvolávať Prezidenta a ostatných členov výkonného orgánu, disciplinárneho orgánu, orgánu na 

riešenie sporov, licenčného orgánu a kontrolného orgánu,“ 

 

Ostatné ustanovenia Stanov ZPS zostávajú bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 k Stanovám ZPS 

účinným od 30.06.2016 bol schválený Zjazdom ZPS, konanou dňa 2..06.2017 v Bratislave a 

nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia. 

 


