Zápisnica zo Zjazdu Zväzu potápačov Slovenska, konaného dňa 2.apríla 2022,
o 12:00 hod, na Chate Aqualand, Dobšinská Maša 85, Dedinky
Prítomní/Neprítomní: Delegáti a hostia podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1), ktorej originál je
uložený na Sekretariáte ZPS

Navrhovaný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Prezentácia účastníkov
Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie
Správa mandátovej a návrhovej komisie
Schválenie programu Zjazdu ZPS
Schválenie možnosti online pripojenia na prebiehajúci Zjazd a hlasovania na Zjazde online formou –
zmena v Stanovách ZPS
Otvorenie - príhovory
Schválenie zápisnice zo Zjazdu ZPS z roku 2021
Prijatie nových členov – zamietnutých prezídiom dňa 28.10.2021
Zmena v Stanovách ZPS, udelenie mandátu Ekonómovi ZPS a Generálnemu sekretárovi ZPS
Správa kontrolóra ZPS za rok 2021
Výročná správa ZPS a správa o hospodárení za rok 2021 ŠV, TV a Prezídia, Chata Aqualand
Plány činností na rok 2022: ŠV, TV a Prezídia
Kurz a skúšky inštruktorov 2022
Návrh rozpočtu ZPS na rok 2022: návrh čerpania príspevku uznanému športu + návrhy rozpočtov TV,
ŠV a prezídia + odsúhlasenie mandátu pre Prezídium na schválenie možnej zmeny v rozpočte v
priebehu roka
Zoznam talentovaných športovcov ZPS 2022
AIDA Slovakia
Diskusia
Záver

1. Prezentácia účastníkov
Zjazd ZPS v roku 2022 začal oficiálnym spoločným obedom v Penzióne Pastierňa. O 13:00 sa
účastníci premiestnili do Chaty Aqualand, kde ich generálna sekretárka inštruovala, kde je prezenčná
listina a určené miesto delegátov, prezentácia trvala do 13:20.

2. Otvorenie Zjazdu ZPS
Zjazd ZPS (ďalej len “Zjazd”) otvoril predsedajúci Zjazdu ZPS Mgr. Pavol Vaculčík (ďalej len
predsedajúci) o 13:20. Privítal delegátov a členov prezídia, skonštatoval, že v danej chvíli 3 nahlásení
delegáti a 1 hosť sú pripojení online a čakajú na možnosť právoplatne sa zúčastniť Zjazdu
Prezídium v rámci svojich právomocí stanovilo nasledovných členov mandátovej a návrhovej komisie:
Ing. Milan Peřina
Mgr. Ján Pavlík
Marián Roško
Predsedajúci Zjazdu: Mgr. Pavol Vaculčík
Zapisovateľ Zjazdu: Mgr. Zuzana Žecová
Overovateľ zápisnice: Dana Duchoslavová
Predsedajúci vyzval členov mandátovej a návrhovej komisie na kontrolu prezenčnej listiny, návratiek,
delegačných lístkov a na vypracovanie správy mandátovej a návrhovej komisie.

3. 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 22 riadnych členov ZPS (klubov), z ktorých:
•

Návratky s oznámením delegáta riadneho člena a prípadne ich náhradníkov prišli od 18 členov
(klubov)., z toho splnomocnenie overené notárom na zastupovanie poslali 2 klub (Spolok
ochrancov vody Octopus, KŠP Delfín), splnomocnenie udelené na mieste konania Zjazdu
o 12:30 odovzdal do rúk GS ZPS 1 klub (PK Vodnár Poprad)
• 1 klub z technických príčin podpísanú návratku neposlal, no komunikoval elektronicky (Ocean
Devils Bratislava)
• Neúčasť na Zjazde ZPS ospravedlnil 1 klub (Vodný svet Zvolena).
• Neúčasť na Zjazde neospravedlnili a na pozvánku nijako nereagovali celkom 2 riadni členovia
(Apneaman Košice, 1.PHRK).
Prítomných, v čase plánovaného začiatku Zjazdu ZPS bolo 15 delegátov (t. j. 68% zo všetkých
delegátov), s počtom hlasov 15.
Kontrolné sčítanie hlasov – 15.
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 2/3 delegátov.
Prítomných je 15 delegátov z celkového počtu 22 delegátov.
Mandátová a návrhová komisia skonštatovala, že na prijatie rozhodnutí Zjazdu je potrebná:
● nadpolovičná väčšina prítomných hlasov delegátov (t. j. pri počte prítomných 15 hlasov, to
predstavuje 8 hlasov delegátov) alebo
● kvalifikovaná väčšina prítomných delegátov (t. j. pri počte prítomných 15 hlasov, to predstavuje 10
hlasov delegátov).
Predsedajúci poďakoval predsedovi Mandátovej a Návrhovej komisie za prednesenie správy.
(hlasovaním.)
Na to predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovaním zobrali na vedomie správu
Mandátovej a návrhovej komisie v znení cit. :„Zjazd ZPS berie na vedomie správu Mandátovej
komisie“. Delegáti aklamačne jednoznačnou väčšinou prítomných správu Mandátovej komisie zobrali
na vedomie.
Uzn./2022/01/Zjazd: Zjazd ZPS berie na vedomie správu Mandátovej komisie a Návrhovej
komisie.

4. Schválenie možnosti online pripojenia na prebiehajúci Zjazd a hlasovania na
Zjazde online formou
V súlade s Rokovacím poriadkom Zjazdu – bod 17.1 boli účastníci informovaní, že delegáti klubov OK
Divers, WSRC a Ocean Devils zo zdravotných a pracovných dôvodov sa nemôžu zúčastniť Zjazdu
prezenčne a žiadajú o možnosť účasti a hlasovania prostredníctvom online pripojenia.

Predsedajúci dal hlasovať o možnosti účasti a hlasovania online.
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 15
Počet hlasov prítomných delegátov: 15
Počet hlasov “Za”: 15
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

Výsledok hlasovania: uznesenie SCHVÁLENÉ

Uzn./2022/02/Zjazd: Zjazd schvaľuje možnosť online účasti a hlasovania online formou pre
vymenovaných delegátov klubov.

Kontrolné sčítanie hlasov: 15 prezenčne + 3 online
Prítomní boli informovaní, že online formou ako hosť sa chce Zjazdu zúčastniť predsedníčka
klubu Kraken, ktorá zo zdravotných dôvodov nemá na Zjazde právoplatného delegáta
a nestihli poslať opravnú návratku a delegačný list ani splnomocniť iného zástupcu.
Predsedajúci dal hlasovať o možnosti účasti Denisy Matejovej ako hosťa na Zjazde online formou.
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 18 (15 prítomných + 3 online)
Počet hlasov prítomných delegátov: 18
Počet hlasov “Za”: 18
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

Výsledok hlasovania: uznesenie SCHVÁLENÉ

Uzn./2022/03/Zjazd: Zjazd schvaľuje možnosť účasti Denisy Matejovej ako hosťa na Zjazde
online formou.

5. Schválenie programu Zjazdu
Podklady k bodu rokovania:
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 stanovený na 2.4.2022 o 12.00 hod., so začiatkom obedom
a pokračovaním o 13:00 na Chate Aqualand na Dedinkách.
Oznam o konaní Zjazdu bol zverejnený na webe ZPS v aktualitách 1.2.2022, zaslaný 9.2.2022 elektronicky na
oficiálne evidované emailové adresy klubov a dňa 14.3.2022 bola odoslaná pozvánka na Zjazd spolu s
dokumentom Návratky a Delegačného listu. Dňa 14.3.2022 bola mailom odoslaná pozvánka aj zástupkyni klubu
SC Dunajská Streda, ktorý sa uchádzal o členstvo v ZPS.
Členom bol poslaný odkaz na webovú stránku , kde budú uložené všetky potrebné materiály vrátane pozvánky,
návratiek a programu. Materiály boli zverejňované postupne, posledný bol pre pridaný dňa 29.3.2022.
Obsah navrhnutého programu rokovania bol zverejnený 1.4.2022.

Navrhovaný program rokovania: v úvode tejto zápisnice.

Vyjadrenia delegátov či iných zúčastnených osôb
R. Sečkár požiadal o doplnenie bodu – vzdanie sa funkcie v prezídiu a športovom výbore
M. Mavrák požiadal o doplnenie bodu – potreba lekárskej záchrannej služby na Lige mládeže a Slovenskej lige
R. Baláž požiadal o doplnenie bodu – Chata – brigády na zveľaďovanie chaty.

Predsedajúci dal hlasovať o schválení programu Zjazdu ZPS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Prezentácia účastníkov
Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie
Správa mandátovej a návrhovej komisie
Schválenie možnosti online pripojenia na prebiehajúci Zjazd a hlasovania na Zjazde online formou –
zmena v Stanovách ZPS
Schválenie programu Zjazdu ZPS
Otvorenie - príhovory
Schválenie zápisnice zo Zjazdu ZPS z roku 2021
Prijatie nových členov – zamietnutých prezídiom dňa 28.10.2021
Zmena v Stanovách ZPS, udelenie mandátu Ekonómovi ZPS a Generálnemu sekretárovi ZPS
Správa kontrolóra ZPS za rok 2021
Výročná správa ZPS a správa o hospodárení za rok 2021 ŠV, TV a Prezídia, Chata Aqualand
Schválenie správy prezidenta o činnosti prezídia, športového výboru a technického výboru
Plány činností na rok 2022: ŠV, TV a Prezídia
Kurz a skúšky inštruktorov 2022
Návrh rozpočtu ZPS na rok 2022: návrh čerpania príspevku uznanému športu + návrhy rozpočtov TV, ŠV
a prezídia + odsúhlasenie mandátu pre Prezídium na schválenie možnej zmeny v rozpočte v priebehu
roka
Zoznam talentovaných športovcov ZPS 2022
AIDA Slovakia
Potreba lekárskej záchrannej služby na Lige mládeže a Slovenskej lige
Vzdanie sa funkcie v prezídiu a športovom výbore - informácia
Chata – brigády na zveľaďovanie chaty
Diskusia
Záver

Hlasovanie
Prítomných delegátov: 18 (15 prítomných + 3 online)
Počet hlasov prítomných delegátov: 18
Počet hlasov “Za”: 18
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ
Odlišné stanovisko delegáta: žiadne

ZPS Uzn./2022/04/Zjazd: Zjazd schvaľuje program Zjazdu v upravenom znení.

6. Otvorenie Zjazdu – príhovory
Predsedajúci Zjazdu, Ing. Roman Baláž predniesol pripravený príhovor, v ktorom zhodnotil rok 2021,
ktorý sa niesol v komplikovanej forme – zažili sme uvoľnené mesiace, uzatvorené bazény, napriek
tomu si prezídium plnilo svoje úlohy, ZPS kúpil nehnuteľnosť, zrealizovalo sa Športové a výcvikové
stredisko. Poďakoval generálnej sekretárke (ďalej len GS), tajomníčke športového výboru,
prevádzkarovi chaty J. Fabiánovi za prácu na sprevádzkovaní chaty. Upozornil, že kúpa nehnuteľnosti
prináša aj starosti. Pripomenul, že ZPS ako celok je živý organizmus a vyzval prítomných, aby sa
s podnetmi obracali na prezídium, aby ZPS napredoval. Poprial všetkým pevné zdravie a odovzdal
slovo viceprezidentom ZPS.
Ing. Oliver Krajňák – popísal problémy s výcvikom, ktoré postihli všetky centrá kvôli uzavretým
bazénom. Informoval o to, že plánované environmentálne akcie sa uskutočnili. Poprial všetkým veľa
úspechov a elánu do činnosti.
Mgr. Štefan Mika – konštatoval, že športový výbor kvôli covidu pracoval v ťažkých podmienkach,
zrealizoval sústredenie v bubline v Poprade za prísnych podmienok. Plavci nemohli trénovať, odrazilo
sa to na výsledkoch na šampionátoch. Napriek tomu sa Zuzana Hrašková nominovala na Svetové hry
2022. ŠV zasadal online. Zhodnotil výsledky aj za freediving a rozhodcovskú komisiu.

7. Schválenie zápisnice z riadneho Zjazdu ZPS v roku 2021
Podklady k bodu rokovania:
- Zápisnica zo Zjazdu ZPS, konanom v roku 2021, je zverejnená na webovej stránke ZPS, v zákonnej lehote od
konania Zjazdu ZPS v roku 2021 a medzi dokumentami k Zjazdu 2022.

Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd schvaľuje zápisnicu zo
Zjazdu ZPS za rok 2021. Zápisnica Zjazdu ZPS za rok 2021 tvorí Prílohu č.2 Zápisnice Zjazdu za rok
2022“
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 18 (15 prítomných + 3 online)
Počet hlasov prítomných delegátov: 18
Počet hlasov “Za”: 18
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ

Uzn./2022/05/Zjazd : Zjazd schvaľuje zápisnicu zo Zjazdu ZPS za rok 2021
Zápisnica Zjazdu ZPS za rok 2021 tvorí Prílohu č.2 Zápisnice Zjazdu za rok 2022

8. Prijatie nových členov – klubu Sport Club Dunajská Streda
Podklady k bodu rokovania: Predsedníčka klubu SC Dunajská Streda reagovala na pozvánku doručenú mailom
až tesne pred konaním Zjazdu 2.4.2022 mailom o 11:35. GS prezentovala ospravedlnenie z dôvodu choroby
Covid 19 a krátke predstavenie klubu taktiež doručené mailom .

Predsedajúci dal hlasovať o prijatí nového člena znení cit:„ Zjazd prijíma klub Sport Club Dunajská
Streda za riadneho člena ZPS

Hlasovanie
Prítomných delegátov: 18 (15 prítomných + 3 online)
Počet hlasov prítomných delegátov: 18
Počet hlasov “Za”: 0
Počet hlasov “Proti”: 13+2
Počet hlasov “Zdržal sa”: 3 (Pavlík, Szabóová, Zápeca)

Výsledok hlasovania: Uznesenie NESCHVÁLENÉ

Uzn./2022/06/Zjazd : Zjazd neprijíma klub Sport Club Dunajská Streda za riadneho člena
ZPS

9. Zmena v Stanovách ZPS, udelenie mandátu Ekonómovi ZPS a Generálnemu
sekretárovi ZPS
GS vysvetlila účastníkom, aké zmeny nastavilo MŠVVaŠ v podmienkach oprávnenosti použitia
príspevku uznanému športu a rozšírenie článku týkajúceho sa konfliktu záujmov. Z tohto dôvodu
prezídium pristúpilo k vyriešeniu konfliktnej situácie zmenou v Stanovách ZPS, konkrétne zmenou
článku o štatutároch ZPS
Predsedajúci dal hlasovať prijatí žiadateľov za členov ZPS v znení cit: „Zjazd schvaľuje zmenu
v Stanovách ZPS s okamžitou účinnosťou od 2.4.2022“
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 18 (15 prítomných + 3 online)
Počet hlasov prítomných delegátov: 18
Počet hlasov “Za”: 0
Počet hlasov “Proti”: 12
Počet hlasov “Zdržal sa”: 5

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ

Uzn./2022/07/Zjazd : Zjazd schvaľuje zmenu v Stanovách ZPS s okamžitou účinnosťou od
2.4.2022.
O udelení mandátu pre ekonóma a generálneho sekretára sa nehlasovalo.

10. Správa kontrolóra ZPS za rok 2021
Podklady k bodu rokovania:
Výročná správa Kontrolóra ZPS bola, spolu s ostatnými dokumentmi Zjazdu ZPS, zverejnená na webovej
stránke ZPS 25.3.2022.

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. 4
Zápisnice zo Zjazdu. “
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 18 (15 prítomných + 3 online)
Počet hlasov prítomných delegátov: 18
Počet hlasov “Za”: 18
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ
Odlišné stanovisko delegáta: žiadne

Uzn./2022/8/Zjazd : Zjazd schvaľuje Výročnú správu Kontrolóra ZPS za predchádzajúce
obdobie.
Výročná správa Kontrolóra ZPS tvorí Prílohu č.4 Zápisnice zo Zjazdu.

11.
Výročná správa ZPS a správa o hospodárení za rok 2021 ŠV, TV,
Prezídia a Chaty Aqualand
Podklady k bodu rokovania:
Výročná správa ZPS 2021 bola zverejnená na webovej stránke ZPS medzi podkladmi k Zjazdu dňa 23.3.2022,
Správy o činnosti ŠV, TV a prezídia dňa 25.3.2022, Ročná účtovná závierka, súvaha a výkaz ziskov a strát dňa
16.3.2022
GS formou projekcie prezentovala príjmy a výdavky chaty.

Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit: „Zjazd schvaľuje Výročnú
správu ZPS za rok 2021, ktorá tvorí Prílohu č. 5 Zápisnice zo Zjazdu“
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 18 (15 prítomných + 3 online)
Počet hlasov prítomných delegátov: 18
Počet hlasov “Za”: 18
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ

Uzn./2022/9/Zjazd : Zjazd schvaľuje Výročnú správu ZPS za rok 2021. Výročná správa ZPS
2021 tvorí Prílohu č.5 zápisnice
Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit: „Zjazd schvaľuje Ročnú
účtovnú závierku za rok 2021, ktorá tvorí Prílohu č. 6 Zápisnice zo Zjazdu“
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 18 (15 prítomných + 3 online)
Počet hlasov prítomných delegátov: 18
Počet hlasov “Za”: 18
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ

Uzn./2022/10/Zjazd : Zjazd schvaľuje Ročnú účtovnú závierku ZPS za rok 2021, ktorá tvorí
Prílohu č.6 zápisnice

12.
Schválenie správy prezidenta o činnosti prezídia, športového výboru
a technického výboru
Podklady k bodu rokovania:
Správy o činnosti Prezídia, Športového a Technického výboru za rok 2021 boli zverejnené na webovej stránke
ZPS medzi podkladmi k Zjazdu dňa 25.3.2022, 16.3.2022 a 6.3.2022

Predsedajúci dal hlasovať o predložených správach o činností v znení cit: „Zjazd schvaľuje správy o
činnosti prezídia, ŠV a TV, ktoré tvoria Prílohu č.7 Zápisnice zo Zjazdu“

Uzn./2022/11/Zjazd : Zjazd schvaľuje správy o činnosti prezídia, ŠV a TV, ktoré tvoria
Prílohu č.7 Zápisnice zo Zjazdu
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 18 (15 prítomných + 3 online)
Počet hlasov prítomných delegátov: 18
Počet hlasov “Za”: 18
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

13.

Plány činností na rok 2022 ŠV, TV a Prezídia

Podklady k bodu rokovania:
Plány činnosti Prezídia, Športového a Technického výboru na rok 2022 boli zverejnené na webovej stránke ZPS
medzi podkladmi k Zjazdu dňa 25.3.2022, 16.3.2022 a 6.3.2022

Predsedajúci dal hlasovať o predložených plánoch činností v znení cit: „Zjazd schvaľuje plány činností
prezídia, ŠV a TV, ktoré tvoria Prílohu č.7 Zápisnice zo Zjazdu“

Uzn./2022/12/Zjazd : Zjazd berie na vedomie plány činností prezídia, ŠV a TV, ktoré tvoria
Prílohu č.7 Zápisnice zo Zjazdu

14.

Kurz a skúšky inštruktorov 2022

Oliver Krajňák informoval, Plán činnosti TV obsahuje všetky zatiaľ dostupné informácie o akciách TV.

Uzn./2022/13/Zjazd : Zjazd berie na vedomie informáciu o naplánovanej prolongácii.

15.
Návrh rozpočtu čerpania príspevku uznanému športu na rok 2022 +
schválenie rozpočtu jednotlivých sekcií ZPS na rok 2022 + odsúhlasenie
mandátu pre Prezídium na schválenie možnej zmeny v rozpočte
Podklady k bodu rokovania:
Návrh rozpočtu bol zverejnený na webovej stránke ZPS medzi podkladmi k Zjazdu 29.3.2022.

GS prezentovala pripravený návrh čerpania príspevku uznanému športu v roku 2022 prostredníctvom
projekcie. ZPS v roku 2022 má z MŠVVaŠ vyčlenenú sumu 122 255 €.
GS ďalej predniesla prezídiom navrhnuté a schválené prerozdelenie členských príspevkov na rok
2022 v pomere 25:25:25:25 (TV : ŠV : Prezídium : Chata) a návrh rozpočtu prezídia. Návrh
rozpočtu ŠV prezentovala tajomníčka ŠV. Rozpočet TV prezentovala tajomníčka TV.
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu uznesenia v znení cit: „Zjazd schvaľuje Návrh čerpania

príspevku uznanému športu, ako aj rozpočty jednotlivých sekcií ZPS na rok 2022. Udeľuje
prezídiu mandát na prípadnú zmenu v rozpočtoch podľa aktuálnej situácie. Tvorí Prílohu č.8
Zápisnice zo Zjazdu.“
Hlasovanie

Prítomných delegátov: 18 (15 prítomných + 3 online)
Počet hlasov prítomných delegátov: 18
Počet hlasov “Za”: 18
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ

Uzn./2022/14/Zjazd : Zjazd schvaľuje Návrh čerpania príspevku uznanému športu
a rozpočty jednotlivých sekcií ZPS na rok 2022. Udeľuje prezídiu mandát na prípadnú
zmenu v rozpočtoch podľa aktuálnej situácie. Tvorí Prílohu č.8
Prestávka 15:25 – 15:50
Kontrolné sčítanie hlasov: 15 prezenčne + 3 online

16.

Zoznam talentovaných športovcov ZPS 2021/2022

Podklady k bodu rokovania: Zoznam CTM pre rok 2021/2022 bol zverejnený na webovej stránke ZPS medzi
podkladmi k Zjazdu 1.2.2022 a prezentovaný formou projekcie

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu uznesenia v znení cit.: „Zjazd schvaľuje zoznam talentovaných
športovcov ZPS 2021/2022, ktorý tvorí prílohu č. 9.“
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 18 (15 prítomných + 3 online)
Počet hlasov prítomných delegátov: 18
Počet hlasov “Za”: 15
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ

Uzn./2022/15/Zjazd : Zjazd schvaľuje zoznam talentovaných športovcov ZPS 2021/2022,
ktorý tvorí prílohu č. 9

17.

AIDA Slovakia

Podklady k bodu rokovania: doručené mailom členom športového výboru, M. Rumana, a prezentované na
delegátom ústne počas Zjazdu/online formou.

M. Ruman prezentoval vysvetlenie, prečo by bolo vhodné, aby na SK bolo založené združenie AIDA
Slovakia. Väčšina slovenských freediverov je združená v organizácii AIDA ČR, aby sa mohli
zúčastňovať zahraničných súťaží pod hlavičkou AIDA. CMAS plánuje spolupracovať s AIDA. Navrhol
vytvoriť AIDA Slovakia ako samostatný klub, ktorý by bol členom ZPS. Rekordy pod hlavičkou AIDA
nie sú akceptované ako národné rekordy, lebo ZPS akceptuje len podujatia v CMAS. Podrobné
vysvetlenie sa nachádza v dokumente v prílohe.

Uzn./2022/16/Zjazd : Zjazd berie na vedomie informáciu o potrebe a význame AIDA
Slovakia, podrobné vysvetlenie tvorí prílohu č. 10

18. Potreba lekárskej záchrannej služby na Lige mládeže a Slovenskej lige
Športový výbor sa uzniesol, že je v záujme plavcov aj organizátora pretekov mať prítomných
ľudí zodpovedných za lekársku záchrannú službu. Odmenu ŠV navrhol na 25,-/poldeň.
B.Zápeca položil otázku, či ZPS vyvodil nejaké závery voči prevádzkovateľovi plavárne
Trenčín týkajúce sa incidentu na poslednom podujatí. Z incidentu bola vypracovaná správa
s presným časovým zápisom.
Uzn./2022/17/Zjazd : Zjazd berie na vedomie informáciu o potrebe lekárskej služby na
podujatiach ZPS a odporúča športovému výboru doriešiť detaily.

19. Vzdanie sa funkcie v prezídiu a športovom výbore – informácia
Radovan Sečkár informoval účastníkov Zjazdu, že sa rozhodol vzdať funkcie predsedu komisie OP,
členstva v športovom výbore a v prezídiu ZPS – svojej funkcie za športovcov. Prezídium pripraví
mimoriadny volebný Zjazd, ktorý prebehne online formou.

Uzn./2022/18/Zjazd : Zjazd berie na vedomie informáciu o uvoľnených pozíciách
v športovom výbore a prezídiu ZPS a ukladá prezídiu úlohu pripraviť mimoriadny volebný
Zjazd ZPS online formou.

20. Chata – brigády na zveľaďovanie chaty
Prezident ZPS navrhol, aby raz ročne z každého klubu boli vyslaní dobrovoľníci, ktorí by pomohli
s údržbou chaty, napr.natrieť strechu a opraviť odkvapy, oprava dlažby na terase, oprava vonk.
obkladu atď.

Uzn./2022/19/Zjazd : Zjazd berie na vedomie navrhnutú brigádnickú činnosť pre všetkých
členov zväzu.

21. Diskusia
Do diskusie sa riadne pred začiatkom Zjazdu neprihlásili žiadni delegáti.
a) Miroslav Stovíček
• Otázka o DPP naplánovanom na august – či je možné zmeniť termín. Odpoveď prezidenta
ZPS – termín bol vybraný ŠV, zverejnený už v januári, kto na preteky chce prísť, zariadi sa
a zaradil dátum do svojich rodinných plánov.
b) František Ondruš
• Informoval o možnosti pre inštruktorov na zvýšenie kvalifikácie na lodi, Egypt 10.-18.9.2022, je
potrebné rezervovať letenky, primárne je to pre inštruktorov, nenaplnené miesta sa zaplnia
potápačmi.

22.

Záver

Na záver Zjazdu predsedajúci poďakoval všetkým zúčastneným za účasť a poprial im všetko dobré
v roku 2022.
Rokovanie Zjazdu o 17:00 hod skončilo.

V Bratislave, dňa 11.4.2022

Zapísala: Mgr. Zuzana Žecová,v.r.

Overila: Dana Duchoslavová,v.r..

Predsedajúci: Mgr. Pavol Vaculčík
Prílohy:
1. Prezenčná listina delegátov a hostí Zjazdu ZPS
2. Zápisnica zo Zjazdu ZPS 2021
3. Stanovy ZPS schválené 2.4.2022
4. Výročná správa o činnosti Kontrolóra ZPS 2021
5. Výročná Správa ZPS za rok 2021
6. Ročná účtovná závierka za rok 2021
7. Správy o činnosti za rok 2021 a Plány činností Prezídia, ŠV, TV na rok 2022
8. Návrh čerpania príspevku uznanému športu a rozpočty jednotlivých sekcií ZPS v r. 2022
9. Zoznam členov CTM 2021/2022
10. AIDA Slovakia

