Zápisnica zo Zjazdu Zväzu potápačov Slovenska, konaného dňa 29.mája 2021,
o 10:00 hod, v Hoteli Galileo, Hlinská 2584/25, Žilina
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.
19.
20.
21.

Prezentácia účastníkov
Otvorenie
Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie
Správa mandátovej a návrhovej komisie
Schválenie programu Zjazdu ZPS
Schválenie zmeny v Rokovacom poriadku ZPS - možnosti online pripojenia na prebiehajúci Zjazd a
hlasovania na Zjazde online formou
Schválenie zápisnice zo Zjazdu ZPS z roku 2020
Otvorený list Rudolfa Matejova
Prijatie nových členov – zamietnutých prezídiom dňa 13.12.2020
Voľby do orgánov ZPS
Kúpa nehnuteľnosti pre športové a technické činnosti ZPS v lokalite Dobšinská Maša, Dedinky
Zmena v Stanovách ZPS
Správa kontrolóra ZPS za rok 2020
Výročná správa ZPS a správa o hospodárení za rok 2020 ŠV, TV a Prezídia
Plány činností na rok 2021: ŠV, TV a Prezídia
Kurz a skúšky inštruktorov 2021
Návrh rozpočtu ZPS na rok 2021: 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 2021
Doména cmas.sk + návrh na odkúpenie od p. Spiššáka
Diskusia
Záver

1. Prezentácia účastníkov
Generálna sekretárka pri príchode delegátov inštruovala, kde je prezenčná listina a určené miesto
delegátov, prezentácia začala o 9:30 a trvala do 10:00.
O 10:15 predsedajúci Zjazdu upozornil prítomných na požadované protiepidemiologické opatrenia.

2. Otvorenie Zjazdu ZPS
Zjazd ZPS (ďalej aj len “Zjazd”) otvoril prezident ZPS Ing. Roman Baláž. O 10:20. Privítal delegátov
a členov prezídia, skonštatoval, že v danej chvíli chýbajú ešte 4 nahlásení delegáti.
Prezídium v rámci svojich právomocí stanovilo nasledovných členov mandátovej a návrhovej komisie:
Miroslav Mavrák
Mgr. Tomáš Vandlík
Ing. Milan Peřina
Predsedajúci Zjazdu: Ing. Roman Baláž
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.
Predsedajúci vysvetlil, že aktuálne je prítomná delegátka klubu Vodný svet Zvolena, ktorá nie je
členkou ZPS a jej prítomnosť treba odsúhlasiť. Na Zjazde ZPS v roku 2018 bolo v rámci diskusie
k bodu č. 6 prijatie klubu Vodný svet Zvolena podmienené tým, že jeho zástupcami voči ZPS budú
Denisa Matejová alebo Rudolf Matejov. V klube sa, žiaľ, situácia vyvinula tak, že ani jeden
z menovaných už členom klubu nie je. Podľa Stanov ZPS, článok 9, klub je reprezentovaný svojimi
členmi, ktorí sú členmi ZPS. Predseda ŠV, Mgr. Štefan Mika, tiež vysvetlil, ako sa zmenila situácia
v klube Vodný svet Zvolena.

3. Správa mandátovej a návrhovej komisie
Za predsedu mandátovej a návrhovej komisie bol zvolený Miroslav Mavrák.
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 23 riadnych členov ZPS (klubov), z ktorých:
•

Návratky s oznámením delegáta riadneho člena a prípadne ich náhradníkov prišli od 19 členov
(klubov)., z toho splnomocnenie overené notárom na zastupovanie poslal 1 klub (SportClub
Senec)
• 1 klub z technických príčin podpísanú návratku neposlal, no komunikoval elektronicky (Ocean
Devils Bratislava)
• Neúčasť na Zjazde ZPS ospravedlnili 2 kluby (Octopus, Apneaman Košice).
• Neúčasť na Zjazde neospravedlnili a na pozvánku nijako nereagoval celkom 1 riadny člen
(klub Kosatka).
Prítomných, v čase plánovaného začiatku Zjazdu ZPS bolo 16 delegátov (t. j. 69% zo všetkých
delegátov), s počtom hlasov 16.
Kontrolné sčítanie hlasov – 16.
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 16 delegátov z celkového počtu 23 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 12
hlasov delegátov).
O 10:52 prišiel delegát klubu Neptún.
Kontrolné sčítanie hlasov – 17.
Kontrolór ZPS upozornil, že podľa Stanov p. Todorovičová nemôže byť delegátkou, ak nemá
zápisnicu o svojom zvolení za delegáta.
Predsedajúci poďakoval predsedovi Mandátovej a Návrhovej komisie za prednesenie správy.

Požiadal delegátov o vyjadrenie súhlasu s prítomnosťou Mgr. Todorovičovej na Zjazde ZPS
(hlasovaním.)
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 17
Počet hlasov prítomných delegátov: 17
Počet hlasov “Za”: 2
Počet hlasov “Proti”: 9
Počet hlasov “Zdržal sa”: 5

Výsledok hlasovania: Delegáti nesúhlasia s prítomnosťou Mgr. Todorovičovej na Zjazde ZPS.
10:57 Mgr. Todorovičová opustila Zjazd ZPS.
Kontrolné sčítanie hlasov – 16.
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./2021/01/Zjazd: Zjazd ZPS berie na vedomie správu Mandátovej komisie a Návrhovej
komisie.

4. 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 29.5.2021 o 10.00 hod., v Hoteli Galileo, na Hlinskej ul v
Žiline.
Oznam o konaní Zjazdu bol zverejnený na webe ZPS v aktualitách 22.4.2021, zaslaný 22.4.2021 elektronicky na
oficiálne evidované emailové adresy klubov a individuálnych členov s informáciami o príprave volieb do orgánov
ZPS a výzvou na zasielanie návrhov kandidátov. 28.4.2021 bola elektronicky odoslaná pozvánka na Zjazd spolu
s dokumentom Návratky a Delegačného listu.
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 27.5.2021.
Obsah navrhnutého programu rokovania bol zverejnený 26.5.2021.

Navrhovaný program rokovania: v úvode tejto zápisnice.
Prezident Zväzu požiadal o presunutie bodu „Otvorenie“ až za schválenie možnosti online pripojenia.
Iné vyjadrenia delegátov či iných zúčastnených osôb: - nezazneli
Predsedajúci dal hlasovať o schválení programu Zjazdu ZPS:

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 Rokovacom poriadku ZPS
6. Otvorenie - príhovory
7. Schválenie zápisnice zo Zjazdu ZPS z roku 2020
8. Otvorený list Rudolfa Matejova
9. Prijatie nových členov – zamietnutých prezídiom dňa 13.12.2020
10. Voľby do orgánov ZPS
11. Kúpa nehnuteľnosti pre športové a technické činnosti ZPS v lokalite Dobšinská Maša, Dedinky
12. Zmena v Stanovách ZPS
13. Správa kontrolóra ZPS za rok 2020
14. Výročná správa ZPS a správa o hospodárení za rok 2020 ŠV, TV a Prezídia
15. Plány činností na rok 2021: ŠV, TV a Prezídia
16. Kurz a skúšky inštruktorov 2021
17. Návrh rozpočtu ZPS na rok 2021: návrh čerpania príspevku uznanému športu + návrhy
rozpočtov TV, ŠV a prezídia + odsúhlasenie mandátu pre Prezídium na schválenie možnej
zmeny v rozpočte v priebehu roka
18. Zoznam talentovaných športovcov ZPS 2021
19. Doména cmas.sk + návrh na odkúpenie od p. Spiššáka
20. Diskusia
21. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

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

ZPS Uzn. /2021/02/Zjazd: Zjazd schvaľuje program Zjazdu v upravenom znení.

5. Schválenie možnosti online pripojenia na prebiehajúci Zjazd a hlasovania na
Zjazde online formou – zmena v Rokovacom poriadku ZPS
Vzhľadom na pandemickú situáciu trvajúcu od roku 2020 prezídium ZPS pristúpilo k možnosti online
zasadnutí tohto výkonného orgánu a navrhlo zmenu v Rokovacom poriadku Zjazdu – doplnenie
možnosti zúčastniť sa aj Zjazdu v odôvodnených prípadoch online formou.
Upravený dokument bol zverejnený medzi dokumentami k Zjazdu dňa 23.5.2021.
Predsedajúci dal hlasovať o zmene v Rokovacom poriadku v znení cit: „Zjazd schvaľuje upravený
rokovací poriadok 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: uznesenie SCHVÁLENÉ

Uzn./2021/03/Zjazd: Zjazd schvaľuje upravený Rokovací poriadok ZPS.

6. Otvorenie Zjazdu – príhovory
Predsedajúci Zjazdu, Ing. Roman Baláž predniesol pripravený príhovor, v ktorom zhodnotil nielen
uplynulý rok, ale vyjadril sa aj ku všetkým zmenám, ktoré museli byť v ZPS realizované za posledných
5 rokov. Vyzdvihol úspešnú komunikáciu v rámci celého ZPS, nastavenie a dodržiavanie smerníc
a postupov v účtovníctve. Zároveň uznal, že určite ešte existujú rezervy na vylepšenie procesov.
Pripomenul smutnú udalosť z 02/2021 – nečakaná smrť Ing. Jozefa Rodáka. Požiadal plénum o jeho
zaradenie do Siene slávy a udelenie čestného uznania za obetavú prácu vo Zväze potápačov
Slovenska a rozvoj potápačského športu. Poďakoval svojim kolegom v prezídiu ZPS a na sekretariáte
ZPS, v neposlednom rade poďakoval za podporu aj členom ZPS. Poprial všetkým pevné zdravie
a odovzdal slovo viceprezidentom ZPS.
Ing. Oliver Krajňák – poďakoval aktívnym inštruktorom za aktívnu prácu klubov, za uvádzanie veľkého
počtu ľudí do „sveta ticha“ pod vodnou hladinou, za environmentálnu činnosť. Informoval o sťažnosti
doručenej na centrálu CMAS, ktorá dehonestovala prácu všetkých poctivých inštruktorov,
kvalifikovanosť a úroveň odbornosti výcviku inštruktorov ZPS.
Mgr. Štefan Mika – konštatoval, že za 5 rokov činnosti padlo množstvo rekordov, urobilo sa mnoho
práce v športe. Vymenoval všetky odvetvia, ktoré sa úspešne rozvíjajú pod ZPS. Športovci sa
každoročne zúčastňujú Majstrovstiev sveta a Európy, za posledné roky získali 13 medailí, 3 svetové
rekordy (2 seniorské a 1 juniorsky). O tretinu sa tiež zvýšila účasť na Majstrovstvách SR, ktorá je
podmienená splnením limitov.

7. Schválenie zápisnice z riadneho Zjazdu ZPS v roku 2020
Podklady k bodu rokovania:
- Zápisnica zo Zjazdu ZPS, konanom v roku 2020, je zverejnená na webovej stránke ZPS, v zákonnej lehote od
konania Zjazdu ZPS v roku 2020 a medzi dokumentami k Zjazdu 2021.

Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit:„ Zjazd schvaľuje zápisnicu zo
Zjazdu ZPS za rok 2020. Zápisnica Zjazdu ZPS za rok 2020 tvorí Prílohu č.2 Zápisnice Zjazdu za rok
2021“
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 17 (16 prítomných + 1 online)
Počet hlasov prítomných delegátov: 17
Počet hlasov “Za”: 17
Počet hlasov “Proti”: 0

Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ

Uzn./2021/04/Zjazd : Zjazd schvaľuje zápisnicu zo Zjazdu ZPS za rok 2020
Zápisnica Zjazdu ZPS za rok 2020 tvorí Prílohu č.2 Zápisnice Zjazdu za rok 2021

8. Otvorený list Rudolfa Matejova
Podklady k bodu rokovania:
List bol zaslaný všetkým delegátom mailom 26.5.2021.

P. Matejov podal vysvetlenie o situácii v klube Vodný svet Zvolena za posledné 3 roky, ktorá vyústila
do odchodu jeho a pani Matejovej z tohto klubu.
P. Fedor a p. Pavlík mali pripomienky k súčasnému stavu – kto teda vedie klub, ak p. Matejová a p.
Matejov ako členovia, ktorých činnosťou v klube Zjazd v roku 2018 podmienil členstvo klubu v ZPS,
už v ňom nefigurujú. P. Pavlík vyjadril svoj názor, že nie je ochotný spolupracovať vo svojom klube
s ľuďmi, ktorí pred 5 rokmi mali so ZPS súdne spory. P. Mika položil otázku, či vo Zvolene je pre
všetky existujúce kluby možnosť aj reálne dostať k dispozícii plavecké dráhy na trénovanie – dostal
odpoveď od p. Matejova, že toto je riadne zabezpečené.
Zjazd ZPS berie otvorený list na vedomie, ako aj všetky doplňujúce informácie podané p. Matejovom
a p. Pavlíkom. List nie je verejne prístupný.

9. Prijatie nových členov – zamietnutých prezídiom dňa 13.12.2020
O 11:45 boli na Zjazd prizvaní 4 členovia klubu Vodný svet Zvolena, Mgr. Todorovičová, Mgr.
Stankovičová, p. Mojžišová a p. Karnas.
Z diskusie, ktorá prebehla, je stručne vyhotovený tento zápis.
P. Todorovičová sa vyjadrila, ju nezaujímajú spory z minulosti a rada by sa venovala práci prospešnej
pre plavcov a rozvoj športu, mrzí ju, že ZPS je podľa nej iba jednostranne informovaná o situácii
v klube a o práci p. Matejovej. P. Baláž vysvetlil, že zväzu ide o dobro detí, aby mohli športovať. P.
Karnas vyslovil sťažnosť, že do dnešného dňa p. Matejová neodovzdala deťom preukazy, že p.
Matejov neodovzdal triednu knihu Centra voľného času. P. Mika opakovane vysvetlil, že aj v r. 2018
upozorňoval, že ak p. Matejová a p. Matejov nie sú štatutármi, nemajú moc garantovať, čo sa v klube
bude/nebude diať. Rovnaký stav je aj teraz – štatutári klubu nie sú členmi ZPS. P. Todorovičová sa
zaujímala, prečo nebol problém prijať klub Kraken za člena ZPS – dostala vysvetlenie, že p. Matejová
a p. Matejov si založili samostatné občianske združenie a ZPS nemal dôvod ho za člena neprijať.
P. Karnas podal informáciu, že klub Careta mal rotujúcich predsedov, takže nie je možné označiť iba
jednu osobu zodpovednú za situáciu spred 5 rokov.
P. Stankovičová položila otázku, čo majú spraviť, aby sa mohli stať členmi ZPS. P. Baláž jej navrhol
viacero možností – vytvoria si vlastné o.z. , alebo sa dohodnú s klubmi, ktoré fungujú vo Zvolene a sú
členmi ZPS, alebo zabezpečia vo klube Vodný svet Zvolena stav, kedy štatutár klubu bude aj členom
ZPS.
P. Fedor – dal návrh hlasovať o pozastavení tohto bodu programu, predsedajúci Zjazdu tento návrh
zamietol.
P. Pavlík tiež navrhol, aby si žiadatelia spravili vlastný klub.

Predsedajúci Zjazdu poďakoval žiadateľom za ich čas a požiadal ich, aby Zjazd opustili aby mohlo
prebehnúť hlasovanie.
Predsedajúci dal hlasovať prijatí žiadateľov za členov ZPS v znení cit: „Zjazd prijíma žiadateľov za
členov ZPS. “
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16+1
Počet hlasov prítomných delegátov: 17
Počet hlasov “Za”: 0
Počet hlasov “Proti”: 12
Počet hlasov “Zdržal sa”: 5

Výsledok hlasovania: Uznesenie NESCHVÁLENÉ

Uzn./2021/05/Zjazd : Zjazd neprijíma žiadateľov za členov ZPS.

10. Voľby do orgánov ZPS
O 12:20 podľa kandidátnej listiny prebehli voľby do orgánov ZPS
Voľba prezidenta ZPS
Prezident ZPS – Ing. Roman Baláž
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 16
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

Uzn./2021/06/Zjazd : Zjazd volí za prezidenta ZPS Ing. Romana Baláža
Voľba do výkonného orgánu - prezídia ZPS
Viceprezident ZPS za športovú činnosť – Mgr. Štefan Mika
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16+1
Počet hlasov prítomných delegátov: 17
Počet hlasov “Za”: 17
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

Uzn./2021/07/Zjazd : Zjazd volí za viceprezidenta ZPS pre športovú činnosť Mgr. Štefana
Miku
Viceprezident ZPS za technickú činnosť– Ing. Oliver Krajňák
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16+1
Počet hlasov prítomných delegátov: 17
Počet hlasov “Za”: 17
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

Uzn./2021/08/Zjazd : Zjazd volí za viceprezidenta ZPS pre technickú činnosť Ing. Olivera
Krajňáka
O 12:30 sa Martin Ruman kvôli zhoršenej kvalite prenosu z online zasadnutia odhlásil.
Kontrolný súčet hlasov delegátov: 16

Člen prezídia ZPS - zástupca športových odborníkov - trénerov – Mgr. Pavol Vaculčík
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 16
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

Uzn./2021/09Zjazd : Zjazd volí za zástupcu športových odborníkov v prezídiu ZPS Mgr.
Pavla Vaculčíka

Člen prezídia ZPS - zástupca športových odborníkov inštruktorov (1.viceprezident TV) – Mgr.
František Ondrejka
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 16
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

Uzn./2021/10/Zjazd : Zjazd volí za zástupcu športových odborníkov inštruktorov v prezídiu
ZPS Mgr. Františka Ondrejku

Člen prezídia ZPS - zástupca športových odborníkov inštruktorov (2.viceprezident TV)
- Ján Chovan
- František Ondruš
Ján Chovan sa vzdal kandidatúry vzhľadom na vek a zdravie. Prezident TV mu poďakoval za
dlhoročnú spoluprácu.
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 15
Počet hlasov “Za”: 16
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 1 (F. Ondruš)

Uzn./2021/11/Zjazd : Zjazd volí za zástupcu športových odborníkov inštruktorov v prezídiu
ZPS Františka Ondruša

Člen prezídia ZPS - zástupca športových odborníkov rozhodcov – Miroslav Mavrák
Hlasovanie

Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 16
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

Uzn./2021/12/Zjazd : Zjazd volí za zástupcu športových odborníkov rozhodcov v prezídiu
ZPS Miroslava Mavráka

Člen prezídia ZPS - zástupca športovcov– Radovan Sečkár
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 16
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

Uzn./2021/13/Zjazd : Zjazd volí za zástupcu športovcov v prezídiu ZPS Radovana Sečkára
Voľba predsedu Disciplinárnej komisie ZPS
Predseda Disciplinárnej komisie ZPS - Ing. Marián Roško
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 16
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

Uzn./2021/14/Zjazd : Zjazd volí za predsedu disciplinárnej komisie ZPS Ing. Mariána Roška
Voľba predsedu Odvolacej komisie ZPS
Predseda Odvolacej komisie ZPS - Ing. Michal Bizoň
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 15
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 16
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 1 (M.Bizoň)

Uzn./2021/14/Zjazd : Zjazd volí za predsedu Odvolacej komisie ZPS Ing. Michala Bizoňa

11. Kúpa nehnuteľnosti pre športové a technické činnosti ZPS v lokalite Dobšinská Maša,
Dedinky
Podklady k bodu rokovania:
Dostupné informácie o nehnuteľnosti, dva nezávislé vypracované znalecké posudky a komentáre členov
prezídia po obhliadke nehnuteľnosti boli riadnym členom/klubom rozposlané mailom 22.4.2021

Predsedajúci zhrnul informácie o nehnuteľnosti a dal hlasovať o jej kúpe v znení cit: „Zjazd schvaľuje
kúpu nehnuteľnosti evidovanej v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Rožňava, obec Dedinky,

katastrálne územie Dedinky, LV č. 439 ako stavbu so súpisným číslom 85 na parcelách 199/7 a 199/8
ako budova pre šport a zastavané plochy a nádvoria. “
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 16
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

Uzn./2021/15/Zjazd : Zjazd schvaľuje kúpu nehnuteľnosti evidovanej v katastri
nehnuteľností Okresného úradu v Rožňava, obec Dedinky, katastrálne územie Dedinky, LV
č. 439 ako stavbu so súpisným číslom 85 na parcelách 199/7 a 199/8 ako budova pre šport
a zastavané plochy a nádvoria

12:40 bola vyhlásená obedná prestávka
13:25 kontrolné sčítanie hlasov – 16.

12. Zmena v Stanovách ZPS
Podklady k bodu rokovania:
Upravené Stanovy ZPS boli mailom rozposlané delegátom Zjazdu 18.5.2021 .

GS ZPS stručne informovala o zapracovaných formálnych zmenách v Stanovách – zmena anglického
mena ZPS – Slovak Divers Association, a zmeny súvisiace s novelou Zákona o športe účinnou od
1.1.2021.
Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia h v znení cit: „Zjazd schvaľuje

upravené Stanovy ZPS. Stanovy ZPS tvoria prílohu č. 3 Zápisnice Zjazdu.
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 16
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

Uzn./2021/16/Zjazd : Zjazd schvaľuje upravené Stanovy ZPS. Stanovy ZPS tvoria prílohu č.
3 Zápisnice Zjazdu

13. Správa kontrolóra ZPS za rok 2020
Podklady k bodu rokovania:
Výročná správa Kontrolóra ZPS bola, spolu s ostatnými dokumentmi Zjazdu ZPS, zverejnená na webovej
stránke ZPS 26.5.2021.

P. Slivka informoval o zmene na poste hlavného kontrolóra športu. Bola vymenovaná Ing. Mariana
Dvorščíková.

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: 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

Uzn./2021/17/Zjazd : Zjazd schvaľuje Výročnú správu Kontrolóra ZPS za predchádzajúce
obdobie.
Výročná správa Kontrolóra ZPS tvorí Prílohu č.4 Zápisnice zo Zjazdu.

14.
Výročná správa ZPS a správa o hospodárení za rok 2020 ŠV, TV,
Prezídia a budovy v Košiciach
Podklady k bodu rokovania:
Výročná správa ZPS 2020, Správy o činnosti ŠV, TV a prezídia boli zverejnené na webovej stránke ZPS medzi
podkladmi k Zjazdu dňa 3.5.2021, Ročná účtovná závierka, súvaha a výkaz ziskov a strát dňa 3.5.2021

Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit: „Zjazd schvaľuje Výročnú
správu ZPS za rok 2020, ktorá tvorí Prílohu č. 5 Zápisnice zo Zjazdu“
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

Uzn./2021/18/Zjazd : Zjazd schvaľuje Výročnú správu ZPS za rok 2020. Výročná správa ZPS
2020 tvorí Prílohu č.5 zápisnice
Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit: „Zjazd schvaľuje Ročnú
účtovnú závierku za rok 2020, ktorá tvorí Prílohu č. 6 Zápisnice zo Zjazdu“
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 19
Počet hlasov “Za”: 16
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie SCHVÁLENÉ

Uzn./2021/19/Zjazd : Zjazd schvaľuje Ročnú účtovnú závierku ZPS za rok 2020, ktorá tvorí
Prílohu č.6 zápisnice

15.

Plány činností na rok 2020 ŠV, TV a Prezídia

Podklady k bodu rokovania:
Plány činnosti Prezídia, Športového a Technického výboru na rok 2020 boli zverejnené na webovej stránke ZPS
medzi podkladmi k Zjazdu dňa 3.5.2021

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./2021/20/Zjazd : Zjazd schvaľuje plány činností prezídia, ŠV a TV, ktoré tvoria Prílohu
č.7 Zápisnice zo Zjazdu
Hlasovanie
Prítomných delegátov: 16
Počet hlasov prítomných delegátov: 16
Počet hlasov “Za”: 16
Počet hlasov “Proti”: 0
Počet hlasov “Zdržal sa”: 0

16.

Kurz a skúšky inštruktorov 2021

Oliver Krajňák informoval, 24. – 25. 7 2021 sa bude konať Prolongácia/ doškolenie inštruktorov na
chate na Dedinkách.

Uzn./2021/21/Zjazd : Zjazd berie na vedomie informáciu o prolongácii naplánovanej na 24.25.7.2021.

17.
Návrh rozpočtu čerpania príspevku uznanému športu na rok 2021 +
schválenie rozpočtu jednotlivých sekcií ZPS na rok 2021 + 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 3.5.2021.

GS prezentovala pripravený návrh čerpania príspevku uznanému športu v roku 2021 prostredníctvom
projekcie. ZPS v roku 2021 má z MŠVVaŠ vyčlenenú sumu 122 087 €.
GS ďalej predniesla prezídiom navrhnuté a schválené prerozdelenie členských príspevkov na rok
2021 v pomere 40:30:30 (TV :ŠV : Prezídium), návrh rozpočtu prezídia a ŠV . Rozpočet TV bude
pripravený v priebehu najbližších dní a doplnený k prílohám tejto zápisnice.
P. Branislav Zápeca požiadal doplniť do rozpočtu financie na kapitálový výdavok na nákup materiálno
- technického zabezpečenia. Na MŠVVaŠ bude potrebné napísať žiadosť o zmenu v čerpaní
príspevku uznanému športu – vyčlenenie sumy 3000,- na kapitálový výdavok na nákup regulátorov
vzduchu, nanometrov, fliaš na stlačený vzduch.
P. Sečkár mal pripomienku, že kurz Šnorchel diver v roku 2019 nebol adekvátne vedený, inštruktori
oponovali, že úroveň bola primeraná. Ďalej navrhol, aby potápačské centrá, ktoré chcú čerpať financie

z príspevku športu, pre športovcov aspoň raz za rok usporiadali akcie, aby boli športovci boli lepšie
informovaní, čo sa v rámci ZPS dá v oblasti zvyšovania kvalifikácie absolvovať.
P. Baláž vyjadril podporu tomuto návrhu, aby sa spolupráca medzi športovou a technickou zložkou
ZPS obohatila.
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu uznesenia v znení cit: „Zjazd schvaľuje vyčlenenie sumy vo

výške 3000,- EUR na kapitálový výdavok na materiálno technické zabezpečenie.“
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

Uzn./2021/22/Zjazd : Zjazd schvaľuje vyčlenenie sumy vo výške 3000,- EUR na kapitálový
výdavok na materiálno technické zabezpečenie.
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu uznesenia v znení cit: „Zjazd schvaľuje Návrh čerpania

príspevku uznanému športu, ako aj rozpočty jednotlivých sekcií ZPS na rok 2021. Udeľuje
prezídiu mandát na prípadnú zmenu v rozpočtoch podľa aktuálnej situácie. Tvorí Prílohu č.8
Zápisnice zo Zjazdu.“
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

Uzn./2021/23/Zjazd : Zjazd schvaľuje Návrh čerpania príspevku uznanému športu
a rozpočty jednotlivých sekcií ZPS na rok 2021. Udeľuje prezídiu mandát na prípadnú
zmenu v rozpočtoch podľa aktuálnej situácie. Tvorí Prílohu č.8
O 14:15 Zjazd opustil p. Fedor
Kontrolný súčet hlasov – 15.

18.

Zoznam talentovaných športovcov ZPS 2020/2021

Podklady k bodu rokovania: Zoznam CTM pre rok 2020/2021 bol prezentovaný formou projekcie

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu uznesenia v znení cit.: „Zjazd schvaľuje zoznam talentovaných
športovcov ZPS 2020/2021, ktorý tvorí prílohu č. 9.“
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./2021/24/Zjazd : Zjazd schvaľuje zoznam talentovaných športovcov ZPS 2020/2021,
ktorý tvorí prílohu č. 9

19.

Doména cmas.sk + návrh na odkúpenie od p. Spiššáka

Podklady k bodu rokovania: doručené mailom členom prezídia a prezentované na delegátom ústne počas
Zjazdu.

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu uznesenia v znení cit.: „Zjazd neschvaľuje odkúpenie doménu
cmas.sk od p. Spiššáka.“
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 NESCHVÁLENÉ

Uzn./2021/25/Zjazd : Zjazd neschvaľuje odkúpenie domény cmas.sk od p. Spiššáka

20. Diskusia
Do diskusie sa riadne pred začiatkom Zjazdu neprihlásili žiadni delegáti.
a) Ing. Baláž
• Predstavil hlavnú myšlienku týkajúcu sa chaty na Dedinkách. Budova bude kúpená pre zpsdiving s.r.o. Klienti budú zväzoví a mimozväzoví, treba zabezpečiť elektronický vstup do
nehnuteľnosti, chatára, ktorý sa bude starať o údržbu, upratovanie, človeka, ktorý bude
rezervácie manažovať.
b) P. Sečkár
• Opýtal sa, kto bude chatárom a ako bude zabezpečený vstup pre nečlenov
c) P. Duchoslavová
• Podal prítomným informáciu o tom, ako to funguje v iných ubytovacích zariadeniach.
d) P. Slivka, kontrolór
• Upozornil, že pre zväz bude chata znamenať len množstvo práce s nehnuteľnosťou a že si
musia členovia uvedomiť, že ide o veľký ústretový krok pre nich zo strany zväzu – ponúknuť im
takýto pobyt
e) P. Duchoslavová
• Upozornila, že treba pripraviť ubytovací poriadok

21.

Záver

Na záver Zjazdu predsedajúci poďakoval všetkým zúčastneným za účasť a poprial im všetko dobré
v roku 2021.
Rokovanie Zjazdu o 14:35 hod skončilo.
V Bratislave, dňa 4 6.2021
Zapísala: Mgr. Zuzana Žecová,v.r.

Overila: Dana Duchoslavová,v.r..

Predsedajúci: Ing. Roman Baláž.

Štatutárny zástupca ZPS / Prezident ZPS:
Ing. Roman Baláž v.r.

Prílohy:
1. Prezenčná listina delegátov a hostí Zjazdu ZPS
2. Zápisnica zo Zjazdu ZPS 2020
3. Stanovy ZPS schválené 29.5.2021
4. Výročná správa o činnosti Kontrolóra ZPS 2020
5. Výročná Správa ZPS za rok 2020
6. Ročná účtovná závierka za rok 2020
7. Plány činností Prezídia, ŠV, TV na rok 2021
8. Návrh čerpania príspevku uznanému športu a rozpočty jednotlivých sekcií ZPS v r. 2021
9. Zoznam členov CTM 2020/2021

