
ZVÄZ  POTÁPAČOV SLOVENSKA 
SLOVAK DIVERS ASSOCIATION 

Junácka 6 / 830 80 Bratislava / tel./fax: +421(0)2 4924 9220 / e-mail: zps@netax.sk / www.zps-diving.sk 

 

Uznesenie SNEM ZPS_2010        Strana 1 z 3 
 

UZNESENIE 
Snemu ZPS 01.05.2010 

 
1.-2. Zasadanie snemu začalo podľa harmonogramu po prezentácii účastníkov.  
Prezenčná listina zúčastnených zástupcov klubov je prílohou tohto zápisu.  
Zasadanie otvoril tajomník ZPS, nakoľko prezident zväzu p. Vinš sa pred začatím Snemu 
ospravedlnil SMS správou o 08:45 hod..  
Zúčastnení si po otvorení uctili pamiatku zosnulého Miroslava Halahiju minútou ticha. 
 
3-5. Po otvorení zasadania bola zvolená návrhová komisia v zložení: 

Vratislav Hastík 
Michal Bizoň 
Peter Halahija 
 

a mandátová komisia v zložení: 
Peter Kuska 
Ján Chovan  
Bartolomej Fedor. 
 

Na úvod snem ZPS rozhodol, že pomer delegátov zastupujúcich jednotlivé kluby sa bude 
určovať v súlade s Organizačným poriadkom ZPS, Článok II., bod 7. V nadväznosti na 
uvedené bolo odporučené vyriešiť rozpor uvedeného bodu Organizačného poriadku a bodu 4  
článku 3 Rokovacieho poriadku na najbližšom zasadaní prezídia ZPS ako jeden z prvých 
bodov programu. Po prekontrolovaní členských príspevkov a prepočítaní mandátov 
oboznámila mandátová komisia zúčastnených, že Snem ZPS je uznášania schopný, počtom 28 
klubov reprezentovaných 19 delegátmi, či už priamo, alebo prostredníctvom splnomocnenia. 
 
6. Snem schválil program Snemu ZPS 2010. 
 
7. Z dôvodu neprítomnosti Prezidenta ZPS nebolo možné bod č. 7 programu 
prerokovať. 
 
8. Správy o činnosti: 
ŠV ZPS:  
Správa bola schválená bez pripomienok počtom hlasov 16, hlasovania sa zdržali 3 delegáti. 
TV ZPS:  
Správu TV slovne doplnil prezident TV  Oliver Krajňák. Vo svojom komentári sa tiež dotkol 
aj problematiky nezaplatenia členských príspevkov TV ZPS do CMAS. Tento podnet riešila 
aj KK ZPS, ktorej stanovisko je prezentované v správe KK ZPS (je prílohou tohto zápisu). 
Správa TV a jej slovný komentár p. O. Krajňáka bola pripomienkovaná p. G. Závodským. Po 
jeho komunikácii so zastupiteľmi CMAS je podľa jeho informácií TV ZPS opäť prijatý do 
organizačných štruktúr CMAS. Rovnaký postoj prezentoval i prezident TV ZPS. K tejto 
problematike sa vyjadril i tajomník ZPS, oboznámil zúčastnených s mechanizmom platieb 
poplatkov do CMAS a načrtol jednu z možných príčin vzniku tohto problému. 
Z uvedeného vyplynulo, že ZPS pri riešení tohto problému dvoma rôznymi cestami preplatilo 
CMAS 570 Eur. Vyplýva z toho otázka, či bude možné získať späť túto sumu v prípade jej 
neodôvodnenej úhrady a akým spôsobom. Na základe požiadavky p. Š. Hummela, zašle p. G. 
Závodský celú elektronickú komunikáciu s CMAS za neplatenie členských príspevkov TV 
ZPS na KK ZPS a na sekretariát ZPS. 
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V súvislosti s platbami do CMAS, ktoré sa poukazujú na účty v zahraničí, bol podaný návrh 
na spôsob platby „európska platba“, ktorá má nižšie poplatky za prevody do zahraničných 
bánk.  
Správa TV ZPS bola s týmito pripomienkami schválená počtom hlasov 16, hlasovania sa 
zdržali 3 delegáti. 
Prezídium ZPS:  
Správa Prezídia ZPS bola pripomienkovaná v súvislosti s koncesionovanými činnosťami 
potápačských činností. Do 31.12.2010 musí prezident TV ZPS podať informáciu o stave 
v tejto veci a priebežne o nej informovať na zasadaní Prezídia ZPS. 
S týmito pripomienkami bola správa Prezídia ZPS schválená počtom hlasov 15, proti boli 4 
delegáti. 
 
Správa KK ZPS: 
Správa bola odprezentovaná predsedom KK Mgr. Š. Hummelom (jej plné znenie je prílohou 
tohto zápisu). 
Správa bola pripomienkovaná v súvislosti s odvádzaním členského do ZPS za vyškolených 
potápačov v danom roku. 
Pán J. Chovan reagoval na problém PC Komárno, ku ktorému sa KK ZPS vo svojej správe 
vyjadrila. 
Správa KK ZPS bola schválená s pripomienkami počtom hlasov 14, hlasovania sa zdržali 5 
delegáti. 
 
10. Plány činnosti na rok 2010: 
Plán činnosti ŠV ZPS: 
Plán činnosti bol jednohlasne schválený počtom 19 hlasov. 
 
Plán činnosti TV ZPS: 
Plán činnosti bol schválený počtom 18 hlasov, hlasovania sa zdržal 1 delegát 
s pripomienkami: 
Plán činnosti by mal vypracovávať osobne prezident TV ZPS v súčinnosti s TV ZPS. Bola 
vyslovená pochybnosť o vízii smerovania TV ZPS (vydávanie literatúry, školenia 
inštruktorov a pod.). Z uvedeného vyplýva, že túto úlohu prezident TV ZPS splnil len 
čiastočne. Plán činnosti nemá byť len sumárom plánov samotných potápačských centier. 
 
Plán činnosti Prezídia ZPS: 
Plán činnosti bol schválený počtom 16 hlasov, proti boli 3 delegáti s pripomienkami: 
Plán činnosti má byť vypracovaný osobne prezidentom ZPS v súčinnosti s Prezídiom 
podobne ako v prípade TV ZPS. Prezident ZPS musí zvýšiť svoje úsilie a svoju činnosť 
a aktivitu v ZPS. Snem ZPS by mu týmto spôsobom chcel pripomenúť a oživiť jeho prvotné 
prísľuby, ktoré dal ZPS pri jeho prvom zvolení do tejto funkcie. 
 
Všeobecne pre plány činnosti, správy a pod. sa bude na záver každej písomnosti tohto druhu 
uvádzať, kto vypracoval, príp. kto poveril vypracovaním, resp. zapísal príslušnú správu či 
plán činnosti a pod. 
 
11. Správy o hospodárení za rok 2009: 
Jednotlivé správy o hospodárení zložiek ZPS (ŠV, TV, Prezídium) boli snemom ZPS vzaté na 
vedomie. 
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12. Plány rozpočtov na rok 2010: 
Plán ŠV ZPS bol vzatý na vedomie. 
Plán TV ZPS bol jednohlasne schválený 
Plán Prezídia ZPS bol jednohlasne schválený. 
 
13. Budova Košice 
Správa o hospodárení budovy v Košiciach bola snemom vzatá na vedomie. 
 
14. Diskusia: 
Tajomníkom ZPS bol prezentovaný problém zosúladenia dokumentov ZPS a jeho 
jednotlivých zložiek s právnymi predpismi SR. Vzhľadom na finančnú náročnosť riešenia 
posunúť túto úlohu právnemu zástupcovi, snem súhlasí s návrhom zosúladiť dokumenty ZPS 
s právnymi predpismi SR vo vlastnej réžii a preniesť zodpovednosť za budúce konanie členov 
ZPS ako individuálnych tak klubov, príp. ich zákonných zástupcov v prípade neplnoletých, 
podpísaním klauzuly, že sú upovedomení a v plnej miere prijímajú interné pravidlá ZPS, budú 
sa nimi riadiť a tiež budú znášať následky, ktoré vyplynú z porušenia týchto interných 
pravidiel. 
Snem upozornil na dodržiavanie odhlasovaného pravidla, že každý školený potápač musí mať 
vopred zaplatené členské poplatky v ZPS na príslušný rok , v ktorom bol školený. Každá 
kvalifikácia môže byť pridelená iba členovi ZPS. 
Bolo navrhnuté aby sa do budúcna konali snemy elektronickou komunikáciou, čo ušetrí 
finančné prostriedky ZPS. 
Členské kluby musia v zmysle stanov poslať návrhy na zloženie Prezídia ZPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________        _________________        _________________ 

Michal Bizon    Peter Halahija   Vratislav Hastík 
          vlastnou rukou            vlastnou rukou               vlastnou rukou 


