
Zápisnica  
z Konferencie Plaveckého klubu ORCA SPORT 

 

 
Dátum konferencie :    20.8.2016 
  
Miesto konferencie:    Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji  

 
Prítomní:     podľa prezenčnej listiny  
 
Program :  

1. Otvorenie rokovania 
2. Schválenie programu 
3. Správa o činnosti združenia za rok 2015. 
4. Správa o hospodárení združenia za rok 2015. 
5. Návrh, zmena a doplnenie Stanov Plaveckého klubu ORCA SPORT 
6. Voľba do orgánov združenia 
7. Schválenie plánu činnosti na šk. rok 2016/2017 
8. Diskusia 
9. Záver, ukončenie rokovania 

 
Bod 1. 
Rokovanie otvorila predsedníčka klubu pani Irena Adámková. Privítala všetkých prítomných členov 
Plaveckého klubu ORCA SPORT a vyzdvihla dôležitosť Konferencie z hľadiska prijímania nových 
Stanov, ich zosúladenia s novým Zákonom o športe a Stanovami Slovenskej plaveckej federácie.  
Skonštatovala, že pozvánka na rokovanie ako aj materiály k ostatným bodom programu boli dňa 13.8.2016 
zverejnené na trvale prístupnom webovom sídle www.orcabratislava.sk . 
Na rokovanie sa dostavili všetci členovia Plaveckého klubu ORCA SPORT v počte 6, čím skonštatovala 
100% účasť. Vedením konferencie bola poverená pani Irena Adámková, zápisom z rokovania konferencie 
bola poverená pani  Nadežda Pešlová a overením zápisu bola poverený pán Miroslav Nowak.  
 
Bod 2. 
Pani Adámková dala hlasovať o schválení programu Konferencie Plaveckého klubu ORCA SPORT ako 
celku s navrhnutým uznesením v znení cit.: „Konferencia schvaľuje program Konferencie Plaveckého 
klubu ORCA SPORT v znení, v akom bol zverejnený spolu s pozvánkou na webovom sídle. 
 

UZNESENIE č. 1 
 

Konferencia schvaľuje program Konferencie Plaveckého klubu ORCA SPORT v znení: 
1. Otvorenie rokovania 
2. Schválenie programu 
3. Správa o činnosti združenia za rok 2015. 
4. Správa o hospodárení združenia za rok 2015. 
5. Návrh, zmena a doplnenie Stanov Plaveckého klubu ORCA SPORT 
6. Voľba do orgánov združenia 
7. Schválenie plánu činnosti na šk. rok 2016/2017 
8. Voľba delegátov zastupujúcich klub na Konferencii Slovenskej plaveckej federácie 
9. Diskusia 
10. Záver, ukončenie rokovania 

 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 členov  
Za hlasovalo: 6 členov  
Proti: 0 členov  
Zdržalo sa: 0 členov  
Konštatuje sa, že Uznesenie č. 1 bolo jednomyseľne prijaté.  
 
 

http://www.orcabratislava.sk/


Bod 3. 
p. Adámková prítomným zhodnotila činnosť združenia za rok 2015 a navrhla dať hlasovať 
o predloženom návrhu uznesenia v znení cit.: „Konferencia berie na vedomie Správu o činnosti združenia 
za rok 2015“. 

 
UZNESENIE č. 2 

 

Konferencia berie na vedomie Správu o činnosti združenia za rok 2015. 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 členov  
Za hlasovalo: 6 členov  
Proti: 0 členov  
Zdržalo sa: 0 členov  
Konštatuje sa, že Uznesenie č. 2 bolo jednomyseľne prijaté.  
 
Bod 4. 
p. Adámková prítomným prezentovala prehľad príjmov a výdajov za obdobie 1.1. do 31.12.2015 a p. 
Obertášová predložila na schválenie Účtovnú závierku Plaveckého klubu ORCA SPORT za rok 2015. 
Predsedajúci dal následne hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení cit.: 
„Konferencia berie na vedomie Správu o hospodárení združenia za rok 2015. Konferencia schvaľuje  
Účtovnú závierku Plaveckého klubu ORCA SPORT za rok 2015, ktorá tvorí prílohu č. 1 Zápisu 
z Konferencie.“ . 
 

UZNESENIE č. 3 
 

Konferencia berie na vedomie Správu o hospodárení združenia za rok 2015. 
Konferencia schvaľuje  Účtovnú závierku Plaveckého klubu ORCA SPORT za rok 2015, ktorá 
tvorí prílohu č. 1 Zápisu z Konferencie. 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 členov  
Za hlasovalo: 6 členov  
Proti: 0 členov  
Zdržalo sa: 0 členov  
Konštatuje sa, že Uznesenie č. 3 bolo jednomyseľne prijaté.  
 
 
Bod 5. 
Materiál Návrh Stanov Plaveckého klubu ORCA SPORT, nové úplne znenie, bol dňa 13.8.2016 
zverejnený na trvale prístupnom webovom sídle www.orcabratislava.sk. Znenie nových Stanov 
Plaveckého klubu ORCA SPORT bolo pripravené s ohľadom na obsah a ich súlad so Stanovami 
Slovenskej plaveckej federácie. P. Adámková v stručnosti vysvetlila celú problematiku a následne si 
členovia konferencie upresnili aj fungovanie združenia po aplikácii nových stanov v praxi.  
 

UZNESENIE č. 4 
 

Konferencia schvaľuje nové úplné znenie Stanov Plaveckého klubu ORCA SPORT. Stanovy 
tvoria prílohu č. 2 Zápisnice z Konferencie. 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 členov  
Za hlasovalo: 6 členov  
Proti: 0 členov  
Zdržalo sa: 0 členov  
Konštatuje sa, že Uznesenie č. 4 bolo jednomyseľne prijaté.  
 
 
 
 
 

http://www.orcabratislava.sk/


Bod 6. 
p. Adámková prítomných oboznámila, že vzhľadom na uplynutie funkčného obdobia členov Rady klubu 
je nutné, aby prebehli voľby jej členov pre nasledujúce – ďalšie funkčné obdobie, a to už vzhľadom na 
zloženie orgánov podľa novo schválených Stanov Plaveckého klubu ORCA SPORT.  
Prítomní členovia navrhli do funkcií: 

 predsedu – pána Jiřího Adámka 

 podpredseda –pani Irenu Adámkovú 

 hospodára– opätovne pani Máriu Obertášovú 

 kontrolná komisia (navrhuje sa iba jeden člen) – Nadeždu Točenú 
 

 
  UZNESENIE č. 5 

 

Konferencia schvaľuje voľbu členov Rady klubu nasledovne: 
predseda Jiří Adámek  
podpredseda Irena Adámková  
hospodár Mária Obertášová 
kontrolná komisia Nadežda Točená  
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 členov  
Za hlasovalo: 6 členov  
Proti: 0 členov  
Zdržalo sa: 0 členov Konštatuje sa, že Uznesenie č. 5 bolo jednomyseľne prijaté.  
 
Bod 7. 
p. Adámková prítomných informovala o pláne činnosti združenia na šk. rok 2016/2017. Návrh, rozpis 
tréningových skupín, je zverejnení na webovom sídle www.orcabratislava.sk v sekcii Tréningové skupiny - 
školský rok 2016/2017 a činnosť plaveckej školy bude zverejňovaná priebežne pre obdobia IX.-
XII./2016, I.-III./2017 a IV.-VI./2017. Voči návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
 

 
UZNESENIE č. 6 

 

Konferencia schvaľuje Plán činnosti združenia na školský rok 2016/2017. 
 
 
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 členov  
Za hlasovalo: 6 členov  
Proti: 0 členov  
Zdržalo sa: 0 členov  
Konštatuje sa, že Uznesenie č. 6 bolo jednomyseľne prijaté.  
 
Bod 8. 
p. Adámková prítomných oboznámila, že vzhľadom na to, že Stanovy SPF vyžadujú a predpokladajú 
účasť delegátov za jej členov na Konferencii SPF a preto ako vhodné navrhla vopred a nastálo 
rozhodnutím najvyššieho orgánu klubu určiť a zvoliť delegátov a aj náhradníkov, ktorí budú zastupovať 
klub na Konferencii Slovenskej plaveckej federácie. 
Navrhuje sa za delegátov: Jiří Adámek; Miroslav Nowak a ako náhradník Nadežda Točená, Nadežda 
Pešlová. 
 

UZNESENIE č. 7 
 

Konferencia schvaľuje delegátov a náhradníkov, ktorí budú zastupovať klub na Konferencii 
Slovenskej plaveckej federácie, a to nasledovne: 
Delegáti:   Jiří Adámek;  Miroslav Nowak  
Náhradníci:  Nadežda Točená; Nadežda Pešlová 

http://www.orcabratislava.sk/


 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 členov  
Za hlasovalo: 6 členov  
Proti: 0 členov  
Zdržalo sa: 0 členov  
Konštatuje sa, že Uznesenie č. 7 bolo jednomyseľne prijaté.  
 
Bod 9. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Bod 10. 
Na samý záver Konferencie p. Adámková poďakovala všetkým zúčastneným za účasť. 
 
Na to bolo rokovanie Konferencie o 10.30 hod. ukončené. 
 
V Ivanke pri Dunaji, dňa 20.8.2016 
 
 
Predsedajúci:  Irena Adámková _______________________ 
 
 
Zapísal:  Nadežda Pešlová _______________________ 
 
 
Overil:   Miroslav Nowak _______________________  
 
 
Prílohy: 
1. Účtovná závierka Plaveckého klubu ORCA SPORT za rok 2015 
2. Stanovy Plaveckého klubu ORCA SPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prezenčná listina  
Zasadnutie najvyššieho orgánu Plaveckého klubu ORCA SPORT 

20.8.2016 

 
 

 
Irena Adámková 
bytom ......................................................   Podpis ____________________ 
 
Jiří Adámek 
bytom ......................................................   Podpis ____________________ 
 
Nadežda Točená 
bytom ......................................................   Podpis ____________________ 
 
Nadežda Pešlová 
bytom ......................................................   Podpis ____________________ 
 
Mária Obertášová 
bytom ......................................................   Podpis ____________________ 
 
Miroslav Nowak 
bytom ......................................................   Podpis ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1. - 
 


