
 

 

 

 

HLASOVANIE PER ROLLAM 31.1.2019 
Hlasovanie spustené: 31.1.2019 – 06:55  
Hlasovanie ukončené 31.1.2019 – 16:00  

 
Zúčastnené mail. adresy:  
stefanmika@gmail.com - Štefan Mika – 1hlas  
mpomako@gmail.com - Martin Kovačovský – 1hlas  
vaculcik@ksp-zralok.com - Pavol Vaculčík – 1hlas  
seckar@chello.sk – Radovan Sečkár- 1hlas 
balaz@expres.sk – Roman Baláž – 1 hlas 
technical_diving@okpfaff.sk – Oliver Krajňák- 1hlas 
ubatuba@pobox.sk - František Ondrejka 
ajkrby@ajkrby.sk – Ján Chovan - 1hlas  
pcprakza@gmail.com - Milan Peřina- 1hlas 

 
Znenie hlasovania per rollam :   

Dobrý deň, 

v súlade so Stanovami ZPS, článok 40 bod aa) Vás týmto vyzývam k vyjadreniu sa, či so zapracovanými zmenami 

schválenými Športovým výborom dňa 13.12.2018 súhlasíte. 

Vo všetkých troch dokumentoch (Súťažný poriadok Ligy mládeže, Súťažný poriadok Slovenskej ligy kat.A, B a Súťažný 

poriadok Majstrovstiev SR) boli vykonané nasledovné zmeny: 

 - cena štartovného bola zvýšená z 13.- na 15,- EUR jednotne pre všetky typy súťaží, 

- podmienky účasti na jednotlivých súťažiach, bod týkajúci sa predloženého potvrdenia o zdravotnej prehliadke - 

upresnenie platnosti potvrdení o vykonanej zdravotnej prehliadke podľa špecializácie lekára, ktorý potvrdenie vydal 

- formát čísla účtu  - IBAN 

- podmienky pre spoluorganizujúci klub, bod týkajúci sa dopingovej kontroly - Zákon o športe 400/20185 Z.z. 
ruší Vyhlášku Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 542/2008 Z. z. o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a 

nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca a v §89 - §93 špecifikuje Dopingovú kontrolu. 

Upravené dokumenty sú prílohou tohoto mailu. 

Formu hlasovania per rollam volíme kvôli potrebe urýchleného zverejnenia upravených dokumentov, pretože sa na ne 

odvolávajú pripravované propozície 1.kola LM, ktoré sa bude konať 9.2.2019, a tieto propozície tiež treba v dostatočnom 

časovom predstihu zverejniť. 

Zúčastnení na hlasovaní per rollam: 

• Ing. Roman Baláž - 1 hlas 

• Mgr. Štefan Mika - 1 hlas 

• Ing. Oliver Krajňák - 1 hlas 

• Mgr. František Ondrejka - 1 hlas 

• Ján Chovan - 1 hlas 

• Mgr. Pavol Vaculčík - 1 hlas 

• Ing. Milan Peřina - 1 hlas 

• Martin Kovačovský - 1 hlas 

• Radovan Sečkár - 1 hlas 
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Návrh (za, proti, zdržal sa) 

Schválenie upravených súťažných poriadkov LM, SL a M SR 

Prosím o hlasovanie najneskôr dnes 31.1.2019 do 18:00. 

S pozdravom, 

--- 

Generálny Sekretár ZPS 

Mgr. Zuzana Žecová 

 
Hlasovanie bolo ukončené o 16:00 po vyjadrení všetkých členov prezídia. 
 
Návrh: 
Za:   9 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0  (sa nevyjadril v stanovenom termíne) 
 
Uznesenie: Prezídium ZPS schvaľuje dokumenty s upravenými súťažnými poriadkami (Súťažný 
poriadok Ligy mládeže, Súťažný poriadok Slovenskej ligy kat.A, B a Súťažný poriadok Majstrovstiev 
SR) 
 
 
Vypracovala: Mgr. Zuzana Žecová 
V Bratislave, 31.1.2019 


