
 

 

 

 

HLASOVANIE PER ROLLAM 23.6.2021 
Hlasovanie spustené: 23.6.2021 o 15:00 

Hlasovanie ukončené: 23.6.2021 o 16:00 
 

Zúčastnené mail. adresy:  

stefanmika@gmail.com - Štefan Mika – 1hlas  

palo.vaculcik@gmail.com - Pavol Vaculčík – 1hlas 

miroslavmavrak@gmail.com – Miroslav Mavrák - 1hlas  

seckar@chello.sk – Radovan Sečkár- 1hlas 

dusan.uradnik@gmail.com – Dušan Úradník – 1hlas 

mruman83@gmail.com - Martin Ruman – 1 hlas 

 

Znenie hlasovania per rollam: 
Dobrý deň, 
dnes bolo klubom Vodný svet Zvolena a ŠK Kraken Zvolen odoslané zo sekretariátu ZPS nižšie uvedené 
stanovisko k doposiaľ neplatnému prestupu športovcov: Kristán Dúžek, Zuzana Kmeťková, Dominik Matej, 

Nicolas Matej, Adela Danková, z VS ZV do ŠK Kraken ZV. 
Z uvedeného vyplýva, že podmienky, ktorými si prestupy podmienil materský klub VS ZV sú v rozpore so 
zákonom o športe a nemôžu byť prekážkou na prestup športovca do iného klubu. 
V záujme dotknutých plavcov je potrebné prijať konečné rozhodnutie ŠV o schválení či neschválení 
prestupov. Vzhľadom na vašu zaneprázdnenosť, nie je možné dohodnúť jednotný čas na on-line zasadnutie, 
ktorého jediným bodom malo byť schválenie prestupov uvedených športovcov, dovoľujem si týmto požiadať 
členov športového výboru o ich schválenie formou per-rollam hlasovania, prosím uskutočniť do 16:00. 

Hlasovanie začína 23.6.2021 o 15:00 

Hlasovanie končí 23.6.2021 o 16:00 
Hlasujte formou: 
súhlasím / nesúhlasím / zdržal som sa 
Ďakujem 
V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať. 

S pozdravom 

--- 

Tajomník športového výboru 

Dana Duchoslavová 

Zväz potápačov Slovenska 

občianske združenie 

Wolkrova 4 

851 01 Bratislava 

Slovenská Republika 

IČO: 00 585 319 

Mobile: +421 907 469 799 

E-mail: secsc@zps-diving.sk 

www.zps-diving.sk 

 
-------- Pôvodná správa -------- 

Predmet: Prestup športovcov z klubu Vodný svet Zvolena do klubu Kraken Zvolen 
  

Dátum: 2021-06-23 14:36 
Od: ZPS <zps@zps-diving.sk> 

Komu: Denisa Matejová <dmatejova@gmail.com>, Andrea Todorovičová <andrea.todorovicova@gmail.com> 
Kópia: Tajomník ŠV / Sport secretary SDA <secsc@zps-diving.sk>, kontrolor@zps-diving.sk, Roman Baláž 

<Balaz@expres.sk> 
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Dobrý deň, 
podľa Zákona o športe §5 odsek 4)  "zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená 
finančnou odplatou ani iným plnením medzi športovými klubmi; nároky na výchovné nie sú týmto 
dotknuté." Ďalej "Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou odplatou ani 
iným plnením zo strany športovca alebo jeho zákonného zástupcu." 

Na sekretariát ZPS boli dňa 6.5.2021 doručené žiadosti o prestup športovcov: Kristán Dúžek, Zuzana 
Kmeťková, Dominik Matej, Nicolas Matej, Adela Danková. 
18.5.2021 odoslal nový klub za týchto športovcov v súlade s prestupovým poriadkom doporučenou poštou 
oznámenia o prestupe materskému klubu Vodný svet Zvolena. 
Do uplynutia letohy 21dní od 18.5.2021 sa materský klub vyjadril, že s prestupom nesúhlasí. 
Okrem vyčíslenia výchovného v súlade s prestupovým poriadkom, podmienil súhlas s prestupom - v 
rozpore so Zákonom o športe (§5 odsek 4) - plneniami zo strany nového klubu. Zástupkyňa nového klubu 

podmienky stanovené materským klubom dňa 22.6.2021 splnila. 
V súlade s Prestupovým poriadkom a Zákonom o športe na základe tohto dnes športový výbor prijme 
konečné rozhodnutie vo veci prestupu športovcov z klubu Vodný svet Zvolena do klubu Kraken Zvolen. 
Zároveň v súlade s Prestupovým poriadkom a Zákonom o športe nároky na výchovné týmto ostávajú 
nedotknuté a ich vysporiadanie/upustenie od nich je plne v kompetencii materského a nového klubu a ich 
vzájomnej dohode.  
-- 

S pozdravom, 

----------------------- 

Generálny Sekretár ZPS 

Mgr. Zuzana Žecová 
Zväz potápačov Slovenska 
občianske združenie 
Wolkrova 4 
851 01 Bratislava 
Slovenská Republika 
IČO: 00 585 319  

Mobile: +421 918 737 877 
E-mail: zps@zps-diving.sk 
www.zps-diving.sk 

 

Hlasovanie bolo ukončené: 23.6.2021 o 16:00 
 
Návrh: 
Za: 6 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie: Športový výbor schvaľuje prestup športovcov: Kristán Dúžek, Zuzana Kmeťková, Dominik Matej, 
Nicolas Matej, Adela Danková, z VS ZV do ŠK Kraken ZV. 
 
Vypracovala: Dana Duchoslavová 
V Bratislave, 23.6.2021 
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