
 

 

 

 

HLASOVANIE PER ROLLAM 2.6.2020/3 
Hlasovanie spustené: 2.6.2020 – 11:12  
Hlasovanie ukončené 4.6.2020 – 9:00  

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

 
Znenie hlasovania per rollam: 
 
Dobrý deň, 
oslovujem týmto naraz členov aj športového výboru aj prezídia. 
Dňa 20.5.2020 od 13:30 do 15:30 sa v Šali uskutočnilo pracovné stretnutie prezidenta športového výboru, Mgr. Štefana Mika, 
tajomníčky ŠV, Dany Duchoslavovej, a generálnej sekretárky ZPS, Mgr. Zuzany Žecovej. 
Na stretnutí bol prejednaný návrh prezidenta ZPS, Ing. Romana Baláža, aby ZPS tento rok vzhľadom na zrušenie viacerých 
medzinárodných podujatí a aj niektorých podujatí ZPS, na ktoré boli vyčlenené prostriedky v rozpočte, presunul časť prostriedkov na iné 
podujatia - konkrétne aby bola zvážená možnosť príspevku na ubytovanie počas Majstrovstiev SR naplánovaných na október 2020 v 
Poprade. 
Na pracovnom stretnutí boli zvážené viaceré možnosti, či je takáto zmena v rozpočte možná, v akej výške je príspevok reálny, akou 
formou by bol zúčtovaný atď. 
Dnes, 2.5.2020, som overila na MŠVVaŠ u Mgr. Dušana Ťažkého, riaditeľa odboru športu, že zmeny v čerpaní príspevku výnimočne tento 
rok budú umožnené, hlavne zmeny týkajúce sa presunov prostriedkov medzi stanovenými skupinami účelov použitia a bude na 
rozhodnutí zväzov, ako prostriedky prerozdelia. Novela Zákona o športe, ktorá toto aj legislatívne umožní, je v programe Národnej rady 
vraj zajtra. 
Výsledkom kalkulácie je, že ZPS z príspevku a v súlade so Zmluvou o poskytnutí príspevku, článok V. a) bod 1. môže bez prekročenia 
celkovej sumy pridelenej na rok 2020 poskytnúť na ubytovanie 15,- EUR na pretekára/na noc. 
Na podujatí sa predpokladá účasť 150 plavcov a väčšina bude potrebovať ubytovanie na 2 noci. 
Vyúčtovanie a konkrétne zdokladovanie použitia finančných prostriedkov bude potrebné podrobné s prezenčnými listinami 
zúčastnených pretekárov, toto bude povinnosťou vedúcich výprav. Konkrétne pokyny dostanú neskôr, po Vašom schválení tohoto 
návrhu. 
Prosím o schválenie navýšenia sumy alokovanej na Majstrovstvá SR v PP, RP, BF - o sumu potrebnú na úhradu príspevku 15,- na 
každú noc ubytovania pre zúčastnených pretekárov, konkrétna celková suma bude vyčísliteľná až po prijatí záväzných prihlášok 
pretekárov, predpoklad je cca 6000,- EUR. 
Návrh (súhlasím, proti, zdržal sa)  
Prezídium/športový výbor súhlasí s navýšením sumy alokovanej v rozpočte čerpania príspevku uznanému športu na rok 2020 na 
podujatie Majstrovstvá SR v PP, RP, BF. 
Prosím o hlasovanie najneskôr do 4.6.2020, 9:00 hod. 
Hlasovať prosím formátom: "Návrh: súhlasím" alebo "Návrh: proti". 
S pozdravom, 
-- 
Generálny Sekretár ZPS 
Mgr. Zuzana Žecová 
 

 
Hlasovanie bolo ukončené 4.6.2020 o 9:00. 

 
Návrh: 
Za:   8 
Proti:  0 
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Zdržal sa: 1 (Ing. Oliver Krajňák) 
 

Uznesenie: Prezídium ZPS schvaľuje navýšenie sumy alokovanej v rozpočte čerpania príspevku uznanému 
športu na rok 2000 na podujatie Majstrovstvá SR v PP, RP, BF. 
 
Vypracovala: Mgr. Zuzana Žecová 
V Bratislave, 5.6.2020 


