
 

 

 

 

HLASOVANIE PER ROLLAM 2.6.2020/4 
Hlasovanie spustené: 2.6.2020 – 12:00  
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. 
 
S tajomníčkou ŠV sme začali pripravovať návrh na možnosť priebežného čerpania časti príspevku klubom z príspevku uznanému športu. 
V rozpočte čerpania príspevku je stanovená suma 22 208,- na rok 2020. Táto suma bude rozdelená medzi kluby s aktívnymi športovcami 
do 23 rokov. Dnes 2.6.2020 mi Mgr. Dušan Ťažký, riaditeľ odboru športu na MŠVVaŠ, potvrdil, že definíciu aktívneho športovca podľa 
Zákonu o športe v roku 2020 nebude možné vzhľadom na nemožnosť uskutočnenia potrebného počtu podujatí brať doslovne a bude na 
rozhodnutí zväzov, ako príspevok klubom prerozdelia. 
Tajomníčka ŠV dňa 28.5.2020 požiadala mailom zástupcov klubov o zaslanie informácie, akú čiastku by boli schopní zdokladovať ako 
použitú na účel, ktorý stanovuje Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu. Po vyhodnotení odpovedí sme skonštatovali, že by  
bolo možné vyplatiť polovicu z celkovej schválenej sumy. 
Na výpočet jednotlivých súm pre kluby by bola použitá štatistika z účasti na 1 preteku ZPS, 1. kola LM a SL 2020 v Trenčíne. Na konci 
roka bude možné spraviť záverečné vyhodnotenie a prepočet, koľko ktorému klubu má za celý rok byť vyplatené. Od tejto sumy by  sa 
odpočítala prvá platba, ktorá by bola zrealizovaná v júni. Sumárne by každý klub dostal taký istý objem prostriedkov, ako keby sa táto 
priebežná platba neuskutočnila. 
Samozrejme, bude potrebné zmluvne zaviazať každého prijímateľa prostriedkov, teda klub, a všetky úhrady musia byť zdokladované a 
ZPS musí zverejniť aj každé použitie prostriedkov aj za kluby - túto povinnosť zaviedla novela Zákona o športe platná od 1.1.2020. 
Ak sa tento postup osvedčí, je možné zaviesť ho do praxe aj na nasledujúce roky, vyhodnotenie vždy podľa aktuálneho počtu 
zorganizovaných podujatí ZPS a účasti športovcov na nich. 
Prosím o odsúhlasenie možnosti priebežného vyplatenia časti príspevku klubom z balíka "Účel športu mládeže" podľa nasledujúcej 
tabuľky: 
 

Suma na rozdelenie príspevku od MŠ pre kluby. 20%: 22 208 € 

Klub 
Počet plavcov do 23r. v 1.kole 
LM (Mates/RS ZPS) 

1/2 celej sumy 

    11 104 € 

Suma na 1 plavca   72,10 € 

Barakuda Šaľa 12 865,25 

DELFÍN Žilina 23 1 658,39 

Hurrican Šaľa 14 1 009,45 

Swim Warriors Zvolen 3 216,31 

Vodný Svet Zvolena 24 1 730,49 

Neptún Bratislava 20 1 442,08 

Žralok Bratislava 32 2 307,32 

PCP RAK 13 937,35 
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SPORT CLUB SC 13 937,35 

Spolu: 154 11 104,00 

 
Návrh (súhlasím, proti, zdržal sa)  
Prezídium/športový výbor súhlasí s priebežným čerpaním a vyplatením príspevku klubom na "Účel športu mládeže do 23 rokov". 
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 
Zdržal sa: 1 (Ing. Oliver Krajňák) 
 

Uznesenie: Prezídium ZPS schvaľuje priebežné čerpanie a vyplatenie príspevku klubom na „Účel športu 
mládeže do 23 rokov“ podľa predloženej tabuľky. 
 
Vypracovala: Mgr. Zuzana Žecová 
V Bratislave, 5.6.2020 


