
 

 

 

 

HLASOVANIE PER ROLLAM 22.1.2021 
Hlasovanie spustené: 15.1.2021 – 11:11  
Hlasovanie ukončené 22.1.2021 – 12:00  

 
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 
palo.vaculcik@gmail.com  - Pavol Vaculčík – 1hlas  
seckar@chello.sk – Radovan Sečkár- 1hlas 
miroslavmavrak@gmail.com - 1 hlas 

 
Znenie hlasovania per rollam: 
 
Dobrý deň, 
športový výbor odsúhlasil grafické návrhy na fotostenu v rozmere 3x4 m a nové plachty do roll-up zariadení, ktoré sme 

povinní používať počas podujatí organizovaných s podporou MŠVVaŠ. 

Oba návrhy prikladám v prílohe. 
Cenová ponuka odsúhlasená športovým výborom: 

pop up rovný, 3m x 4m od plotbase, https://www.plotbase.sk/pop-up-steny 
rozmery sú š x v x h: 334cm x 230 cm x 30cm. Je vhodný do interiéru a krátkodobo do exteriéru. 

Dodaný s potlačou a stolíkom, ktorý je zároveň prepravný kufor, bez potlače pultu za 808,92 s DPH 

CP na roll-up – nové plachty do našich stojanov: 1ks potlač plachty + výmena do dodanej konštrukcie 80x200cm 
... 38,40€ s DPH doba výroby 2-3 prac. dni 

 

Prosím o schválenie cenovej ponuky, aby bolo možné fotostenu a nové plachty do roll-upov objednať a zakúpiť z 
prostriedkov na rok 2020. 

Návrh (súhlasím, proti, zdržal sa) : "Prezídium schvaľuje grafické návrhy, cenovú ponuku a nákup fotosteny a 2 kusov 
potlačených plachiet do roll-up zariadení používaných počas podujatí organizovaných s finančnou podporou MŠVVaŠ." 

Prosím o hlasovanie najneskôr do 22.1.2021, 12:00 hod. 

 
Hlasovať prosím formátom: "Návrh: súhlasím" alebo "Návrh: proti". 

S pozdravom, 

----- 
Generálny Sekretár ZPS 

Mgr. Zuzana Žecová 

 
Hlasovanie bolo ukončené 22.1.2020 o 12:00. 

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

Uznesenie: Prezídium grafické návrhy a nákup fotosteny a 2 kusov nových plachiet s potlačou do existujúcich roll-
up zariadení. 
 
Vypracovala: Mgr. Zuzana Žecová 
V Bratislave, 25.1.2021 
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