
 

 

 

 

HLASOVANIE PER ROLLAM 5.2.2021 
Hlasovanie spustené: 1.2.2021 – 11:52  
Hlasovanie ukončené 5.2.2021 – 10:00  

 
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, 
prosím o per rollam schválenie nasledovných dvoch rozhodnutí. 
1) Športový výbor na svojom zasadnutí 19.9.2020 odsúhlasil vyplatenie odmien pre najšportovcov za rok 2019. Jednotlivá výška odmeny bola navrhnutá prezidentom ŠV, Mgr. 
Štefanom Mikom, vo výške 100,- EUR. 
Športovci boli vybraní podľa svojich výsledkov na domácich a zahraničných pretekoch.  
Kategórie sú nasledovné: 
Najlepšia seniorka v plávaní s plutvami– Zuzana Hrašková 
Najlepší senior v plávaní s plutvami – Lukáš Častven 
Najlepšia juniorka v plávaní s plutvami – Sara Suba 
Najlepší junior v plávaní s plutvami – Adam Osuský 
Najlepšia seniorka v orientačnom potápaní - Radka Rutsch 
 
celková čiastka 5x100,- EUR = 500,- EUR 
 
2) ŠV dňa 29.1.2021 schválil dodatočné vyplatenie odmeny Zuzane Hraškovej za svetový rekord zaplávaný na 27. ME seniorov v PP v IOANNINE v disciplíne 400m BF  dňa 
29.6.2019 (3:44,65), ktorý si drží dodnes. Prezident ŠV navrhol odmenu vo výške 500,- EUR za tento jedinečný výkon/udalosť, ktorá sa v histórii SR stala po prvý raz. Odmena 
bola vyplatená 1.2.2021 z účtu športového výboru.  
 
Prosím Vás týmto o per rollam odsúhlasenie vyplatenia odmeny najšportovcom z prostriedkov príspevku uznanému športu za rok 2020 a refundácie odmeny za svetový rekord 
pre Zuzanu Hraškovú -  súlade s účelom čerpania príspevku. 
 
Návrh (súhlasím, proti, zdržal sa) : "Prezídium schvaľuje vyplatenie odmeny najšportovcom z prostriedkov príspevku uznanému športu za rok 2020 a refundácie odmeny za 
svetový rekord pre Zuzanu Hraškovú -  súlade s účelom čerpania príspevku" 
 
Prosím o hlasovanie najneskôr do 5.2.2021, 10:00 hod. 
Hlasovať prosím formátom: "Návrh: súhlasím" alebo "Návrh: proti". 
 
S pozdravom, 

 
Generálny Sekretár ZPS 
Mgr. Zuzana Žecová 
 
Hlasovanie bolo ukončené 5.2.2020 o 10:00. 

 
Návrh: 
Za:   9  
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
 

Uznesenie: Prezídium schvaľuje vyplatenie odmeny najšportovcom z prostriedkov príspevku uznanému 
športu za rok 2020 a refundácie odmeny za svetový rekord pre Zuzanu Hraškovú -  súlade s účelom čerpania 
príspevku. 
 
Vypracovala: Mgr. Zuzana Žecová 
V Bratislave, 5.2.2021 
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