
 

 

 

 

HLASOVANIE PER ROLLAM 13.12.2020 
Hlasovanie spustené: 8.12.2020 – 23:33  
Hlasovanie ukončené 13.12.2020 – 18:00  

 
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, 

dnes bola na sekretariát ZPS doručená žiadosť o vyjadrenie vo veci prijatia za člena ZPS od pani Andrey 

Todorovičovej.  

Prezídium ZPS, v ktorého kompetencii je schvaľovanie žiadostí žiadateľov nad 18 rokov, na svojom riadnom 
zasadnutí dňa 12.8.2020 neprijalo rozhodnutie vo veci prijatia členov klubu Vodný svet Zvolena a vyžiadalo 

si písomné vyjadrenie, akým spôsobom sa chcú podieľať na činnosti ZPS, keďže nie sú ani aktívnymi 

športovcami, ani potápačmi, ani športovými odborníkmi (Zápisnica zo zasadnutia prezídia ZPS 12.8.2020 na 

strane 4). 

Jednotliví žiadatelia postupne v priebehu septembra a októbra 2020 na mailovú adresu sekretariátu 

ZPS poslali svoje odpovede na túto výzvu. Preposlané boli všetkým členom prezídia hneď po ich doručení. 

Prikladám ich v prílohe tohoto mailu. 

Po ich prečítaní sa členovia prezídia zhodli, že sa potrebujú v tejto veci poradiť - najlepšie na ďalšom 

zasadnutí. Vzhľadom na stále nepriaznivú epidemiologickú situáciu toto v najbližšej dobe nie je plánované, 

preto pristupujeme k per rollam hlasovaniu o prijatí nižšie vymenovaných žiadateľov. 

 ID Meno Priezvisko Dátum narodenia Klub Obec 
činnosť uvedená v 

liste žiadateľa 

882 Miriam Mojžišová 6.12.1973 
Vodný Svet 

Zvolena 
Zvolen tréner prípravky 

880 Andrea Todorovičová 23.11.1977 
Vodný Svet 

Zvolena 
Zvolen tréner prípravky 

879 Róbert Karnas 15.7.1970 
Vodný Svet 

Zvolena 
Zvolen 

tréner prípravky a 

technické 
zabezpečenie 

klubu - 

kompresorista 

878 Zdenka Stankovičová 24.2.1971 
Vodný Svet 

Zvolena 
Zvolen tréner prípravky 

  

Návrh (súhlasím, proti, zdržal sa) : "Prezídium prijíma vymenovaných žiadateľov za členov ZPS." 

Prosím o hlasovanie najneskôr do 13.12.2020, 18:00 hod. 
Hlasovať prosím formátom: "Návrh: súhlasím" alebo "Návrh: proti". 
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S pozdravom, 

----- 
Generálny Sekretár ZPS 

Mgr. Zuzana Žecová 

 
Hlasovanie bolo ukončené 13.12.2020 o 18:00. 

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

Uznesenie: Prezídium ZPS neprijíma vymenovaných žiadateľov za členov ZPS. 
 
Vypracovala: Mgr. Zuzana Žecová 
V Bratislave, 14.12.2020 


