
 

 

 

 

HLASOVANIE PER ROLLAM 16.11.2020 
Hlasovanie spustené: 13.11.2020 – 14:24  
Hlasovanie ukončené 16.11.2020 – 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 
vaculcik@ksp-zralok.com - Pavol Vaculčík – 1hlas  
seckar@chello.sk – Radovan Sečkár- 1hlas 
miroslavmavrak@gmail.com - 1 hlas 
 

za členov športového výboru :  
stefanmika@gmail.com - Štefan Mika – 1hlas  
vaculcik@ksp-zralok.com - Pavol Vaculčík – 1hlas  
seckar@chello.sk – Radovan Sečkár- 1hlas 
miroslavmavrak@gmail.com - 1 hlas 
mruman83@gmail.com – Martin Ruman  – 1 hlas 
dusan.uradnik@gmail.com - Dušan Úradník – 1 hlas 

 
Znenie hlasovania per rollam: 

Dobrý deň, 

pre potreby účtovania príspevku uznanému športu bolo potrebné došpecifikovať položku "Náhradu za stratu 

času dobrovoľníka/rozhodcu v potápačských športoch".  

V Smernici o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tíámov a o 

poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania na akciách ZPS  preto 

prostredníctvom prílohy č. 1 upravujeme znenie článku IV odsek 3 tak, aby bol v súlade so Zákonom o 

dobrovoľníctve č. 406/2011 Z.z. 

Presné znenie Prílohy č. 1 nájdete v dokumente priloženom k tomuto mailu ako aj nižšie v texte. Uvedené 

sumy korešpondujú s aktuálne platnými odmenami pre rozhodcov pri priemernej časovej dĺžke preteku 10 

hodín. 

Pre rozhodcov I. triedy, ktorí zvyčajne viac času venujú príprave rozhodcovského zboru a celej organizácii 

preteku v súčinnosti so sekretariátom ZPS, je priemerný nahradený čas 12 hodín. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

PRÍLOHA č.1 

k Smernici 

Zväzu potápačov Slovenska 
  

o poskytovaní peňažných odmien 

športovým odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní 
náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania na akciách ZPS  

Čl. I 

Úvodné ustanovenie 
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Účelom tejto prílohy je v súlade so Zákonom o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z.z. pre potreby účtovania 

príspevku uznanému športu v roku 2020 špecifikovať náhradu za stratu času za každú hodinu vykonávania 
dobrovoľníckej činnosti v športe  pre dobrovoľníkov (zabezpečujúcich odborné činnosti rozhodcovských 

zborov v potápačských športoch) zapísaných v IS športu. Príloha rozširuje a upresňuje článok IV odsek 3 

Smernice.  

Čl. II 

Náhrada za stratu času dobrovoľníkov zabezpečujúcich odborné činnosti rozhodcovských zborov v 

potápačských športoch 
1. Náhrada za stratu času dobrovoľníkov najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy pre členov 

rozhodcovského zboru je: 

Rozhodcovská trieda I II III IV 

Sadzba €/hodinu 3,33 3 2,40 1,60 

Čl. III 
Záverečné ustanovenie 

1. Táto príloha nadobúda platnosť jej schválením prezídiom ZPS dňa 16.11.2020 s účinnosťou od dňa 

1.2.2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prosím Vás týmto o per rollam odsúhlasenie znenia dokumentu Príloha č. 1 k Smernici o poskytovaní 

peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, 

cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania na akciách ZPS. 

Návrh (súhlasím, proti, zdržal sa) : "Prezídium schvaľuje Prílohu č. 1 k Smernici o poskytovaní peňažných 

odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných 

náhrad a zabezpečení ubytovania na akciách ZPS" 
Prosím o hlasovanie najneskôr do 16.11.2020, 10:00 hod. 

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

--- 
Generálny Sekretár ZPS 

Mgr. Zuzana Žecová 

 
Hlasovanie bolo ukončené 16.11.2020 o 10:00. 

 
Návrh: 
  ŠV  Prezídium 
Za:   5  8 
Proti:  0  0 
Zdržal sa: 1 (Vaculčí) 1 (Vaculčík) 
 

Uznesenie: Športový výbor ZPS schvaľuje Prílohu č. 1 k Smernici o poskytovaní peňažných odmien športovým 

odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a 

zabezpečení ubytovania na akciách ZPS 

Uznesenie: Prezídium ZPS schvaľuje Prílohu č. 1 k Smernici o poskytovaní peňažných odmien športovým 

odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a 
zabezpečení ubytovania na akciách ZPS 
 
 
Vypracovala: Mgr. Zuzana Žecová 
V Bratislave, 16.11.2020 


