
 

 

 

 

HLASOVANIE PER ROLLAM 26.1.2021 
Hlasovanie spustené: 19.1.2021 – 19:58  
Hlasovanie ukončené 26.1.2021 – 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, 

v súvislosti so zrušením plánovaných Majstrovstiev SR v PP, RP, BF a možnosťou čerpať financie z PUŠ 2020 do 31.3.2021 na presne stanovené účely som 
prepracovala rozpočet čerpania príspevku. Súbor s návrhom je v prílohe tohoto mailu. 

Podstatná zmena je v položke "Športová príprava pomerne medzi kluby....", na ktorú bola presunutá väčšina nespotrebovanej sumy z príspevku. Aktuálne 
je to už 37% v celkovej výšky, čiže 44 876,- EUR. 

Predpokladám, že vo februári bude potrebné urobiť finálne úpravy podľa toho, či sa nejaké z odložených aktivít budú môcť uskutočniť - sústredenia, 
Finále LM a SL... Nepoužité prostriedky budú presunuté do položky prerozdelenie podľa Smernice CTM alebo do položky prerozdelenia klubom  - podľa 
rozhodnutia ŠV. 

V súvislosti s aktuálnou úpravou rozpočtu sa pomerné prerozdelenie medzi kluby podľa počtu pretekárov, ktorí absolvovali 2 preteky zmenilo 
nasledovne: 

Suma na rozdelenie príspevku od MŠ pre kluby. 37%: 44 876 € 

Klub počet plavcov zúčastnených aspoň na 2 pretekoch celá suma 

    44 876 € 

Suma na 1 plavca   266 € 

Barakuda Šaľa 17 4 514,15 

DELFÍN Žilina 31 8 231,69 

Hurrican Šaľa 5 1 327,69 

Swim Warriors Zvolen 3 796,62 

Vodný Svet Zvolena 31 8 231,69 

Neptún Bratislava 19 5 045,23 

Žralok Bratislava 32 8 497,23 

PCP RAK 15 3 983,08 

SPORT CLUB Senec 16 4 248,62 

Spolu: 169 44 876,00 

  
Prosím Vás týmto o per rollam odsúhlasenie návrhu čerpania príspevku, celkovej čiastky na prerozdelenie vo výške 44 876,- EUR a vyplatenie pomernej 
časti príspevku jednotlivým klubom. 

Návrh (súhlasím, proti, zdržal sa) : "Prezídium schvaľuje návrh čerpania príspevku uznanému športu, sumu 44 876,- EUR pre položku Športová príprava 
pomerne medzi  kluby podľa členov  do 23 rokov PP,RP,BF a DPP  min. 15% z rozpočtu a schvaľuje vyplatenie príspevku klubom na Účel športu mládeže s 
jeho príslušnosťou" 

Prosím o hlasovanie najneskôr do 26.1.2021, 10:00 hod. 

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

S pozdravom, 

-- 
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Generálny Sekretár ZPS 

Mgr. Zuzana Žecová 

 
Hlasovanie bolo ukončené 26.1.2020 o 12:00. 

 
Návrh: 
Za:   9 (8 mailom + F.Ondrejka telefonicky) 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
 

Uznesenie: Prezídium schvaľuje návrh čerpania príspevku uznanému športu, sumu 44 876,- EUR pre položku 
Športová príprava pomerne medzi  kluby podľa členov  do 23 rokov PP,RP,BF a DPP  min. 15% z rozpočtu a 
schvaľuje vyplatenie príspevku klubom na Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou. 
 
Vypracovala: Mgr. Zuzana Žecová 
V Bratislave, 26.1.2021 


