
Zápisnica č. 37 

z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch od 05.10.2020 do 

06.10.2020 16:00 hod 

 

(hlasovanie sa konalo podľa ustanovení Smernica o hlasovaní per rollam a zasadnutí prostredníctvom 

telekomunikačných prostriedkov) 

 

Hlasovanie Výkonného výboru SZĽH (ďalej len „VV SZĽH“) spôsobom per rollam sa konalo na základe 

ustanovenia čl. I. ods. 2. Smernica o hlasovaní per rollam a zasadnutí prostredníctvom telekomunikačných 
prostriedkov, podľa ktorého je hlasovanie per rollam možné využiť pri rozhodovaní orgánov SZĽH v tých 
prípadoch, keď z povahy veci alebo vzhľadom na  skutočnosti je  takéto prejednanie a rozhodnutie vhodné a 
efektívne.    

 

Návrh uznesenia VV SZĽH č. 37/2020/PR1  

VV SZĽH schvaľuje nové znenie v Smernici SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži extraliga 
seniorov pre sezónu 2020/2021: 

1.8. Hokejistom U – 20 je hokejista družstva Klubu narodený v roku 2001 a mladší, a má slovenskú štátnu 
príslušnosť. 
1.9. Hokejistom U – 21 je hokejista družstva Klubu narodený v roku 2000 a mladší,  a má slovenskú štátnu 
príslušnosť. 
10.3. Posledné zmeny tejto Smernice schválil VV SZĽH dňa 6.10.2020 s účinnosťou dňom ich schválenia 

Prezident SZĽH určil lehotu na hlasovanie o návrhu uznesenia od 05.10.2020 do 06.10.2020 16:00 hod. 

 

Počet všetkých členov VV SZĽH:         9 

 

Počet členov VV SZĽH zúčastnených na hlasovaní o návrhu uznesenia:    2 

 

Počet členov VV SZĽH hlasujúcich ZA návrh uznesenia:      2 

 

Počet členov VV SZĽH hlasujúcich PROTI návrhu uznesenia:     0 

 

Počet členov VV SZĽH, ktorí sa ZDRŽALI  hlasovania o návrhu uznesenia:    0

  

Počet členov VV SZĽH, ktorí NEHLASOVALI o návrhu uznesenia:     7 

 

Podľa čl. IV. ods. II. písm. Smernice o hlasovaní per rollam a zasadnutí prostredníctvom telekomunikačných 
prostriedkov sa na prijatie platného uznesenia VV SZĽH vyžaduje, aby za prijatie/schválenie uznesenia VV 

SZĽH hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov VV SZĽH. 

 

 

Návrh uznesenia nebol prijatý 

 

 

Vyhotovil: Mgr. Radoslav Peciar  

 

 

 

Správnosť overil: Ing. Ivan Pulkert 

 

 

 

 

 

Podklady k hlasovaniu a sumár hlasovania VV SZĽH spôsobom per rollam sú archivované na sekretariáte SZĽH 
– kancelária asistentky prezidenta a generálneho sekretára SZĽH, Trnavská cesta 27/B Bratislava, zložka 
Výkonný výbor SZĽH 2020. 


