
Zápisnica č. 59 

z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 17.09.2021 až 19.09.2021  

 

(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. 59/2021/PR1 

VV SZĽH na základe odporúčacieho stanoviska riadiaceho orgánu Extraligy seniorov schvaľuje návrh 
na odstúpenie licencie družstva seniorov v súťaži Extraligy seniorov v sezóne 2021/2022 zo subjektu HK 
Spišská Nová Ves, o.z. na subjekt HK Rysy s.r.o.. 

Návrh uznesenia VV SZĽH č. 59/2021/PR2 

VV SZĽH na základe odporúčacieho stanoviska riadiaceho orgánu 1. Ligy seniorov schvaľuje návrh 
na odstúpenie licencie družstva seniorov v súťaži 1. Ligy seniorov v sezóne 2021/2022 zo subjektu HK Levice 
o.z. na subjekt HK Levice s.r.o. s podmienkou nápravy formálnych nedostatkov v zmluve o odstúpení licencie 

v termíne najneskôr do 30 dní od tohto rozhodnutia o odstúpení licencie. 

 

Prezident SZĽH určil lehotu na hlasovanie o návrhoch uznesení od 17.09.2021 do 19.09.2021.  

 
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. 
 
Hlasovanie o Návrhu uznesenia VV SZĽH č. 59/2021/PR1 

Počet všetkých členov VV SZĽH:         9 

 

Počet členov VV SZĽH zúčastnených na hlasovaní o návrhu uznesenia:    7 

 

Počet členov VV SZĽH hlasujúcich ZA návrh uznesenia:      7 

 

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:     2 

 

Návrh uznesenia č. 59/2021/PR1 bol prijatý 

 

Hlasovanie o Návrhu uznesenia VV SZĽH č. 59/2021/PR2 

Počet všetkých členov VV SZĽH:         9 

 

Počet členov VV SZĽH zúčastnených na hlasovaní o návrhu uznesenia:    7 

 

Počet členov VV SZĽH hlasujúcich ZA návrh uznesenia:      7 

 

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:     2 



Návrh uznesenia č. 59/2021/PR2 bol 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 2021. 


