
Zápisnica č. 75 

z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 20.04.2022 až 21.04.2022 

 

(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. 75/2022/PR 

VV SZĽH schvaľuje návrh výnimky z Pravidiel ĽH  pre zápasy č.3., 4. a 6. finálovej série TIPOS Extraligy v 
sezóne 2021/22 medzi klubmi HC Slovan Bratislava a HK Nitra v dňoch 22.04.2022 - 03.05.2022 v zmysle 

žiadosti Komisie rozhodcov SZĽH a odporúčania Ligovej rady Extraligy seniorov (Tipos extraligy),  ktoré tvoria 

prílohu k tomuto uzneseniu.  

 

Prezident SZĽH určil lehotu na hlasovanie o návrhu uznesenia v dňoch 20.04.2022 až 21.04.2022. 

 
Počet všetkých členov VV SZĽH:         9 

 

Počet členov VV SZĽH zúčastnených na hlasovaní o návrhu uznesenia:    6 

 

Počet členov VV SZĽH hlasujúcich ZA návrh uznesenia:      6 

 

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:     3 

 

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 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 2022. 


