
Zápisnica č. 67

z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 22. februára
2019 až 23. februára 2019

(vyhotovená podľa ustanovení Smernice o hlasovaní per rol/am prijatej Výkonným výborom SZĽH dňa
13. novembra 2013)

Hlasovanie Výkonného výboru SZĽH (ďalej len "VV SZĽH") spôsobom per rollam sa konalo na
základe ustanovenia čl. L bodu TI. Smernice o hlasovaní per rollam, podľa ktorého v neodkladných
a odôvodnených prípadoch môže VV SZĽH prijať uznesenie mimo zasadnutia VY SZĽH spôsobom
per rollam, keď z povahy veci nevyplýva vhodnosť, resp. primeranosť prejednania a rozhodnutia veci
iným spôsobom.

Návrh uznesenia:
VV SZĽH v zmysle 9.2.9 písm. b) SP SZĽH odvolanie HK Levice proti rozhodnutiu 39-2018/19
Súťažného oddelenia SZĽH zamieta a potvrdzuje rozhodnutie 39-2018/19 Súťažného oddelenia SZĽH,
pričom VV SZĽH potvrdzuje, že zápas 2LS Č. 10189 HL Levice - HKM Rimavská Sobota sa uskutoční
dňa 23.02.2019 o 18:00 na zimnom štadióne v Detve. VV SZĽH ukladá povinnost' Súťažnému
oddeleniu SZĽH informovať o danej skutočnosti klub HK Levice.

Prezident SZĽH určil lehotu na hlasovanie od 22. februára 2019 do 23. februára 2019.

Počet všetkých členov VY SZĽH: 11

Počet členov VY SZĽH zúčastnených na hlasovaní: 11

Počet členov VV SZĽH hlasujúcich ZA návrh: 7

Počet členov VY SZĽH hlasujúcich PROTI návrhu: o

Počet členov VV SZĽH, ktorí sa ZDRŽALI: 4

Podľa čl. IV. bodu 1. písm. b) Smernice o hlasovaní per rollam sa na prijatie platného uznesenia SZĽH
vyžaduje, aby sa hlasovania spôsobom per rollam zúčastnila nadpolovičná väčšina členov YY SZĽH
a súčasne v zmysle čl. IV. bodu IT. Smernice o hlasovaní per rollam s návrhom uznesenia vyslovila
súhlas nadpolovičná väčšina členov VY SZĽH.

Návrh uznesenia bol prijatý

Uznesenie VV SZĽH č. 67/20191PR
VV SZĽH v zmysle 9.2.9 písm. b) SP SZĽH odvolanie HK Levice proti rozhodnutiu 39-2018/19
Súťažného oddelenia SZĽH zamieta a potvrdzuje rozhodnutie 39-2018/19 Súťažného oddelenia
SZĽH, pričom VV SZĽH potvrdzuje, že zápas 2LS č. 10189 HL Levice - HKM Rimavská
Sobota sa uskutoční dňa 23.02.2019 o 18:00 na zimnom štadióne v Detve. VV SZĽH ukladá
povinnosť Sút'ažnému oddeleniu SZĽH informovat' o danej skutočnosti klub HK Levice.
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