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Zápisnica č. 15

z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 16. decembra

2019 až 17. decembra 2019

(vyhotovená podľa ustanovení Smernice o hlasovaní per rollam 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. I. bodu Ir. 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.

1Vávrh uznesenia~ 1:

VV SZĽH schvaľuje rozšírenia platieb za členstvo v SZĽH, za matričné úkony, resp. iné úkony, a to

prostredníctvom už jestvujúcej platobnej brány Trustpay o možnosť platby platobnými kartami.

1Vávrh uznesenia č. 2:

VV SZĽH schvaľuje zloženie Organizačného výboru podujatia IIHF Majstrovstvá sveta do 18 rokov

2020, ktoré sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi v termíne 13.-19.04.2020 (príloha č. 1).

Prezident SZĽH určil lehotu na hlasovanie o uznesení Č. l od 16. decembra 2019 až 17. decembra
2019

Počet všetkých členov VY SZĽH: 9

Počet členov VV SZĽH zúčastnených na hlasovaní VV SZĽH: 9

Počet členov VV SZĽH hlasujúcich ZA návrh: 8

Počet členov VV SZĽH hlasujúcich PROTI návrhu: O

Počet členov VY SZĽH, ktorí sa ZDRŽALI

Prezident SZĽH určil lehotu na hlasovanie o uznesení Č. 2 od 16. decembra 2019 až 17. decembra
2019

Počet všetkých členov VY SZĽH: 9

Počet členov VY SZĽH zúčastnených na hlasovaní VY SZĽH: 9

Počet členov VV SZĽH hlasujúcich ZA návrh: 8

Počet členov VY SZĽH hlasujúcich PROTI návrhu: O

Počet členov VV SZĽH, ktorí sa ZDRŽALI



Podľa čl. IV. bodu l. písm. b) Smernice o hlasovaní per rollam sa na prijatie platného uznesenia SZĽH

vyžaduje, aby sa hlasovania spôsobom per rollam zúčastnila nadpolovičná väčšina členov VV SZĽH

a súčasne v zmysle čl. IV. bodu II. Smernice o hlasovaní per rollam s návrhom uznesenia vyslovila

súhlas nadpolovičná väčšina členov VY SZĽH.

Návrhy uznesení boli prijaté

Uznesenie VV SZĽH č. 15/2019/PR1

VV SZĽH schvaľuje rozšírenia platieb za členstvo v SZĽH, za matričné úkony, resp. iné úkony, a to

prostredníctvom už jestvujúcej platobnej brány Trustpay o možnost' platby platobnými kartami.

Uznesenie VV SZĽH č. 15/2019/PR2

VV SZĽH schvaľuje zloženie Organizačného výboru podujatia IIHF Majstrovstvá sveta do 18 rokov

2020, ktoré sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi v termíne 13.-19.04.2020 (príloha č. 1).

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 2019.

Vyhotovil: Mgr. Radoslav Peciar ~

Správnosť overil: JUDr. Miroslav Valiče ~


