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Slovenský zväz športového rybolovu, Andreja Kmeťa 20, 010 01 Žilina 

Slovenský rybársky zväz, Odbor športovej činnosti 

 

 Z á p i s n i c a   

z hlasovania „per rollam“ 

konaného v dňoch 13.9.2019 – 18.9.2019 do 11.00 hod. 
 

VV SZŠR na svojom zasadnutí dňa 05.09.2019 prijal Uznesenie č. 6, ktorým schvaľuje termín 

13.9.2019 ako deň na zaslanie materiálov a oznámenia o hlasovaní „per rollam“, termín 17.9.2019 ako deň 

do ktorého treba zaslať pripomienky a termín 18.9.2019 do 11.00 hod. ako deň hlasovania „per rollam“ 

o zmenách Stanov SZŠR na základe Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra športu zo dňa 

21.08.2019. 

Ďalej bolo prijaté uznesenie č.7, v ktorom VV SZŠR schválil poverenie tajomníka Máriu Sprušanskú 

a sekretárku Adrianu Weismannovú, aby zabezpečili rozposlanie podkladov k hlasovaniu „per rollam“ 

a členov Kontrolnej komisie v zložení Mgr. Lukáš Svetlík, Milan Pavlovský a Ing. Peter Bienek za 

skrutátorov hlasovania „per rollam“. 

  

Delegáti Konferencie SZŠR boli dňa 13.9.2019 požiadaní v rámci elektronického 

hlasovania o vyjadrenie k nasledovnému uzneseniu:  

  

Uznesenie č. 19/2019 Konferencie SZŠR 

            Konferencia schvaľuje predložený návrh nového znenia Stanov SZŠR – september 2019 so 

zapracovanými zmenami na základe pripomienkovania MŠVVaŠ SR. 

   

Delegáti konferencie sa vyjadrili  formou ZA - PROTI - ZDRŽAL SA  do 18. septembra 2019 

do 11.00 hod. elektronicky na e-mailovú adresu sekretariátu SZŠR sekretariatszsr@gmail.com nasledovne: 
 

Počet delegátov konferencie:      26 

Počet platných hlasov:      23 

Počet neplatných hlasov:      3 

Počet delegátov konferencie, ktorí hlasovali „ZA“:   23 

Počet delegátov konferencie, ktorí hlasovali „PROTI“:  0 

Počet delegátov konferencie, ktorí hlasovali „ZDRŽAL SA“: 0 

 

Na schválenie zmeny stanov je potrebná kvalifikovaná väčšina hlasov, čo predstavuje 3/5 hlasov 

delegátov s právom hlasovať, t.j. minimálne 16 hlasov. 

 

 

VÝSLEDOK  HLASOVANIA „PER ROLLAM“: 

 

Hlasovanie „per rollam“ bolo právoplatné a Uznesenie č. 19/2019 bolo schválené, keď „ZA“ hlasovalo 

23 delegátov, „PROTI“ hlasovalo 0 delegátov a „ZDRŽAL SA“ 0 delegátov. 

 

 

 

Zapísala: Adriana Weismannová, sekretariát SZŠR 

 

Výsledky hlasovania v priloženej tabuľke a platnosť hlasovania potvrdzujú svojim podpisom skrutátori: 

 

Mgr. Lukáš Svetlík 

Milan Pavlovský 

Ing. Peter Bienek 
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