
Zápis č. 01/2022 o hlasovaní per rollam členov Výkonného výboru VsTZ dňa 30.3.2022. 
 
Príslušný orgán zväzu :        Výkonný výbor VsTZ 
Predsedajúci :                        Vavrinec Sedlák – predseda VsTZ 
Predkladateľ hlasovania:     Vavrinec Sedlák – predseda VsTZ  
  
Odôvodnenie návrhu a potreby hlasovania per rollam : najbližšie plánované zasadnutie VV VsTZ je 
v mesiaci apríl 2022, predmetnú vec je potrebné odsúhlasiť ešte v mesiaci marec 2022 pred 
losovaním súťaží družstiev pre r.2022 a zverejniť v Spravodaji č. 1. 
  

Odôvodnenie návrhu a potreby hlasovania per rollam : najbližšie plánované zasadnutie VV 
VsTZ je v mesiaci apríl 2022, predmetnú vec je potrebné odsúhlasiť ešte v mesiaci marec 
2022 pred rozposlaním Spravodaja č. 1/2022 (rozpisy a rozlosovanie súťaží družstiev pre 
r.2022). 
 

Vec, o ktorej sa bude hlasovať :      Uznesenie VV VsTZ uvedené v bode 1), 2), 3), 4). 

   

1)       Rozpis súťaže zmiešaných družstiev deti do 8r. 

2)       Rozpis súťaže zmiešaných družstiev deti do 10r. 

3)       Rozpis I. a II. triedy súťaže družstiev 

  

Materiál :            1)       Rozpis súťaže zmiešaných družstiev deti do 8r. 

                                            2)       Rozpis súťaže zmiešaných družstiev deti do 10r. 

                                            3)       Rozpis I. a II. triedy súťaže družstiev 

Predkladá :          Tomáš Záborský – sekretár VsTZ 

  
Postup hlasovania  je v súlade so  Smernicou o prijatí rozhodnutiam elektronickým hlasovaním 
„per rollam“. 

 
Deň odoslania návrhu :                              29.03.2022 
Posledný deň hlasovania :                         30.03.2022 do 24:00hod (streda!) 
Spôsob hlasovania :                             členovia VV VsTZ zašlú na adresu:  vased@zoznam.sk   email 
s textom:  

Vyhodnotenie hlasovania ku dňu 30.03.2022 : 

Účasť na hlasovaní :   

Hlasovali : Bujňák Ladislav, Hrebík Dušan, Jedinák Peter, Lupták Igor, Maras Jozef ml., Potočňák 
Marek, Sedlák Vavrinec, Záborský Tomáš. 

Nehlasovali : - 

https://www.stz.sk/soubory/rada2016_smernica_perrollam.pdf
https://www.stz.sk/soubory/rada2016_smernica_perrollam.pdf
mailto:ivan.greguska@stz.sk


Počet hlasujúcich členov VV VsTZ : 8 z 8, hlasovanie je uznášaniaschopné 
Počet členov potrebných na uznášania schopnosť orgánu: 4 
Počet hlasov potrebných na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, 
pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu VsTZ  

 
Uznesenie :  
 

VV VsTZ schvaľuje: 1)       Rozpis súťaže zmiešaných družstiev deti do 8r. 

                                                 2)       Rozpis súťaže zmiešaných družstiev deti do 10r. 

                                                 3)       Rozpis I. a II. triedy súťaže družstiev 

 pre súťaže družstiev riadených VsTZ v r.2022 

 

Hlasovanie :  za  8,   proti 0,  zdržiavam sa 0.  Uznesenie je schválené. 

 

Prílohy k zápisnici : 

1) email so zaslanou informáciou o hlasovaní 

2) prijaté emaily od členov VV VsTZ s hlasovaním (8x) 

 

Zápis o hlasovaní per rollam bude zaslaný emailom členom VV VsTZ a  jeho výsledok zverejnený ako 
zápisnica zo zasadnutia VV VsTZ. 
 

V Košiciach, dňa 7.4.2022. 

 

 

Za správnosť :                                                                            Zapísal: 

       

                                                                                                                                                             

 

 

Vavrinec Sedlák       Tomáš Záborský   

predseda VsTZ                                                                           sekretár VsTZ 

       


