
 

Hlasovanie per rollam 

 

Zápisnice z hlasovania predsedníctva SLZ spôsobom per rollam 

vyhláseného dňa 27.03.2019 prostredníctvom emailovej pošty. 

 

 Dňa 27.03.2019 bol zaslaný email so žiadosťou o hlasovanie per rollam 

a hlasovacím lístkom všetkým členom predsedníctva SLZ a hlavnému 

kontrolórovi. Na ukončenie hlasovania bol stanovený dátum 31.03.2019 a čas 

12:00 hod. Všetci členovia predsedníctva na email odpovedali hlasovaním na 

hlasovacom lístku.  

Hlasovali: 

- Vladimír Bužek 

- Miroslav Bendík 

- Viera Hanuliaková 

- Tatiana Binderová 

- Jozef Bošanský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hlasovanie per rollam 

Zápisnica č.1 z hlasovania predsedníctva SLZ spôsobom per rollam  

1.Predmet hlasovania:   Schválenie účastníkov EGP Bukurešť. 

2.Dátum predloženia návrhu:  27.03.2019 

3.Dátum začiatku hlasovania: 27.03.2019 

4.Dátum ukončenia hlasovania: 31.03.2019 

5.Priebeh voľby 

a.počet možných hlasov     5 

b.počet hlasujúcich členov predsedníctva  5 

c.počet hlasov za návrh     3 

d.počet hlasov proti návrhu    0  

e.zdržal sa       2 

f.poznámky k priebehu voľby   žiadne 

Zdržali sa: V.Bužek, J.Bošanský 

6.Výsledky voľby 

Nasledovní účastníci EGP boli schválení. 

OL Muži: 

Ondrej Francu 

Vladimír Hurban ml. 

Viliam Srdoš 

Pavol Nagy 

 

OL Ženy: 

Denisa Baránková 

Alexandra Longová 

 

KL Muži: 

Jozef Bošanský 

Vladimír Bužek 

 

Tréneri: 

Vladimír Hurban st. 

Matej Miškovský - Team Manažér 

 

V Kežmarku, dňa 31.03.2019 

Zapísal: Jaroslav Vaľo 



 

Hlasovanie per rollam 

 
 

Zápisnica č.2 z hlasovania predsedníctva SLZ spôsobom per rollam  

1.Predmet hlasovania:   Schválenie smernice pre oblečenie. 

2.Dátum predloženia návrhu:  27.03.2019 

3.Dátum začiatku hlasovania: 27.03.2019 

4.Dátum ukončenia hlasovania: 31.03.2019 

5.Priebeh voľby 

a.počet možných hlasov     5 

b.počet hlasujúcich členov predsedníctva  5 

c.počet hlasov za návrh     5 

d.počet hlasov proti návrhu    0  

e.zdržal sa       0 

f.poznámky k priebehu voľby   žiadne 

6.Výsledky voľby 

Smernica pre oblečenie bola schválená jednohlasne. 

 

 

V Kežmarku, dňa 31.03.2019 

Zapísal: Jaroslav Vaľo 
 

 

 

 

 

 



 

Hlasovanie per rollam 

 

 

 

Zápisnica č.3 z hlasovania predsedníctva SLZ spôsobom per rollam  

1.Predmet hlasovania:   Schválenie štatútu Reprezentačnej komisie. 

2.Dátum predloženia návrhu:  27.03.2019 

3.Dátum začiatku hlasovania: 27.03.2019 

4.Dátum ukončenia hlasovania: 31.03.2019 

5.Priebeh voľby 

a.počet možných hlasov     5 

b.počet hlasujúcich členov predsedníctva  5 

c.počet hlasov za návrh     5 

d.počet hlasov proti návrhu    0  

e.zdržal sa       0 

f.poznámky k priebehu voľby   žiadne 

6.Výsledky voľby 

Štatút Reprezentačnej komisie bol schválený jednohlasne. 

 

 

V Kežmarku, dňa 31.03.2019 

Zapísal: Jaroslav Vaľo 

 

 



 

Hlasovanie per rollam 

 

Zápisnica č.4 z hlasovania predsedníctva SLZ spôsobom per rollam  

1.Predmet hlasovania:  Schválenie štatútu Trénersko-metodickej komisie. 

2.Dátum predloženia návrhu:  27.03.2019 

3.Dátum začiatku hlasovania: 27.03.2019 

4.Dátum ukončenia hlasovania: 31.03.2019 

5.Priebeh voľby 

a.počet možných hlasov     5 

b.počet hlasujúcich členov predsedníctva  5 

c.počet hlasov za návrh     5 

d.počet hlasov proti návrhu    0  

e.zdržal sa       0 

f.poznámky k priebehu voľby   žiadne 

6.Výsledky voľby 

Štatút Trénersko-metodickej komisie bol schválený jednohlasne. 

 

 

V Kežmarku, dňa 31.03.2019 

Zapísal: Jaroslav Vaľo 

 

 

 

 



 

Hlasovanie per rollam 

 

 

Zápisnica č.5 z hlasovania predsedníctva SLZ spôsobom per rollam  

1.Predmet hlasovania:  Schválenie štatútu Športovo-technickej komisie. 

2.Dátum predloženia návrhu:  27.03.2019 

3.Dátum začiatku hlasovania: 27.03.2019 

4.Dátum ukončenia hlasovania: 31.03.2019 

5.Priebeh voľby 

a.počet možných hlasov     5 

b.počet hlasujúcich členov predsedníctva  5 

c.počet hlasov za návrh     5 

d.počet hlasov proti návrhu    0  

e.zdržal sa       0 

f.poznámky k priebehu voľby   žiadne 

6.Výsledky voľby 

Štatút Športovo-technickej komisie bol schválený jednohlasne. 

 

 

V Kežmarku, dňa 31.03.2019 

Zapísal: Jaroslav Vaľo 

 

 

 



 

Hlasovanie per rollam 

 

 

Zápisnica č.6 z hlasovania predsedníctva SLZ spôsobom per rollam  

1.Predmet hlasovania:  Schválenie členov Reprezentačnej komisie: 

Predseda: M. Bendík 

Členovia: Boris Baláž, Vlastimil Schindler, Marián Cáder, Vladimír Bužek 

2.Dátum predloženia návrhu:  27.03.2019 

3.Dátum začiatku hlasovania: 27.03.2019 

4.Dátum ukončenia hlasovania: 31.03.2019 

5.Priebeh voľby 

a.počet možných hlasov     5 

b.počet hlasujúcich členov predsedníctva  5 

c.počet hlasov za návrh     5 

d.počet hlasov proti návrhu    0  

e.zdržal sa       0 

f.poznámky k priebehu voľby   žiadne 

6.Výsledky voľby 

Členovia Reprezentačnej komisie boli schválení jednohlasne. 

 

 

V Kežmarku, dňa 31.03.2019 

Zapísal: Jaroslav Vaľo 

 

 



 

Hlasovanie per rollam 

 

Zápisnica č.7 z hlasovania predsedníctva SLZ spôsobom per rollam  

1.Predmet hlasovania:  Schválenie členov Trénersko - metodickej komisie  

Predseda: PaedDr. Elena Bendíková, PhD. 

Členovia: budú postupne dopĺňaní. 

2.Dátum predloženia návrhu:  27.03.2019 

3.Dátum začiatku hlasovania: 27.03.2019 

4.Dátum ukončenia hlasovania: 31.03.2019 

5.Priebeh voľby 

a.počet možných hlasov     5 

b.počet hlasujúcich členov predsedníctva  5 

c.počet hlasov za návrh     5 

d.počet hlasov proti návrhu    0  

e.zdržal sa       0 

f.poznámky k priebehu voľby   žiadne 

6.Výsledky voľby 

Členovia Trénersko - metodickej komisie boli schválení jednohlasne. 

 

 

V Kežmarku, dňa 31.03.2019 

Zapísal: Jaroslav Vaľo 

 

 

 

 



 

Hlasovanie per rollam 

 

Zápisnica č.8 z hlasovania predsedníctva SLZ spôsobom per rollam  

1.Predmet hlasovania:  Schválenie členov Športovo-technickej komisie 

Predseda: Tatiana Binderová, 

Členovia: Iveta Kundráciková, Jozef Bošanský, Jozef Kúdelčík, 

2.Dátum predloženia návrhu:  27.03.2019 

3.Dátum začiatku hlasovania: 27.03.2019 

4.Dátum ukončenia hlasovania: 31.03.2019 

5.Priebeh voľby 

a.počet možných hlasov     5 

b.počet hlasujúcich členov predsedníctva  5 

c.počet hlasov za návrh     5 

d.počet hlasov proti návrhu    0  

e.zdržal sa       0 

f.poznámky k priebehu voľby   žiadne 

6.Výsledky voľby 

Členovia Športovo-technickej komisie boli schválení jednohlasne. 

 

 

V Kežmarku, dňa 31.03.2019 

Zapísal: Jaroslav Vaľo 

 

 

 



 

Hlasovanie per rollam 

 

Zápisnica č.9 z hlasovania predsedníctva SLZ spôsobom per rollam  

1.Predmet hlasovania:  Schválenie prenájmu nových kancelárskych 

priestorov 30m2 na Galvániho ulici 12. Prenájom činí 255Euro/mesiac, 

vrátane energii a parkovacieho miesta. 

2.Dátum predloženia návrhu:  27.03.2019 

3.Dátum začiatku hlasovania: 27.03.2019 

4.Dátum ukončenia hlasovania: 31.03.2019 

5.Priebeh voľby 

a.počet možných hlasov     5 

b.počet hlasujúcich členov predsedníctva  5 

c.počet hlasov za návrh     5 

d.počet hlasov proti návrhu    0  

e.zdržal sa       0 

f.poznámky k priebehu voľby   žiadne 

6.Výsledky voľby 

Prenájom nových kancelárskych priestorov bol schválený jednohlasne. 

 

 

V Kežmarku, dňa 31.03.2019 

Zapísal: Jaroslav Vaľo 

 

 

 


