
SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI 

 ( v zmysle § 14 odst. 9 Zákona o športe ) 

 

Pôvod podnetu: 

 21.3.2017 elektronickou poštou od p.  

 

Predmet kontroly: 

 Hlasovanie per rollam 

 

Zistenia: 

 

Podnet p. : 

Odhlasovali ste uznesenie elektronicky per rollam pod č. U05-05-2016 
Hlasovanie 9 členov VV SŠZ za: 2, nehlasovali:7, zdržal sa:1 
 
V zápisnici z VV to evidujete ako schválené uznesenie. 
 
 
Pri per rollam hlasovaní sa všetci berú za prítomných, viď nižšie § 10 bod 7 Rokovacieho poriadku VV SŠZ, čiže 
vždy je potrebné získať aspoň 5 hlasov z 9, odhliadnuc, že zmätočne uvádzate, že Vás hlasovalo 10 (čo toľko ani 
nie je členov VV) 
 
Navrhujem, teda Karolovi ako v tom čase predsedajúcemu VV, kde sa to verifikovalo do zápisnice, aby 
autoremedúrou opravili zápis vo VV tak, že predmetné uznesenie U05-05/2016 nebolo schválené. 
 
V prípade, že VV neuvedie zápis na pravú mieru autoremedúrou dávam podnet Kontrolórovi, aby zasiahol a 
upozornil VV na neplatnosť hlasovania a nesprávnosť obsahu zápisnice o platnosti tohto uznesenia. 
 
 
 
Hlasovanie 
§ 12 bod 4 Stanov SŠZ: 

 
Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomných nadpolovičný počet členov. Uznesenia sa prijímajú 
väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta. Výkonný výbor môže hlasovať i elektronicky. 
 
Vykonávací predpis - Rokovací poriadok VV SŠZ: 
 
§ 5  
§ 5 Oprávnené osoby zúčastňujúce sa na VV SŠZ  
 
1. Zasadnutia VV SŠZ je oprávnený sa zúčastniť (vrátene práva hlasovať) každý člen VV SŠZ (vrátane 
prezidenta a viceprezidenta SŠZ).  
 
2. VV SŠZ je uznášaniaschopný, ak je prítomný nadpolovičný počet členov VV SŠZ.  
 
3. Uznesenia VV SŠZ sa prijímajú väčšinou hlasov z prítomných členov VV SŠZ. Každý člen VV SŠZ má 
jeden hlas (tzv. hlasy rozhodujúce). Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta SŠZ.  



 
 
§ 10  
§ 10 Rokovanie VV SŠZ per rollam  
 
1. Hlasovať o schválení uznesenia VV SŠZ per rollam (elektronickou formou) možno, ak: a) vyžaduje si to 
naliehavá situácia (urgentný prípad) neznesúca (-i) časový odklad medzi jednotlivými zasadnutiami VV SŠZ; b) 
hrozí riziko škody, či inej ujmy v neprospech SŠZ.  
 
2. Navrhovateľ uznesenia per rollam spolu s formuláciou návrhu uznesenia uvedie i lehotu dokedy sa možno 
vyjadriť, resp. hlasovať.  
 
3. Lehota, za predpokladu splnenia podmienok uvedených v § 10 bod 1, nesmie byť kratšia než 48 hodín od 
zaslania elektronického návrhu sekretariátu SŠZ a všetkým členom VV SŠZ, inak je hlasovanie neplatné.  
 
4. Lehotu uvedenú v § 10 bod 3 možno skrátiť len vo výnimočných prípadoch, ak hrozí SŠZ neodvratná značná 
škoda (ujma),  
 
5. Výnimočnosť situácie a skrátenie lehoty uvedenej v § 10 bod 4 je povinný navrhovateľ riadne zdôvodniť, inak je 
hlasovanie neplatné.  
 
6. Hlasovanie per rollam sa formálne potvrdí a uvedie v zápisnici na najbližšom zasadnutí VV SŠZ 
uskutočneného po hlasovaní per rollam.  
 
7. Pri počítaní potrebnej väčšiny na prijatie uznesenia VV SŠZ per rollam sa všetci členovia VV SŠZ 
počítajú do kvóra prítomných. Nehlasovanie člena VV SŠZ per rollam alebo hlasovanie po stanovenej 
lehote (§ 10 bod 3 a bod 4) sa zaráta medzi počty hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania. Inak platia primerane 

ustanovenia o hlasovaní na zasadnutí VV SŠZ (§ 5 bod 3). 
 
Pozn. v prípade ďalších dotazov má kľudne kontaktujte myslím, že ako sa ma rátať per rollam hlasovanie bolo 
dostatočne vysvetlené i na fóre chess.sk. 
 
od 10 marca 2013 až do 14 marca 2017 

 

 

Pravidlo jednoduchej väčšiny: 

• sčítajú sa hlasy pre a proti, víťazí väčšina 

 

Vyhodnotenie a navrhnuté opatrenia: 

    Podnet p.  sa zamieta. Rokovací poriadok bol už novelizovaný. 

  

Záver: 

Kontrolná činnosť bola začatá 21.3.2017   a skončená  31.5.2017 

 

Bílkove Humence dňa 6.6.2017 

 

                                                                                Rastislav Nemečkay - kontrolór SŠZ 

                                                                                        

http://chess.sk/



