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Čl. 1 História zmien 

 
Verzia Dátum Spracovateľ Menené/doplnené 

články 
Popis zmeny 

1. 01.01.2021 Vladimír Szűcs Nový dokument  
 
 

Čl. 2 Predmet Smernice o elektronickom hlasovaní 
 

1) Predmetom Smernice o elektronickom hlasovaní orgánov Slovenského šachového zväzu je 
stanovenie pravidiel a postupov elektronického hlasovania. 

 
 

Čl. 3 Základné pojmy a skratky 
 

Na účely tejto smernice sa rozumie pod pojmom/skratkou: 
a) Hlasovanie per rollam – elektronické hlasovanie o návrhu rozhodnutia orgánu zväzu s využitím 

informačného systému Slovenského šachového zväzu 
b) Zväz – Slovenský šachový zväz (ďalej „SŠZ“) 
c) Konferencia SŠZ – najvyšší orgán 
d) Výkonný výbor SŠZ – najvyšší výkonný orgán (ďalej aj „VV SŠZ“) 
e) Orgán SŠZ – príslušný orgán zväzu oprávnený rozhodovať vo veci. Orgány SŠZ, ktoré môžu 

postupovať podľa tejto smernice sú: 
• Konferencia SŠZ, 
• Výkonný výbor SŠZ, 
• Osobitné komisie SŠZ, 
• Odborné komisie SŠZ. 

f) Predkladateľ – člen príslušného orgánu predkladajúci návrh rozhodnutia na elektronické hlasovanie 

g) Predpisy SŠZ – Stanovy a interné predpisy zväzu vydané na základe Stanov SŠZ. 
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Čl. 4 Základné ustanovenia 
 

1) Orgán SŠZ môže za účelom zefektívnenia riadiacej a rozhodovacej činnosti v jeho pôsobnosti 
využívať hlasovanie per rollam. 

2) Hlasovanie per rollam možno využiť pri rozhodovaní orgánu SŠZ, ak: 
a) z povahy veci nevyplýva vhodnosť, primeranosť prerokovania a rozhodnutia veci prezenčným 

spôsobom, 
b) pri rozhodovaní v konkrétnej veci nie je vylúčené predpismi zväzu, alebo zákonom o športe  

č.440/2015 Z. z. (ďalej aj ZoŠ). 
3) Hlasovanie členov orgánu SŠZ v súlade s týmto predpisom zabezpečí predkladateľ cez informačný 

systém SŠZ. 
4) Ak sa v súvislosti s hlasovaním per rollam doručuje členom orgánu SŠZ elektronický dokument, 

predkladateľ ho vkladá do informačného systému SŠZ vo formáte, ktorý je bežne čitateľný 
súčasnými prostriedkami IT (preferuje sa formát pdf, docx), tento dokument sa pripojí aj k zápisu o 
hlasovaní per rollam. 

5) Všetky úkony podľa tejto smernice (predloženie návrhu, potvrdenie prijatia návrhu, uplatnenie 
námietky, hlasovanie) sa vykonávajú elektronicky prostredníctvom informačného systému SŠZ. 

6) Úkony predkladateľa vykonávané elektronickou formou môžu byť nahradené automatizovaným 
procesom v rámci informačného systému športu (ak bude spustený). 

 
Čl. 5 Pravidlá predkladania uznesení elektronického hlasovania 

 
1) Predkladateľ doručí e-mailom členom orgánu SŠZ a kontrolórovi SŠZ, prípadne ďalším dotknutým 

osobám odôvodnený návrh uznesenia s prílohami a uvedením lehoty na pripomienkovanie, ktorá 
nesmie byť kratšia ako 5 kalendárnych dní. Došlé pripomienky predkladateľ zapracuje do návrhu 
uznesenia resp. zdôvodní ich zamietnutie a doručí návrh uznesenia všetkým členom orgánu SŠZ na 
hlasovanie per rollam. Predkladateľ uvedie, ktorá osoba je v konflikte záujmov. 

2) Predkladateľ predkladá uznesenia členom príslušného orgánu SŠZ v časovom rozpätí od 5 do 30 dní 
so všetkými informáciami a prílohami nevyhnutnými k objektívnemu rozhodnutiu vo veci. 

3) Pri zisťovaní potrebnej väčšiny na prijatie uznesenia hlasovaním per rollam sa do kvóra započítajú 
členovia príslušného orgánu SŠZ ktorí hlasovali, okrem osôb, ktoré sú v konflikte záujmov. 
Predkladateľ, prípadne kontrolór SŠZ označí členov orgánu, ktorí sú v konflikte záujmov. 
Nehlasovanie člena orgánu SŠZ per rollam sa nezapočíta medzi hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania.  
V prípade dvojtretinovej väčšiny potrebnej na prijatie uznesenia, sa do kvóra započítajú všetci 
členovia príslušného orgánu SŠZ. Elektronický systém 48 hodín pred ukončeným hlasovania vyzve 
nehlasujúcich členov k hlasovaniu. 

4) Výsledky elektronického hlasovania sú publikované nasledujúci deň po ukončení hlasovania na 
webovom sídle SŠZ. Prijaté uznesenia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia výsledku 
hlasovania, ak uznesenie neurčuje inak. 

5) Hlasovanie je skončené uplynutím určeného posledného dňa hlasovania. 
 
Čl. 6 Pravidlá elektronického hlasovania 

 

1) Všetci členovia orgánu SŠZ majú právo na rovnaké podmienky pripomienkovania návrhu, 
hlasovania a právo na vyjadrenie a zaznamenanie odlišného názoru. 

2) Člen orgánu SŠZ má právo vyjadriť svoje stanovisku k predmetnému hlasovaniu aj vo forme 
komentára. Má právo stanoviť, či tento komentár bude viditeľný len pre členov orgánu SŠZ alebo 
bude sprístupnený verejnosti. 
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3) Člen orgánu SŠZ hlasuje podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a predpismi SŠZ. 

4) Člen orgánu SŠZ má právo pred vykonaním hlasovania reagovať na predložený návrh a môže 
požiadať o primerané predĺženie lehoty na hlasovanie per rollam. 

 
Čl.7 Výsledok hlasovania 

 
 Hlasovanie per rollam je platné: 

1) Ak bolo uznesenie podané elektronicky prostredníctvom informačného systému SŠZ. 

2) Ak sa na hlasovaní v určenej lehote zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých členov orgánu SŠZ, 
okrem osôb, ktoré sú v konflikte záujmov. 

3) Predkladané uznesenie je prijaté/schválené, ak za jeho prijatie/schválenie hlasovala nadpolovičná 
väčšina hlasujúcich členov orgánu SŠZ, pokiaľ sa nevyžaduje dvojtretinová väčšina. V prípade 
dvojtretinovej väčšiny uznesenie je prijaté/schválené, ak za jeho prijatie/schválenie hlasovala 
dvojtretinová väčšina všetkých členov orgánu SŠZ. V prípade rovnosti hlasov uznesenie nie je 
prijaté. 

4) Opakované hlasovanie per rollam o tej istej veci je možné, ak nehlasovala nadpolovičná väčšina 
členov orgánu, alebo sa vyskytli nové dôvody alebo po uplynutí 6 mesiacov. 

5) Elektronické hlasovanie sa nezverejňuje v prípade, ak uznesenie nie je platné alebo ak uznesenie 
nebolo prijaté. 

 
Čl. 8 Záverečné ustanovenia 

 

1) Ruší sa Smernica o elektronickom hlasovaní schválená uznesením Konferencie SŠZ zo dňa 14.2. 
2017. 

2) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 01.01.2021. 
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