
Zápis č. 02/2022 o hlasovaní per rollam členov Výkonného výboru VsTZ dňa 5.8.2022. 

 
 
Príslušný orgán zväzu :        Výkonný výbor VsTZ 
Predsedajúci :                        Vavrinec Sedlák – predseda VsTZ 
Predkladateľ hlasovania:     Vavrinec Sedlák – predseda VsTZ  
  

Odôvodnenie návrhu a potreby hlasovania per rollam : VV VsTZ na svojom zasadnutí 13.6.2022 
rozhodol hlasovať  o vybratí loga VsTZ zo štyroch návrhov.                        hlasovaním per rollam.  

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

1)          Odsúhlasenie loga Východoslovenského tenisového zväzu (VsTZ) 

  

Materiál :            1)       Príloha č.1 = 3 návrhy loga VsTZ - (návrh č.1, návrh č.2, návrh č.3) 

                                            2)       Príloha č.2 = 4-tý  návrh loga VsTZ (návrh č.4) 

Predkladá :          Vavrinec Sedlák - predseda VsTZ 

  

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

Deň odoslania návrhu :                              30.7.2022 

Posledný deň hlasovania :                         05.08.2022 do 24:00hod (piatok!) 

Spôsob hlasovania :                                    členovia VV VsTZ zašlú na adresu:  vased@zoznam.sk   email 
s textom:  

 V prípade návrhu na úpravu znenia predkladaného návrhu v priebehu hlasovania zo strany členov VV 
VsTZ bude nové znenie návrhu predložené na nové prerokovanie a rozhodnutie per rollam všetkým 
členom orgánu zväzu s určením novej lehoty na hlasovanie v zmysle ustanovení platnej Smernice.  

Na vedomie : čestný predseda VsTZ, kontrolór VsTZ  

Vyhodnotenie hlasovania ku dňu 30.03.2022 : 

Účasť na hlasovaní :   

Hlasovali : Hrebík Dušan, Jedinák Peter, Lupták Igor,  Sedlák Vavrinec, Záborský Tomáš. 

Nehlasovali : Bujňák Ladislav, Maras Jozef ml., Potočňák Marek, 

Počet hlasujúcich členov VV VsTZ : 5 z 8, hlasovanie je uznášanias chopné 
Počet členov potrebných na uznášania schopnosť orgánu: 4 

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


Počet hlasov potrebných na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, 

pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu VsTZ  

 

Výsledok hlasovania :  1) za oficiálne logo VsTZ  predložený návrh č.1 = 2 hlas 
                                             2) za oficiálne logo VsTZ  predložený návrh č.2 = 1 hlas 
                                             3) za oficiálne logo VsTZ  predložený návrh č.3 = 1 hlas 
                                             4) za oficiálne logo VsTZ  predložený návrh č.1 = 1 hlas 

Uznesenie: 

VV VsTZ neschvaľuje  oficiálne logo VsTZ nakoľko ani jeden návrh nezískal nadpolovičnú 
väčšinu hlasujúcich členov VV VsTZ. 

 Hlasovanie sa zopakuje na riadnom zasadnutí VV VsTZ v mesiaci september 2022 

Prílohy k zápisnici : 

1) email so zaslanou informáciou o hlasovaní 

2) prijaté emaily od členov VV VsTZ s hlasovaním (5x) 

 

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

V Košiciach, dňa 14.8.2022. 

 

 

Za správnosť :                                                                            Zapísal: 

       

                                                                                                                                                             

  

 

Vavrinec Sedlák       Tomáš Záborský   

predseda VsTZ                                                                           sekretár VsTZ 

       


