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Zápisnica   

z hlasovania členov Predsedníctva SAŠŠ  per rollam č. 10/2023 

 03.01.2023 – 08.01.20233 do 12.00 h -  elektronicky 

 

Členovia Predsedníctva SAŠŠ hlasovali v zmysle zákona 148/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa 

zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v zmysle § 101a osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového 

stavu alebo výnimočného stavu bod 1. 

 

Podklady k hlasovaniu a výzva na hlasovanie boli odoslané  prezidentom SAŠŠ členom 

predsedníctva SAŠŠ prostredníctvom elektronickej pošty  dňa 03.01.2023 (10,15 h) pre 12 

členov. Ukončené hlasovanie 08.01.20233 o 12,00 h. 

 

 

Na hlasovanie bolo vyzvaných  11 členov P SAŠŠ + 1 prezident. 

Na sekretariát SAŠŠ bolo doručených elektronickou formou (e-mailová pošta)  

09 elektronických hlasovacích lístkov. 

Nehlasoval : 1    

Počet platných hlasov:  9 

Počet neplatných hlasov: 2 

Hlasovanie telefonicky prezidentovi SAŠŠ: 1 

Hlasoval osobne: 1 – prezident SAŠŠ 
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Výsledky hlasovania: 

1. Rozdeliť z členských príspevkov pre každý kraj po 100€ na činnosť krajského 

klubu SAŠŠ.    

schvaľujem - 9 neschvaľujem - 0     zdržanie – 0        nehlasoval - 1 

UZNESENIE:  

Návrh - rozdeliť z členských príspevkov pre každý kraj po 100€ na činnosť krajského 

klubu SAŠŠ -  bol schválený. 

 

2.     Prihlásiť SAŠŠ za člena  Európskej federácie školského športu.  

schvaľujem - 9   neschvaľujem - 0     zdržanie – 0        nehlasoval - 1 

UZNESENIE:  

Návrh - prihlásiť SAŠŠ za člena  Európskej federácie školského športu -  bol schválený. 

 

 Všetky hlasovacie lístky sú uložené v kancelárii sekretariátu SAŠŠ - Námestie Jozefa 

Herdu 1, Trnava. 

 

Čestné prehlásenie/potvrdenie prezidenta SAŠŠ Petra Tomana o telefonickom hlasovaní 

Jozefa Kakulu dňa 05.01.2023 

................................................................................................................................................ 

Čestné prehlásenie/potvrdenie prezidenta SAŠŠ Petra Tomana o hlasovaní osobne, keďže 

hlasovanie odosielal členom P SAŠŠ osobne dňa 03.01.2023. 

................................................................................................................................................ 

 

Sčítanie hlasov: Mgr. Andrea Ristová   .................................................................................... 

Zápisnicu spracovala : Mgr. Andrea Ristová   ........................................................................... 

Zápisnicu overil:  Mgr. Miriam Olešáková................................................................................. 

Zápisnicu overil:  prof. Juraj Nemec, kontrolór SAŠŠ.............................................................. 

 

 

     ....................................................................................... 

     PaedDr. Peter TOMAN, poverený prezident SAŠŠ 
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V Trnave dňa 09.01.2023 


