
 

Hlasovanie per rollam 

 

Zápisnice z hlasovania predsedníctva SLZ spôsobom per rollam 

vyhláseného dňa 15.05.2019 prostredníctvom emailovej pošty. 

 

 Dňa 15.05.2019 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 17.05.2019 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:   AWC Shanghai, výjazd na vlastné náklady. 

2.Dátum predloženia návrhu:  15.05.2019 

3.Dátum začiatku hlasovania: 15.05.2019 

4.Dátum ukončenia hlasovania: 16.05.2019 

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 

strelci: A. Longová, J Duchoň, M. Duchoň 

 

team manažér: M. Miškovský  

 

Návrh bol schválený. 

 
 

V Kežmarku, dňa 16.05.2019 

Zapísal: Jaroslav Vaľo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hlasovanie per rollam 

Zápisnica č.2 z hlasovania predsedníctva SLZ spôsobom per rollam  

1.Predmet hlasovania:   AWC Antalya, výjazd podľa limitov. 

2.Dátum predloženia návrhu:  15.05.2019 

3.Dátum začiatku hlasovania: 15.05.2019 

4.Dátum ukončenia hlasovania: 16.05.2019 

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 

6.Výsledky voľby 

Strelci: 

OL ženy: A. Longová - A Limit 

KL muži: J Bošanský - A limit 

                V. Bužek -  B limit 

 

team manažér: M. Miškovský 

 

Zdržali sa : J.Bošanský, V.Bužek 

 

Návrh bol schválený. 
 

 

V Kežmarku, dňa 16.05.2019 

Zapísal: Jaroslav Vaľo 
 

 

 

 

 



 

Hlasovanie per rollam 

 

 

Zápisnica č.3 z hlasovania predsedníctva SLZ spôsobom per rollam  

1.Predmet hlasovania:   Schválenie nominácii na Európske Hry 

Minsk. 

2.Dátum predloženia návrhu:  15.05.2019 

3.Dátum začiatku hlasovania: 15.05.2019 

4.Dátum ukončenia hlasovania: 16.05.2019 

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 

Strelci:  

OL muži: V Hurban ml. 

OL ženy: D. Baránková 

 

Team manažér: V. Hurban, st. 

 

 

Návrh bol schválený. 
 

 

V Kežmarku, dňa 16.05.2019  

Zapísal: Jaroslav Vaľo 


