Správa kontrolóra k dokumentácii o priebehu hlasovania VZ SGF
„Per rollam“
konanom v termíne 5. – 10. 9. 2022 vrátane.
Hlasovanie VZ SGF „Per rollam“ prebiehalo elektronickou formou (email) v termíne od 5. do 10. 9.
2022 vrátane.
VZ SGF v danom termíne hlasovalo o 5 bodoch:
➢ Hlasovanie č. 1 – návrh odkladu aktualizácie Stanov a ostatných interných predpisov SGF
do doby rozhodnutia o Novele zákona o športu
➢ Hlasovanie č. 2 – návrh štruktúry sekretariátu SGF podľa priloženej prílohy
➢ Hlasovanie č. 3 – návrh Silvii Ruščinovej za generálnu sekretárku SGF
➢ Hlasovanie č. 4 – Voľba členov disciplinárnej komisie (kandidáti sú uvedení v abecednom
poradí). Každý hlasujúci hlasuje za jedného kandidáta. Zvolený sú prvý traja kandidáti
s najvyšším počtom hlasov.
o Ivan Gallo
o Vladimír Káčer
o Oľga Kyselovičová
o Eduard Marčák
➢ Hlasovanie č. 5 – odovzdanie ocenenia čestnej členke SGF Zore Luhovej na súťaži Vianočná
Nitra 25.-27.novembra 2022
K hlasovaní boli vyzvaní delegáti podľa priloženého Kľúča delegátov.
Predmetný Kľúč delegátov tvorí ako príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto správy.
Celkom bolo vyzvaných k hlasovaní 72 subjektov s celkovým počtom 95 hlasov. Platnosť predmetného
hlasovania bola posúdená podľa čl. 5, ods. 1 b) platnej Smernice o elektronickom hlasovaní per rollam,
kde je uvedené– citácia:
„Hlasovanie per rollam je platné: ak sa hlasovania v určenej lehote zúčastnila nadpolovičná väčšina
všetkých členov orgánu zaslaním jednoznačnej odpovede obsahujúcej jednu z ponúkaných možností
bez pripomienok, podmienok a výhrad.“
Koniec citácie.
Vlastného hlasovania sa zúčastnilo 38 delegátov z celkového počtu 72 – podmienka stanovená
horeuvedeným interným predpisom SGF bola dodržaná. Hlasovania sa nezúčastnilo 34 delegátov.
VZ SGF per rollam v termíne od 5. do 10. 9. 2022 je uznášaniaschopné.
Hlasovanie VZ SGF „Per rollam“ realizované v termíne od 5. do 10. 9. 2022 vrátane je platné.
Prehľad účasti jednotlivých delegátov tvorí ako príloha č. 2 neoddeliteľnú súčasť tejto správy.
V 4 prípadoch boli v stanovenej lehote doručené neplatné hlasy z dôvodu hlasovania týchto delegátov
na základe splnomocnenia (ŠK Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, RTVŠ MIX, TJ SLÁVIA
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA PREŠOV, TJ SOKOL SKALICA). Podľa čl. 4, ods. 7 platnej Smernice
o elektronickom hlasovaní per rollam nie je hlasovanie na základe plnej moci alebo iného overenia
prípustné – citácia čl. 4, ods. 7 platnej Smernice o elektronickom hlasovaní per rollam:
„Pri hlasovaní per rollam je hlasovanie na základe plnej moci alebo iného poverenia neprípustné.
Hlasovanie zaslaním odpovede z emailového účtu člena orgánu zväzu sa považuje za hlasovanie člena
orgánu zväzu.“
Koniec citácie.
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Predmetné hlasovania vykonané na základe splnomocnenia boli označené za neplatné, boli ale
zarátané do kvóra hlasov pre stanovenie uznášaniaschopnosti (hlasovaní sa zúčastnili.)
V 4 prípadoch bolo hlasovanie doručené po skončení stanovenej lehoty na hlasovanie (CENTRUM
GYMNASTICKÝCH ŠPORTOV PRIEVIDZA, KMG GYMAR, KŠA NITRA, ROYAL AEROBIK
KLUB).
V súlade s čl. 5, ods. 1 b) platnej Smernice o elektronickom hlasovaní per rollam boli tieto hlasy
označené za neplatné a predmetné hlasy neboli zarátané do kvóra hlasov pre stovenie
uznášaniaschopnosti (hlasovaní sa nezúčastnili.)
V jednom prípade (KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ) bolo
na hlasovacom lístku nesprávne vykonané hlasovanie pri hlasovaní č. 4 (Voľba členov disciplinárnej
komisie).
V danom prípade tak bolo hlasovanie č. 4 tohto delegáta označené za neplatné.
Podrobný prehľad hlasovaní jednotlivých delegátov tvorí ako príloha č. 3 neoddeliteľnú súčasť tejto
správy. Hlasovanie prebiehalo v neverejnom režime – z tohto dôvodu sa dokument nezverejňuje.
Výsledky jednotlivých hlasovaní:
➢ Hlasovanie č. 1 – návrh bol schválený počtom 43 hlasov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal,
hlasovanie je platné, návrh bol schválený.
➢ Hlasovanie č. 2 – návrh bol schválený počtom 37 hlasov, 2 hlasy sa zdržali, 4 hlasy boli proti,
hlasovanie je platné, návrh bol schválený.
➢ Hlasovanie č. 3 – návrh bol schválený počtom 42 hlasov, nikto nebol proti, 1 hlas sa zdržal,
hlasovanie je platné, návrh bol schválený.
➢ Hlasovanie č. 4 – hlasovanie je platné, poradie jednotlivých kandidátov podľa počtu získaných
hlasov je nasledovné:
1.
Oľga Kyselovičová
13 hlasov
2.-3. Eduard Marčák
10 hlasov
2.-3. Ivan Galló
10 hlasov
4.
Vladimír Káčer
6 hlasov
➢ Hlasovanie č. 5 – návrh bol schválený počtom 40 hlasov, 3 hlasy boli proti, nikto sa nezdržal,
hlasovanie je platné, návrh bol schválený.
Prehľad konečných výsledkov hlasovania tvorí ako príloha č. 4 neoddeliteľnú súčasť tejto správy.
Záver:
Hlasovanie VZ SGF „Per rollam“ vykonané elektronickou formou (email) v termíne od 5. do 10.
9. 2022 vrátane prebehlo v súlade s platnou legislatívou a v súlade so súvisiacimi internými
predpismi SGF. Jednotlivé hlasovania sú platné, predložené návrhy boli schválené a výsledky
jednotlivých hlasovaní sú platné a záväzné pre SGF.
Všetky originálne dokumenty súvisiace s hlasovaním VZ SGF per rollam konaným v termíne
od 5. 9. do 10. 9. 2022 vrátane sú založené na sekretariáte SGF a sú v prípade oprávneného záujmu
k nahliadnutiu.
V Bratislave, dňa 14. 9. 2022
Vypracoval:

Jiří Jeřábek, MBA
kontrolór SGF

2

