
 
 
 
 
 
Názov smernice:   Hlasovanie Per rollam 

Poradové číslo smernice:  9 

Vypracoval:    Dušan Dědeček 

Schválil:    Výkonný výbor DVS 

Dátum vyhotovenia internej smernice: 20.12.2016 
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Za správnosť smernice zodpovedá: Výkonný výbor DVS 

Za dodržiavanie smernice zodpovedá:   generálny sekretár DVS 

Platnosť zmeny internej smernice: 25.11.2022 

 

Kapitola I. 

VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 

Článok 1 

1. Touto smernicou sa v zmysle Článku 16 bod 15. Stanov Deaflympijského výboru Slovenska (ďalej 
len „DVS“) upravujú podrobnosti a podmienky  elektronického hlasovania VV DVS´, ďalej len hla-
sovanie per rollam. 

2. VV DVS je oprávnený hlasovať per rollam vo všetkých veciach, ktoré spadajú do jeho rozhodovacej 

právomoci. 

  

Článok 2 

1. Hlasovanie per rollam je možné využiť pri rozhodovaní VV DVS najmä, ak 

a) z  povahy  veci nevyplýva  vhodnosť/primeranosť prerokovania  a  rozhodnutia  veci iným 

spôsobom, alebo 

b) pre časovú naliehavosť rozhodnutia o určitej konkrétnej veci nie je možné zvolať zasadnutie 
VV DVS a  

c) hlasovanie per rollam pri rozhodovaní konkrétnej veci nie je vylúčené predpismi DVS. 
2. Dôvodnosť hlasovania per rollam podľa bodu 1 a) a b) posudzuje generálny sekretár DVS z vlast-

nej iniciatívy, alebo na základe podnetu ktoréhokoľvek člena VV DVS. 
 

Článok 3 

1. Hlasovanie per rollam sa uskutočňuje písomne  - mailovou formou a každý návrh sa zasiela do 

zriadených mailových schránok všetkých členov VV DVS označených: priezvisko@deaflympic.sk. 

2. Návrh hlasovania zasiela členom VV DVS generálny sekretár z vlastnej iniciatívy, alebo ak to po-
žiada prezident DVS, alebo nadpolovičná väčšina členov VV DVS. 

3. Hlasovanie per rollam prebieha tak, že mail zaslaný všetkých členom VV DVS o hlasovaní per rol-
lam je opatrený prílohou hlasovania per rollam (vzor rozhodnutia per rollam tvorí prílohu č. 1), 
v ktorej je naformulovaná otázka o ktorej sa má rozhodovať.  

4. Pokiaľ je podľa bodu 3 predmetom hlasovania per rollam otázka o prijatí či odsúhlasení nejakého 
dokumentu (napr. smernice, zmluvy a pod.), tak takýto dokument, tvorí ďalšiu prílohu zaslaného 
mailu.     

 

Článok 4 

1. Hlasovanie per rollam prebieha tak, že každý člen VV DVS zašle svoju písomnú odpoveď na mailovú 
adresu generálneho sekretára vo forme súhlasím, nesúhlasím, alebo zdržal sa.   



 
 
 
 
 
2. Každý člen VV DVS má právo svoje hlasovanie podľa bodu 1. odôvodniť a teda k svojej odpovedi 

pripojiť aj svoje stanovisko, vyjadrenie či komentár. 
3. Hlasovanie musí byť bezvýhradné, čo znamená, že člen VV DVS nemôže svoju odpoveď podľa bodu 

1. podmieňovať akoukoľvek skutočnosťou, pretože takéto hlasovanie sa považuje za neplatné 

a hlas takéhoto člena VV DVS sa nezapočíta do hlasovania.  
 

Článok 5  

1. Výsledok hlasovania per rollam podľa Článku 4 písomne zaznamená generálny sekretár DVS do 

Rozhodnutia o hlasovaní per rollam (Príloha č. 1), ktoré podpíše a uloží do zdrojovej dokumentácie 
DVS. V prípade ak došlo k schváleniu návrhu per rollam tak sa takéto rozhodnutie následne zve-
rejní na webových stránkach DVS. 

2. Výsledok hlasovania per rollam oznámi generálny sekretár DVS najneskôr do 3 dní od uskutočne-
nia takéhoto všetkým členom VV DVS a kontrolórovi DVS a súčasne im zašle i Rozhodnutie o hla-
sovaní per rollam podľa bodu 1. 

3. Všetky úkony vykonané podľa tejto smernice sa vykonávajú elektronickou formou (emailom) po-
kiaľ nie je uvedené inak. 
 

Kapitola I. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

Článok 1 

1. Na hlasovanie per rollam sa vzťahujú predpisy o zvolaní a hlasovaní na VV DVS. 
2. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia. 

 

 

 

 

 

 

Zmenu Vypracoval: Milena Fabšičová, poverená výkonom funkcie generálneho sekretára 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 25.novembra 2022  podpis, Milena Fabšičová...................................... 
 


