Z á p i s č. 4
zo zasadnutia Výkonného výboru Slovenského šermiarskeho zväzu, konaného dňa
6. septembra 2016 v Bratislave

Prítomní: pp. M. Baránik, J. Králik, T. Šebestová, K. Ráczová, J. Nagy, B. Rozmuš, I. Boledovič, A.
Sasváriová, D. Kazík, P. Bottan, D. Ščepánová
Ospravedlnení: M. Linder, K. Letenayová
Program:
1.
Kontrola Zápisov č.2 a 3.
2.

Voľby zástupcu športovcov vo VV-SŠZ v zmysle nových Stanov SŠZ

3.
Rôzne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Kontrola Zápisov č. 2 a 3/2016
Zápis č.2 bol schválený bez pripomienok.
Zápis č. 3 bol schválený po úprave.
2.

Voľby zástupcu športovcov – návrh
a) kluby alebo športovci doručia na sekretariát SŠZ kandidátov na člena VV-SŠZ, ktorí musia mať
v deň ukončenia volieb minimálne 18 rokov, sú aktívni a registrovaní v SŠZ.
b) hlasovať môžu športovci, ktorí majú v deň ukončenia volieb minimálne 16 rokov, sú aktívni
a registrovaní v SŠZ.
c) spôsob hlasovania: každý klub obdrží volebné lístky v počte prislúchajúcom počtu športovcov
spĺňajúcich kritériá podľa bodu b). Vyplnené hlasovacie lístky doručí klub/oddiel osobne alebo
odošle poštou na sekretariát SŠZ najneskôr nasledujúci pracovný deň po termíne ukončenia volieb.
Klub odovzdá zoznam s podpismi hlasujúcich športovcov a nespotrebované hlasovacie lístky.
d) Pri vyhodnotení hlasovania musia byť prítomní aspoň 3 členovia VV-SŠZ.
e) Víťazom volieb sa stáva kandidát s najväčším počtom hlasov. V prípade rovnosti hlasov sa
uskutoční ďalšie kolo – víťazom sa stane kandidát s najvyšším počtom hlasov v tomto kole.

3.

Rôzne.
- Prezident SŠZ predstavil prítomným novú generálnu sekretárku SŠZ, p. Danicu Ščepánovú
- V mene VV SŠZ odovzdal prezident SŠZ darčekový kôš a vyjadril poďakovanie za dlhoročnú
prácu pre SŠZ p. Tatiane Šebestovej pri príležitosti ukončenia jej pracovného pomeru v SŠZ
- V mene VV SŠZ odovzdal prezident SŠZ darčekový kôš a tlmočil blahoželanie všetkých členov
VV SŠZ p. Jozefovi Nagyovi pri príležitosti jeho 50-tych narodenín.

Zapísal: Július Králik

Schválil: Miroslav Baránik, prezident SŠZ
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