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DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA 

KAPITOLA I. 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 
Název, sídlo a právna forma 

1. 

2. 

3. Sídlom je Blumentálska 24, 811 07 Bratislava 1, Slovenská republika . 

4. DVS je otvoreným, nezávislým a nepolitickým združením, ktoré usmerňuje šport sluchovo postihnutých 
občanova deaflympijské hnutie na území Slovenskej republiky. 

S. DVS je založená na dobu neurčitú . 

6. DVS je členom medzinárodných športových organizácií lnternational Committee of Sports for the Deaf 
(Medzinárodný výbor športu pre nepočujúcich - ICSD), European Deaf Sport Organization (Európske 
športové organizácie nepočujúcich - EDSO), The lnternational Chess Committee of the Deaf (Medziná
rodný výbor pre šach nepočujúcich - ICCD) a World Deaf Golf Federation (Svetová federácia golfu ne
počujúcich - WDGF). 

Článok 2 
Deaflympijská symbolika 

1. Deaflympijskú symboliku Medzinárodného výboru športu nepočujúcich tvorí deaflympijský symbol, 
deaflympijská vlajka, deaflympijské heslo, deaflympijský oheň, deaflympijská pochodeň a výraz 
„deaflympics" . 

2. Symboliku Deaflympijského výboru Slovenska tvorí znak Deaflympijského výboru Slovenska. Znak 
Deaflympijského výboru Slovenska tvorí štátny znak Slovenskej republiky a logo vo farbách Medziná
rodného výboru športu nepočujúcich a výrazy „deaflympijský" a „deaflympiáda". 

Článok 3 
Účel vzniku, poslanie, ciele a hlavné úlohy 

1. DVS má postavenie nezávislej právnickej osoby, ktorá je oprávnená riadiť, podporovať a chrániť 
deaflympijské hnutie v Slovenskej republike, podiel'a sa na koordinácii a rozvoji deaflympijského hnutia 
doma i vo svete. 

2. Účelom DVS je v záujme občanov so sluchovým postihnutím uplatňovať, zabezpečovať a ochraňovať 
spoločenské, skupinové a individuálne potreby realizujúce právo občana na telesnú aktivitu a vytvárať 
optimálne materiálne a organizačné podmienky pre rozvoj deaflympijského hnutia a športu nepočujú
cich občanov v Slovenskej republike a v medzinárodnom deaflympijskom hnutí. 

3. DVS vyvíja svoju činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ústavou a stanovami ln
ternational Committee of Sports for the Deaf (Medzinárodný výbor športu pre nepočujúcich - ICSD), ús
tavou European Deaf Sport Organization (Európska športová organizácia nepočujúcich - EDSO), ústavou 
The lnternational Chess Committee Of The Deaf (Medzinárodný výbor pre šach nepočujúcich - ICCD) a 
World Deaf Golf Federation (Svetová federácia golfu nepočujúcich - WDGF). 
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4. OVS, ako významný činitel'vplýva na budovanie vzorov pre nepočujúcih občanov, 
populáciu. Svojimi aktivitami sa podiel'a na budovaní a zachovaní kultúrneho di~s 
občanov, nielen Slovenskej republiky. Preto aktívne vedie, vstupuje a podiel'a ~a z 
aktivitách, ktoré majú za ciel' posobiť v oblasti vzdelania a kultúry nepočujúcic 1Áajm ·· 

I-< 

~ S. V rámci plnenia ciel'ov a úloh v činnosti OVS je jeho posla ním najma: '!';.,,. 
'-",; 

a) dodrž i avať a šíriť princípy olympizmu tak, ako sú vymedzené v Olympijske · 'c:lrté 
ného olympijského výboru, 

b) šíriť a popularizovať základné princípy, ideály a myšlienky deaflympizmu a tak prispievať k har
monickému rozvoju osob so sluchovým postihnutím a vzájomnému porozumeniu medzi ná
rodmi a k prehlbovaniu mierového spolužitia, 

c) zabezpečiť dodržiavanie princípu fair-play a teda konať v súlade s etickými princípmi, ktoré za
bezpečujú rovnosť príležitostí pre všetkých súťažiacich športovcov s dorazom na úctu k človeku 
ako osobnosti a hodnotu každého jednotlivca zúčastneného na športovom podujatí, 

d) podporovať šport sluchovo postihnutých bez politickej, náboženskej, sociálnej, rodovej, alebo 
rasovej diskriminácie, ako aj bez diskriminácie ktoréhokol'vek druhu zdravotného postihnutia 
a športu, 

e) vystupovať proti všetkým formám násilia a presadzovať mier, toleranciu, rasovú znášanlivosť, 
solidaritu a medzinárodnú spoluprácu, 

6. Ciel'om OVS je v záujme občanov so sluchovým postihnutím uplatňovať, zabezpečovať a ochraňovať 
skupinové a individuálne potreby realizujúce právo občana na telesnú aktivitu a vytvárať optimálne 
materiál ne a organizačné podmienky pre rozvoj športových súťaží a reprezentácie Slovenskej republiky 
v medzinárodnom športe nepočujúcich. 

7. OVS plní najma tieto hlavné úlohy: 

a) riadi, rozvíja, podporuje a chráni deaflympijské hnutie v Slovenskej republike, 
b) podporuje rozvoj deaflympijského športu a športu sluchovo postihnutých občanov Slovenskej 

republike, 
c) riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu na Oeaflympiádach a na iných súťa

žiach organizovaných Medzinárodným výborom športu nepočujúcich, Európskou organizáciou 
nepočujúcich športovcov, národnými výbormi nepočujúcich iných krajín, alebo inými športo
vými organizáciami zdravotne postihnutých, 

d) podporuje integráciu športu občanov so sluchovým postihnutím do celonárodného a medziná
rodného športového hnutia a zároveň chráni jeho identitu, 

e) podiel'a sa na vzdelávaní športových odborníkov v zmysle platných predpisov, 
f) zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam športov uznaných Medzinárodným výborom 

športu nepočujúcich, 
g) vedie zoznam športových reprezentantova zabezpečuje ich výber do športovej reprezentácie 

a ich účasť na medzinárodných podujatiach, 
h) vedie zdrojovú evidenciu osob s príslušnosťou k Oeaflympijskému výboru Slovenska, 
i) zastupuje, chráni a presadzuje záujmy deaflympijského hnutia v Slovenskej republike a jeho 

členov vo vzťahu k orgánom verejnej správy, medzinárodným športovým organizáciám a iným 
športovým organizáciám, 

j) zabezpečuje dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu a spolupracuje 
s agentúrou pri zapracovaní pravidiel Svetového antidopingového programu do svojich pred
pisov a v oblasti boja proti dopingu v športe, 

k) prijíma a zabezpečuje dodržiavanie opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a 
iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov 
a rozhodnutí, 

I) podporuje rozvoj vrcholového športu, športu detí a mládeže a športu pre sluchovo postihnu
tých, 

m) vytvára a priebežne aktualizuje systém predpisov podl'a ktorých sa riadi činnosť v rámci OVS, 
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8. V rámci svojho postavenia má OVS: 

a) výlučné právo zastupovať SR na Oeaflympiádach a na regionálnych, kontinentálnych, alebo 
svetových športových súťažiach pod patronátem organizácií, v ktorých je členom. Za tým úče
lom má právo prihlasovať, menovať, organizačne zabezpečiť a viesť výpravy, 

b) výlučné právo používať deaflympijskú symboliku a udeFuje súhlas na jej používanie inými fy
zickými osobami a právnickými osobami, 

c) povinnosť chrániť symboliku ICSO, EDSO, ICCO a WOGF, 
d) právo podávať návrhy a pripomienky ICSO, EDSO, ICCO a WOGF vo veci ich stanov a deaflym

pijského hnutia, 

1. Členstvo je dobrovol'né. 

KAPITOLA li. 
ČLENSTVO 

Článok 4 
Členstvo v OVS 

2. Každý člen móže kedykol'vek v súlade s predpismi OVS zo združenia vystúpiť, 

3. Členstvo je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s posla ním, cieFmi a úlohami, 
ako aj s pravidlami fungovania OVS ako národnej športovej organizácie zastrešujúcej šport sluchovo 
postihnutých občanov na území Slovenskej republiky. 

4. Členstvem prejavuje člen súhlas a voru podriadiť sa platným pravidlám deaflympijského hnutia, ktoré 
sú vyjadrené v týchto stanovách, predpisoch OVS a v predpisoch medzinárodných organizácií ktorých je 
OVS členom, ako aj rozhodnutiami ich orgánov vydanými v súlade s nimi. 

S. OVS má: 

a) riadnych členov, ktorí sú právnickými osobami, 
b) individuálnych členov, ktorí sú fyzickými osobami, 
c) čestných členov, ktorí sú fyzickými osobami. 

6. Členovia sú povinní platiť ročný členský poplatek. Podmienky platenia členského poplatku (výšku, splat
nosť, odpustenie zmeškania lehoty a pod.) určí osobitný predpis schválený Výkonným výborom OVS. 

7. Práva a povinnosti členov sú upravené v týchto stanovách a v ďalších predpisoch OVS. 

Článok S 
Vznik a zánik členstva 

1. Členom sa móže stať každý uchádzač, ktorý splní podmienky stanovené v Stanovách. 

2. Na vznik členstva nie je právny nárok. 

3. Podmienky pre vstup do OVS sú pre všetkých uchádzačov rovnaké. 
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4. Podmienky a postup prijatia za člena upravujú Stanovy a o 
rom. 

S. O prijatí za člena rozhoduje Výkonný Výbor v súlade s pred 

6. Členstvo zaniká: 

a) vystúpením, 
b) vylúčením, 

c) smrťou, alebo právnym zánikem riadneho člena, 
d) právnym zánikem DVS. 

7. Zánik členstva má za následek zánik všetkých práv, ktoré sa spájajú s členstvem. Zánik členstva nezba
vuje člena, kterého členstvo zaniklo, jeho finančných, či iných závazkov voči DVS, iným členom a ďalším 
osobám s príslušnosťou k DVS. 

8. Uhradené členské, štartovné, ani iné poplatky uhradené v súlade s predpismi sa pri zániku členstva 
zanikajúcemu členovi nevracajú. 

Článok 6 
Vystúpenie, vylúčenie a pozastavenie členstva 

1. Riadny člen, ktorý chce vystúpiť, je povinný informovať o tom písomne Výkonný výbor najmenej jeden 
mesiac vopred, pričom vystúpenie riadneho člena nesmie byť na ujmu individuálnych členov DVS. 

2. lndividuálny člen vystúpenie oznámi písomne na sekretariát, ktorý vedie zdrojovú evidenciu, alebo 
svojmu klubu ku kterému má člen príslušnosť. 

3. Člen móže byť vylúčený: 

a) ak závažne poruší predpisy DVS, pričom za závažné porušenie sa považuje najma: 
porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu, 
manipulácie priebehu a výsledkov súťaží, 
dlhodobé, opakované, alebo závažné porušenie povinností člena stanovené pred
pismi a rozhodnutiami príslušných orgánov DVS, 

b) ak prestane spÍňať podmienky členstva (napr. strata bezúhonnosti, neuhradenie členského 
príspevku, napriek písomnej výzve), 

4. O vylúčení člena podl'a ods. 3 rozhoduje Výkonný výbor. 

S. O vylúčení individuálneho člena, alebo čestného člena, maže rozhodnúť aj disciplinárna komisia na zá
klade závažného disciplinárneho previnenia. 

6. Výkonný výbor móže rozhodnúť s okamžitou účinnosťou o pozastavení individuálneho členstva najma 
v prípadoch, ak je člen dóvodne podozrivý z: 

a) porušenia pravidiel Svetového antidopingového programu, 
b) manipulácie priebehu a výsledkov súťaží, 
c) z porušenia iných pravidiel a opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzi

národných predpisov a rozhodnutí (na pr. rasizmus, xenofóbia, diskriminácia), 
d) z akejkol'vek úmyselnej trestnej činnosti. 

7. Ak výkonný orgán rozhodne o pozastavení individuálneho členstva súčasne dá podnet na konanie Dis
ciplinárnej komisie. 

8. Pozastavenie individuálneho členstva trvá až do rozhodnutia vo veci Disciplinárnou komisiou, pokial' 
Výkonný výbor svoje rozhodnutie o pozastavení individuálneho členstva nezruší. 
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Článok 7 

1. 

~ .... 
2. O prijatí za riadneho člena rozhoduje Výkonný výbor potom, čo uchádzač o ria F,í:e čl 

()) 

mienky stanovené Stanovami a príslušnými predpismi DVS. ~ 
·"~ 

3. Na Vainem zhromaždení uplatňujú riadni členovia svoje práva priamo, alebo prost 'étp íctv 
delegátov, alebo zástupcov. 

4. Každá právnická osoba, spÍňajúca podmienky podra ods. 1 tohto článku, ktorá sa chce stať riadnym čle
nem musí podať písomnú prihlášku adresovanú DVS. V prihláške musí uviesť údaje vyžadované Záko
nem a príslušnými predpismi DVS. 

5. Podmienky a postup prijatia za riadneho člena upravuje osobitný predpis schválený Výkonným výbo
rem. 

Článok 8 
lndividuálne členstvo 

1. lndividuálnym členem je bezúhonná fyzická osoba spÍňajúca podmienky členstva, ktorá sa podiel'a na 
športovej činnosti v orgánech, štruktúrach, alebo súťažiach DVS, najma ako športovec, športový odbor
ník (na pr. tréner, rozhodca, vedúci družstva a pod.), alebo funkcionár vedený v zdrojovej evidencii DVS 
a v informačnom systéme športu. 

2. lndividuálny člen nemá priame hlasovacie právo na Vainem zhromaždení. Má právo podiel'ať sa na čin
nosti, sprostredkovane cez riadnych členov DVS, v kterých je registrovaný, alebo je ich členom, alebo 
prostredníctvom zástupcu príslušnej záujmovej skupiny športovcov. 

3. lndividuálne členstvo vzniká momentem registrácie fyzickej osoby v zdrojovej evidencii DVS. Registrácia 
je podmienkou, ktorej splnenie musí predchádzať aktívnej účasti fyzickej osoby, najma ako športovec, 
športový odborník (na pr. tréner, rozhodca, delegát, alebo funkcionár) na súťaži, či podujatí organizova
nom v rámci činnosti DVS, alebo jeho riadneho člena. 

4. Bezúhonnosť sa preukazuje pri zápise do zdrojovej evidencie DVS a do informačného systému športu 
písemným čestným vyhlásením; ak ideo vykonávanie činnosti športového odborníka v športe mládeže 
v zmysle Zákona, výpisem z registra trestov nie starším ako tri mesiace. 

5. Každý uchádzač o individuálne členstvo z radov športovcov je povinný pri podaní žiadosti o členstvo 
uviesť svoju príslušnosť k riadnemu členovi DVS, prostredníctvom kterého, sa bude podiel'ať na činnosti 
DVS a ktorý bude pi niť overovaciu povinnosť vo vzťahu k ním uvedeným údajom a bude zodpovedať za 
aktuálnosť zdrojovej evidencie DVS, voči ktorým má overovaciu povinnosť. 

6. Športovcom podl'a ods. 5 móže v súlade so stanovami ICSD, EDSO a ICCD byť len taký športovec, ktorý 
spÍňa podmienku straty sluchu najmenej 55 dB na lepšom uchu. 

7. Podmienky a postup prijatia za individuálneho člena DVS podrobnejšie upraví osobitný predpis schvá
lený Výkonným výborem. 

Článok 9 
čestné členstvo 

1. Čestnými členmi sa móžu stať fyzické osoby, ktoré sa zvlášť zaslúžili o rozvoj a propagáciu športu slu
chovo postihnutých a priamo sa podiel'ajú, alebo podiel'ali na rozvoji deaflympijského hnutia, či športu 
sluchovo postihnutých v oblasti štátnej športovej reprezentácie SR. 

Stanovy- strana 6 I 18 



DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA 

2. Návrh na prijatie za čestného člena móže predložiť Výkonnému výboru č 
padne riadny člen. ~ 

I-. 

3. Čestný člen DVS sa móže zúčastniť zasadnutia Valného zhromaždenia bez p,Ql áva 

Článek 10 
Práva a povinností členov 

1. Člen má právo: 

·~ 
-~{' 

a) navrhnúť kandidáta na volenú, alebo ustanovenú funkci u v rámci DVS, 

505 

b) ako individuálny člen byť navrhnutý za kandidáta na volenú funkciu v rámci DVS, 
c) podierať sa na činnosti v rámci plnenia úloh, ktoré mu bolí zverené, 
d) predkladať návrhy na zmenu stanov a iných predpisov Výkonnému výboru a pripomienkovať 

návrhy predpisov, 
e) podávať podnety, alebo návrhy do príslušného orgánu, 
f) byť informovaný a požadovať informácie o činnosti a rozhodnutiach prostredníctvom prísluš

ných orgánov, 
g) požívať iné výhody a služby poskytované členom DVS. 

2. Riadny člen má okrem práv uvedených v odseku 1 aj tieto práva: 

a) zúčastňovať sa prostredníctvom svojich zástupcov na Valnom zhromaždení DVS, 
b) predkladať návrhy, ktoré majú byť súčasťou programu Valného zhromaždenia DVS, 
c) prihlasovať a zabezpečovať účasť svojich športovcov na súťažiach organizovaných DVS, 
d) zastupovať spoločné záujmy svojich členova osob, ktoré v ňom pósobia, 

3. Člen je povinný najma: 

a) dodržiavať stanovy, predpisy, rozhodnutia DVS, predpisy a rozhodnutia medzinárodných or
ganizácií ktorých je DVS členom, 

b) písomne oznámiť do zdrojovej evidencie DVS všetky požadované údaje a písomne oznámiť 
právne relevantné zmeny do 15 dní, odkedy nastala zmena, alebo sa o nej člen DVS dozvedel, 

c) platiť členské príspevky v stanovenej výške, 
d) platiť poplatky či pokuty vo výške ustanovenej predpismi DVS, alebo rozhodnutím príslušného 

orgánu, 
e) dodržiavať zásady lojality, čestnosti a športového správania, fair-play, ako i pravidlá Svetového 

antidopingového programu, opatrenia proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iné pra
vidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a 
rozhodnutí, 

f) chrániť a podporovať svojim konaním a správaním dobré meno DVS. 

1. Orgánmi sú: 

KAPITOLA Ill. 
ORGÁNY OVS 

Článek 11 
Štruktúra orgánov 

a) Valné zhromaždenie (ďalej len 11VZ") 
b) Výkonný výbor (ďalej len 11VV") 
c) Prezident 
d) Generálny sekretár 
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e) Sekretariát 
f) Kontrolér 
g) Oisciplinárna komisia 

2. OVS si može zriaďovať vo svojej posobnosti i ďalšie orgány, ak je to na výkon je ,~ifi 

alebo akje to stanovené v osobitných predpisoch. Takéto ďalšie orgány sa zriaď \b~ k ..., 
na splnenie určitých úloh. Medzi takéto orgány patrí napr. zriadenie Volebnej k tri isie 
misie, Odborných komisií, pracovných skupín. ~ 

<fl 

3. Orgány s rozhodovacou posobnosťou vykonávajú svoju posobnosť nezávisle od ·~ or á.o.o 

4. Výkon právomoci, práva a povinnosti jednotlivých orgánov sú bližšie upravené v ty to ov 
i ďalších predpisoch OVS. 

Článok 12 
Všeobecné ustanovenia 

l. Za člena orgánu, alebo za náhradníka člena orgánu OVS može byť zvolená, alebo ustanovená fyzická 
osoba, ktorá spÍňa nasledovné podmienky: 

a) individuálne členstvo v OVS, ak nie je ďalej stanovené inak; podmienka individuálneho člen
stva v OVS v prípade kandidáta na funkciu, ktorý nie je členom, sa považuje za splnenú poda
ním prihlášky za individuálneho člena, 

b) sposobilosť na právne úkony bez obmedzení, 
c) bezúhonnosť, 

d) súhlas s kandidatúrou, 

2. Pri členoch v disciplinárnej komisii, kontrolórovi a pri administratívnych pracovníkoch Sekretariátu sa 
individuálne členstvo nevyžaduje. 

3. štatutárny orgán a členovia orgánov OVS sú povinní vykonávať svoju posobnosť v súlade so Zákonom, 
predpismi OVS a s náležitou odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami OVS a jej členov. Nesmú 
uprednostňovať osobné záujmy, záujmy určitej skupiny členov, alebo záujmy tretích osob pred záuj
mami OVS. Pri rozhodovaní sú povinní zohl'adňovať stanoviská kontrolóra a odborných orgánov národ
ného športového zvazu; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdovodniť a zve
rejniť spolu s príslušným stanoviskom. 

4. štatutárnym orgánom je Prezident a Generálny sekretár, konajú za OVS každý samostatne a to v zmysle 
podmienok upravených v týchto Stanovách. 

S. Ak štatutárny orgán, alebo členovia orgánov postupovali s náležitou odbornou starostlivosťou, v dobrej 
viere, že konajú v záujme OVS a jeho členov, alebo konali v zmysle uznesenia najvyššieho orgánu OVS, 
nemožno voči nim uplatňovať žiadne sankcie za porušenie ich povinností. 

6. Pri hlasovaní v orgánoch OVS platí zásada rovnosti hlasov členov orgánu. Člen orgánu nesmie pri hlaso
vaní zastupovať iného člena toho istého orgánu. Všetci členovia orgánov majú jeden hlas. V prípade 
rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas Prezidenta (predsedu) príslušného kolektívneho orgánu . 

7. V záujme efektivity činnosti orgánov sa osobné rokovanie orgánov zvoláva najma vtedy, ak z povahy 
prerokovávanej veci vyplýva, že nepostačuje písemné vyjadrenie členov orgánu, alebo ak prijatie roz
hodnutia na základe hlasovania „per rollam" nie je vhodné, či primerané. Osobné rokovanie orgánu je 
možné uskutočniť aj prostredníctvom telefonickej konferencie, alebo videokonferencie. 

8. Ak ide o vol'bu zástupcu záujmovej skupiny osob s príslušnosťou k OVS, kandidátov navrhujú osoby 
z tejto záujmovej skupiny. 

9. Zodpovednosť orgánov a volených funkcionárov je ustanovená nasledovne: 

a) VV, Prezident a Generálny sekretár zodpovedajú VZ, 
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b) Kontrolór, Oisciplinárna komisia, Volebná komisia zodpovedajú VZ, '"\Ja Slov 
c) predsedovia a členovia odborných komisií a iní funkcionári OVS z p " e<? 
d) zamestnanci Sekretariátu zodpovedajú Generálnemu sekretáro 1 ~0 

e) ostatné komisie a pracovné skupiny zodpovedajú orgánu, ktorý i · 

ad nutí 

11. Zápisnice zo zasadnutia orgánov s rozhodovacou pósobnosťou obsahujú: 

a) označenie príslušného orgánu OVS, ktorý vyhotovil zápisnicu 

b) schválený program zasadnutia, 
c) prezenčnú listinu, písomné splnomocnenia ak boli predložené, 

d) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spósob prístupu k nim, 
e) dóležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu, 

f) rozhodnutia k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stano

viska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím, alebo s jeho odóvodnením, ak o to po

žiada, 
g) zápisnice o zvolení člena orgánu podl'a Článku 15 bod 19 týchto Stanov. 
h) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovatel'a. 

12. Zápisnica zo zasadnutia VZ, VV a kontrolóra sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasad

nutia príslušného orgánu najneskór do 25 dní odo dňa zasadnutia. 

Článok 13 
Funkčné obdobie volených funkcionárov 

1. Funkčné obdobie volených funkcionárov je 4 roky, ak nie je ďalej uvedené inak. Funkčné obdobie do

časných orgánov je na čas do splnenia stanovených úloh, najdlhšie však na dobu 1 roka . 

2. Funkčné obdobie Kontrolóra je pať rokov, t.j . vždy najmenej o jeden rok dlhšie, ako je dížka funkčného 
obdobia VV. 

3. V záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov prebiehajúcich v rámci činnosti sú členovia or
gánov po uplynutí ich mandátu oprávnení naďalej vykonávať v orgánoch nevyhnutné úkony a činnosť 

na zabezpečenie fungovania a športovej činnosti členov OVS, a to až do zvolenia nových členov týchto 
orgánov. To neplatí pre dočasné orgány. 

4. Funkcia voleného člena orgánu OVS zaniká : 

a) uplynutím funkčného obdobia, 
b) vzdaním sa funkcie, 
c) odvolaním z funkcie, 

d) právoplatným rozhodnutím súdu o obmedzení, alebo pozbavení spósobilosti na právne 
úkony, 

e) stratou bezúhonnosti (právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin), 
f) smrťou . 

S. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie na Sekretariát OVS. 

6. Ak zanikne výkon funkcie člena voleného orgánu OVS pred uplynutím jeho funkčného obdobia, móže 

VV poveriť inú osobu výkonom funkcie namiesto dotknutého člena orgánu do najbližšieho zasadnutia 
orgánu oprávneného voliť člena tohto orgánu. Na najbližšom zasadnutí zvolí príslušný orgán OVS no
vého člena orgánu OVS, vždy len na zostávajúcu časť funkčného obdobia, ak tieto Stanovy neupravujú 

i na k. 

7. Ak zanikne výkon funkcie Prezidenta, do času kým VZ nezvolí nového Prezidenta, jeho právomoci do
časne vykonáva viceprezident. 
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8. VZ, alebo VV maže odvolať osobu z funkcie, do ktorej ju tento orgán zvolil, al 
osobu z funkcie maže príslušný orgán iba v prípade ak nastanú okolnosti pre 

9. 

10. Návrh na odvolanie z funkcie, alebo dočasné pozastavenie výkonu funkcie maže podať Prezident, člen 
VV, alebo kontrolór DVS. 

Článok 14 
Konflikt záujmov volených funkcionárov 

1. V DVS platí princíp nezlučitel'nosti výkonu funkcie v kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom 
a disciplinárnom orgáne DVS, ako aj v orgáne na riešenie sporov. 

2. V podmienkach DVS platí princíp nezlučitel'nosti výkonu funkcie v štatutárnom orgáne, alebo vo výkon
nom orgáne, alebo jeho člena s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne, alebo vo výkonnom orgáne 
dodávatel'a tovarov, alebo služieb pre DVS, alebo jeho člena. 

3. Ak v konkrétnej veci existuje, alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu DVS, alebo jeho člena , tento 
člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovan í. Ak je pochybnosť o existencii, alebo o hrozbe 
konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide; ak ideo predsedajúceho, o exis
tencii, alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným hlaso
vaním. 

4. Člen orgánu DVS, alebo jeho člen, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkol'vek stupni, je vylúčený z rozho
dovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni, alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú 
pasobnosť, alebo prieskumnú pasobnosť voči konečnému rozhodnuti u orgánu DVS, alebo jeho člena . 

Článok 15 
Valné zhromaždenie 

1. Najvyšším orgánom je Valné zhromaždenie. 

2. Maže byť riadne, alebo mimoriadne, pričom riadne VZ sa koná najmenej jedenkrát za kalendárny rok. 
Riadne VZ zvoláva VV a to najneskar do 30. júna príslušného roka . 

3. Mimoriadne VZ sa schádza na základe požiadavky kontrolóra, členov VV, alebo na základe žiadosti as
poň 1/2 riadnych členov, pričom zvolávatel'om je VV. Mimoriadne VZ sa musí konať najneskar do 30 dní 
po doručení žiadosti o jeho zvolanie. Ak uplynulo funkčné obdobie členov uvedených orgánov a noví 
členovia týchto orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať 
ktorýkol'vek člen DVS. 

4. Prípravu a priebeh VZ upravia osobitné predpisy a to Rokovací poriadok a Volebný poriadok. Prípravu a 
riadny priebeh volieb do orgánov DVS zabezpečuje volebná komisia volená Valným zhromaždením. 

S. Na VZ sú oprávnení zúčastniť sa zástupcovia riadnych členov, zástupcovia športovcov, zástupcovia špor
tových odborníkov (ďalej len „delegáti"), členovia VV, Kontrolór, členovia disciplinárnej komisie, členo
via orgánu na riešenie sporov a prizvaní hostia . 

6. Delegátom riadneho člena je jeho štatutárny orgán, alebo ním písomne splnomocnená osoba, a zá
stupca športovcov podl'a ods. 8 a športových odborníkov podl'a ods. 9, ktorí sa preukazujú písomným 
poverením od športovcov, alebo športových odborníkov, ktorých zastupujú. 

7. Delegátom VZ s právom hlasovať nemaže byť funkcionár DVS len na základe výkonu funkcie v orgáne 
DVS. 
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8. 
menej 50 športovcov DVS, ktorý má na VZ 1 hlas. 

9. Delegátom je jeden zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmov 
odborníkov, alebo najmenej 20 športových odborníkov DVS, ktorý má na VZ 1 

a) každý riadny člen má 1 hlas na delegáta, 
b) každý riadny člen, ktorý mal 10 - 25 aktívnych športovcov v kalendárnom roku, predchádza

júcom roku konania VZ má ďalší 1 hlas naviac, 
c) každý riadny člen, ktorý mal 26 - 50 aktívnych športovcov v kalendárnom roku, predchádza

júcom roku konania VZ má ďalší 1 hlas naviac, 
d) každý riadny člen, ktorý mal 51 a viac aktívnych športovcov v kalendárnom roku, predchádza

júcom roku konania VZ má ďalší 1 hlas naviac, 
e) každý riadny člen, ktorý mal v posledných štyroch rokoch predchádzajúcich roku konania VZ 

aspoň jedného aktívneho športovca, ktorý sa zúčastnil ME, MS, má ďalší 1 hlas naviac, 
f) každý riadny člen, ktorý mal v posledných štyroch rokoch predchádzajúcich roku konania VZ 

aspoň jedného aktívneho športovca, ktorý sa zúčastnil Deaflympiády, má ďalší 1 hlas naviac, 

11. Za deň rozhodný pre posúdenie počtu aktívnych športovcov riadnych členov a určenie počtu hlasov 
delegátov podl'a písmena a) až f) sa považuje 30. (tridsiaty) deň pred termínom konania VZ podl'a zápisu 
v zdrojovej evidencii DVS. 

12. VZ sa mažu zúčastniť aj členovia orgánov DVS a iní pozvaní hostia, ktorí nemajú hlasovacie právo. Účasť 
iných hostí je podmienená súhlasom VV. 

13. Pozvánka, návrh programu VZ a podklady k rokovaniu zasiela DVS osobám oprávneným zúčastniť sa na 
VZ najmenej sedem dní pred konaním VZ. 

14. Program VZ a návrhy na jeho zmenu sa schval'ujú na začiatku zasadnutia . V bode, ktorý nie je súčasťou 
schváleného programu, maže VZ prijať len odporúčania a stanoviská. 

15. VZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná vačšina všetkých delegátov s právom hlasovať a 
rozhodnutia sa schval'ujú nadpolovičnou vačšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať, ak 
Stanovy nevyžadujú kvalifikovanú vačšinu . " 

16. VZ schval'uje minimálne 2/3 vačšinou hlasov všetkých delegátov: 

a) stanovy a ich zmeny, 
b) reorganizáciu riadených súťaží, 
c) zrušenie DVS likvidáciou, alebo bez likvidácie, 
d) vol'bu, či odvolanie Kontrolóra, 
e) uzatvorenie zmluvných vzťahov ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 1 mil.€ 
f) vytvorenie obchodnej spoločnosti podl'a § 18 zákona o športe alebo obchodnej spoločnosti, 

ktorej spoločníkom alebo akcionárom je DVS, 
g) prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podl'a § 18 zákona o športe 

alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je DVS 

17. Do výlučnej pasobnosti VZ, ďalej patrí najma: 

a) schval'ovať Volebný poriadok a Rokovací poriadok a ich zmeny, 
b) voliť a odvolávať Prezidenta, Generálneho sekretára a ostatných členov VV, 
c) schval'ovať výšku, alebo spasob určenia náhrady za stratu času a odmeny kontrolóra, 
d) voliť a odvolávať predsedov a podpredsedov Volebnej komisie a Disciplinárnej komisie, 
e) schval'ovať výročnú správu, 
f) schval'ovať výročnú správu Kontrolóra, 
g) rozhodovať o vstupe DVS do organizácie športových zvazov, alebo iných športových organizá

cií, ako aj o vystúpení DVS z organizácií, ktorých je členom. 

Stanovy- strana 11I18 



DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA 

h) rozhodovať aj o ďalších veciach, ktoré patria do působnosti iných orgá '\tra Slov 
~" (l-Q 

.::.0 íí -J>f 
~ :::i ~-

18. Vol'by do orgánov DVS sa vykonávajú na zasadnutí VZ alebo elektronickou fo m'ou r st e · ní tvom in-
Q) <i> 

formačného systému športu v súlade s predpismi DVS. ;;., ~ 
·i s:. 

/ ~ 

19. Volený člen najvyššieho orgánu sa zúčastňuje na zasadnutí najvyššieho orgánu ob~"lf bo ~· óže 
zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spósobom ako člen najvyššieho orgán · fen' v n alebo 
jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí najvyššieho orgánu predložením zápis
nice o jeho zvolení. 

20. Na žiadosť delegáta VZ alebo člena DVS ministerstvo školstva určí nezávislého pozorovatel'a, ktorý je 
oprávnený zúčastniť sa na volbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov. 

Článek 16 
Výkonný výbor 

1. Najvyšším výkonným orgánom je Výkonný výbor. 

2. Členov VV volia delegáti VZ spósobom stanoveným v týchto Stanovách a Volebnom poriadku. 

3. VV rozhoduje o všetkých otázkach, pokial' nie sú predpismi zverené do právomoci VZ, alebo iného or
gánu DVS. 

4. Výkonný výbor má najmenej 5 členova je zložený z: 

a) Prezidenta, 
b) Viceprezidenta, 
c) Generálneho sekretára, 
d) 2 ďalší volení členovia, 
e) člen zástupcu športovcov, 

5. Členom VV podl'a písm. e) móže byť zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športov
cov, alebo najmenej 50 športovcov DVS. 

6. Člen VV je povinný: 

a) vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohl'adňovať stanoviská 
VZ a odborných orgánov, 

b) zúčastňovať sa zasadaní Wa vykonávať svoju funkciu v súlade so záujmami DVS a všetkých 
členov, 

c) pri výkone svojej funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov, 

alebo záujmy tretích osob pred záujmami DVS, 
d) zaobstarať si a pri rozhodovaní zohl'adniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu 

rozhodnutia a zachovávať mlčanlivosť o dóverných informáciách a skutočnostiach, ktorých 
prezradenie tretím osobám by mohlo DVS, alebo členovi spósobiť škodu, 

e) vykonávať svoju funkciu v súlade s predpismi a rozhodnutiami DVS a medzinárodnými špor
tovými organizáciami, ktorých je DVS členom, 

f) zúčastňovať sa osobne na rokovaniach VV, kde je jeho účasť nezastupite l'ná. 

7. Člen VV má právo: 

a) zúčastňovať sa rokovaní VV a hlasovať o všetkých záležitostiach o ktorých rozhoduje VV, 
b) predkladať návrhy do programu rokovania a vyjadrovať sa ku každému bodu rokovania VV 

a k prerokovaným materiálom, 
c) navrhovať spolu s ostatnými členmi VV zvolanie VV. 

8. VV zasadá podl'a potreby. Zasadnutia VV zvoláva a vedie Generálny sekretár, alebo iný poverený člen 
vv. 
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9. Zasadnutie VV zvoláva Generálny sekretár ak o to písomne požiada prezident, na ~O icn~1 a-v 
členov VV, alebo kontrolór. V ta kom prípade je Generálny sekretár povinný zvol ať S:~ u 1 n j~ 
skór do 7 dní od obdržania požiadavky o jeho zvolanie. ~ L-i -:; ,_.. ro 

Cl 'O 
10. Program zasadnutia VV sa zasiela jeho členom spolu s pozvánkou a materiálmi n t'oko pr vidla: 

.-;,. 0-
3 dni pred konaním zasadnutia. .,..~ .::;... 

''/-p- p' 
11. Na rokovaniach VV sa zúčastňujú (bez práva hlasovať) aj iné prizvané osoby, najma t cn s o-

vého jazyka, členovia Sekretariátu, Kontrolór. Na rokovania VV móžu byť k jednotlivým prero ovávaným 
bodom programu prizvané tretie osoby, aby vyjadrili odborné stanovisko, zodpovedali otázky, alebo 
podali doplňujúce informácie k prerokovávanej veci. 

12. Zasadnutia VV sú neverejné, iba ak VV rozhodne inak. 

13. VV je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná vačšina členov VV. 

14. VV schval'uje rozhodnutia nadpolovičnou vačšinou prítomných členov. Pri rovnosti hlasov má rozhodu
júci hlas Prezident. 

15. Pripúšťa sa hlasovanie 11 per rollam", ktorého postup upraví osobitný predpis schválený W. 

16. vv najma: 

a) pripravuje, zvoláva a zúčastňuje sa zasadnutia VZ, 
b) zabezpečuje realizáciu uznesení VZ, 
c) v prípade potreby móže rozhodnúť o zastavení komisie, alebo pracovnej skupiny, menuje 

a odvoláva jej členov, 
d) rozhoduje o spósobe a výške odmeňovania funkcionárov orgánov a komisií, prizvaných od-

borníkov, či zamestnancov sekretariátu a vybraných členov VV, 
e) zabezpečuje hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami, 
f) rozhoduje o poskytnutí pomoci riadnym členom, 
g) rozhoduje o delegovaní úloh, vyplývajúcich z pósobnosti VV na iné orgány OVS, alebo na tretie 

osoby, 
h) schval'uje vnútroorganizačné predpisy, pokial'tieto nepatria do kompetencie schval'ovania VZ, 
i) rozhoduje o spósobe a výške finančného zabezpečenia členov reprezentácie v období ich vr-

cholovej prípravy, 
j) rozhoduje o výške členských príspevkov, 
k) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena a dočasnom pozastavení členstva v OVS, 
I) rozhoduje o dočasnom pozastavení výkonu funkcie funkcionára voleného VZ, 
m) rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej 

odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný právny predpis, 
n) schval'uje kandidátov SR do funkcií v orgánech ICSO, EDSO, ICCO a WOGF a zabezpečuje ko

munikáciu s týmito organizáciami a ich orgánmi, 
o) vytvára organizačný štáb pre prípravu a účasť na Oeaflympiádach, menuje a odvoláva ich čle

nov. 

Článok 17 
Prezident 

1. Je štatutárnym orgánom a je oprávnený konať v mene OVS samostatne, v zmysle ustanovení týchto 
Stanov. 

2. Je najvyšším predstavitel'om OVS v rámci medzinárodných stykov, ako aj vo vzťahu k medzinárod
ným inštitúciám a iným národným športovým federáciám a zvazom. 

3. Móže vstupovať v mene OVS do zmluvných vzťahov a to v medziach uznesení VV. Na výkon takýchto 
právnych úkonov móže Prezident OVS splnomocňovať iných členov VV. 

4. Prezident je členom VV s právom hlasovať s hlasom rozhodujúcim. 
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5. Prezident predsedá zasadnutiam VZ, ako aj zasadnutiam pracovných sku L• v t íQh b I u'g. no-
vený za predsedu. Prezident je oprávnený zúčastniť sa bez hlasovacieho á.va n rio v n ach t-
kých orgánov, ako aj všetkých orgánov členov, pričom má právo vyjadri '~voje ;q 

kladať návrhy a odporúčania . ·~ 
6. V prípade nemožnosti výkonu funkcie Prezidenta, zastupuje prezidenta vice ézid · 

po dobu 6 mesiacov. V prípade, ak ani po tejto dobe nie je Prezident schopný v ' oju funk
ci u, je VV povinný najneskór do 7 dní po uplynutí uvedenej lehoty zvolať mimoriadne VZ za účelom 
vol'by nového Prezidenta. 

7. Najdóležitejšími úlohami Prezidenta OVS sú : 
a) vystupovať v mene OVS, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy pri rokovaniach so štátnymi 

orgánmi, orgánmi samosprávy, podnikatel'skými subjektmi a inými subjektmi, 
b) vystupovať v mene OVS, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy v rámci medzinárodných 

stykov, najma vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám a iným národným športovým federá
ciám, 

c) koordinovať vzťahy medzi OVS a medzinárodnými a ostatnými športovými organizáciami, 
d) iniciovať, uskutočňovať a podporovať spoluprácu OVS ako národnej športovej organizácie so 

štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy a inými inštitúciami Slovenskej republiky, ako aj s 
inými športovými zvazmi, 

e) zabezpečovať efektívne fungovanie orgánov OVS za účelom naplnenia ciel'ov vykonávaním 
hlavných činností DVS, či uzneseniami VZ a VV, 

f) Prezident je oprávnený v mene DVS uzatvárať zmluvné vzťahy v hodnote bez obmedzenia a 
to po predchádzajúcom súhlase VV, ak podl'a Stanov schval'ovan ie zmluvného vzťahu nie je 
vyhradené VZ OVS, 

g) podáva správu o svojej činnosti VV za obdobie medzi dvoma zasadnutiami VV OVS, 
h) Prezident DVS je povinný vopred prerokovať svoje rozhodnutia o zásadných otázkach vo VV 

alebo s Kontrolórom, 
i) navrhuje VV na schválenie a odvolanie viceprezidenta DVS, 
j) navrhuje primerané nápravné opatrenia za nedodržiavanie stanov OVS, vnútroorganizačných 

predpisov OVS. 

Článok 18 
Generálny sekretár 

1. Generálny sekretár je štatutárnym orgánom a je oprávnený konať v mene DVS samostatne v zmysle 
týchto stanov. 

2. Generálny sekretár OVS stojí na čele Sekretariátu OVS, zabezpečuje jeho riadenie a dozerá na výkon 
jeho úloh a č i nností. Uzatvára a rozvazuje pracovno-právne vzťahy s pracovníkmi sekretariátu DVS 
a inými pracovníkmi. 

3. Generálny sekretár OVS plní úlohy vyplývajúce z uzatvorených pracovnoprávnych vzťahov, administra
tívno-organizačných vzťahov a má zodpovednosť za dodržiavanie pracovnej disciplíny, pracovného po
riadku a ostatných predpisov DVS pracovníkmi DVS. 

4. Generálny sekretár predsedá zasadnutiam VV a prostredníctvom Sekretariátu DVS zabezpečuje admi
nistratívno-organizačnú činnosť týchto zasadnutí. 

5. Generálny sekretá r vystupuje, zastupuje jeho záujmy pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi 
samosprávy, podnikatel'skými subjektmi a inými subjektmi, ako i vo vzťahu k iným športovým organizá
ciám. 

6. Generálny sekretár koná v právnych, administratívnych a organizačných vzťahoch a je oprávnený v 
mene OVS podpisovať všetky písomnosti, pokial' nie je takéto oprávnenie zverené Prezidentovi DVS. 
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7. 

8. 

9. Generálny sekretár je povinný v prípade rozhodovania o zásadných otázkach tieto konzultovať vo VV, 
alebo s Kontrolérem. 

Článok 19 
Sekretariát 

1. Sekretariát je výkonným administratívnym aparátem na zabezpečovanie plnenia administratívnej, od
bornej, športovej, propagačnej a ekonomickej činnosti a na plnenie úloh OVS. 

2. Sekretariát vykonáva administratívnu prácu pod vedením Generálneho sekretára, ktorý je priamym 
nadriadeným všetkým pracovníkem, ako aj ostatným pracovníkem OVS. Pracovníci sú viazaní smerni
cami, organizačnými pokynmi a rozhodnutiami VV a Generálneho sekretára. Plnia zverené úlohy podra 
odborných schopností, s náležitou odbornou starostlivosťou a podl'a najlepšieho vedomia a svedomia. 

3. Zloženie, právomoc, pósobnosť a organizačnú štruktúru Sekretariátu schvaruje VV. 

4. Sekretariát najma: 

a) poskytuje administratívnu a organizačno-technickú podporu pre činnosť a agendu W, ostat
ných orgánov a komisií, ako aj pre svojich členov v súlade s internými predpismi, 

b) administratívne zabezpečuje plnenie projektov a úloh vyplývajúcich z činnosti OVS, 
c) pripravuje a organizačne zabezpečuje VZ, zasadnutia W, vrátane riadneho zaznamenania ich 

priebehu a rozhodnutí do zápisnice, 
d) zabezpečuje realizáciu rozhodnutí schválených VZ a VV v súlade s pokynmi Generálneho sek

retára, 
e) zabezpečuje spracovanie a rozoslanie zápisov zo zasadnutia VZ, VV a iných orgánov určeným 

subjektem a ich zverejnenie na webovom sídle a v informačnom systéme športu, ak sa zverej
ňujú podl'a Zákona, alebo rozhodnutia OVS, 

Článok 20 
Kontrolór 

1. Kontrolér je najvyšším kontrolným orgánom a výkonom svojej funkcie zabezpečuje, aby sa predchá
dzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí OVS 
a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a iným negatívnym dósledkom pre OVS a členov OVS. 

2. Vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány OVS a jeho členov . 

3. Kontrolér vykonáva kontrolnú činnosť priebežne, ktorá je zameraná predovšetkým na hospodárnosť, 
efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov a na dodržiavanie právnych predpisov 
a dodržiavanie predpisov a rozhodnutí OVS. 

4. Kontrolér ďalej: 

a) vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí VZ orgánu a ich riadneho zverej
ňovania, 

b) upozorňuje štatutárny orgán na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej 
evidencii, 
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c) upozorňuje orgány OVS na zistené nedostatky a odporúča im postup, ktor' ~vcru ~de, ~ ráv-
nym poriadkom a predpismi OVS, 

0
-4 • ~V>ť 

d) pri zistení závažných nedostatkov navrhuje preventívne a nápravné o eni leh~ 
.-\ 

na ich odstránenie, ..§ 
e) vypracúva výročnú správu o činnosti Kontrolóra, ktorú predkladá VZ, .... g. 
f) vykonáva konzultačnú činnosť pre Kontrolórov riadnych členov OVS, ~~f' .-f::": 
g) posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov O pr \-. 1ad-

kom, predpismi a rozhodnutiami OVS a predpismi a rozhodnutiami iných špor 
zácií, ktorých je OVS členom, 

h) zúčastňuje sa na zasadnutiach VZ, VV, kontrolných orgánov a ak to považuje za potrebné, aj 
na zasadnutiach iných orgánov OVS, 

i) vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov OVS a zúčastňuje 
sa na zasadnutí Volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov. 

S. Kontrolór je oprávnený a ak to navrhne najvyšší výkonný orgán OVS aj povinný, vykonávať svoju pósob
nosť podl'a odseku 4 písm. g) až i) voči riadnym členom OVS. 

6. Podrobnosti výkonu a postupov pri vykonávaní funkcie Kontrolóra a vykonávaní kontroly upravuje Zá
kon. 

Článok 21 
Disciplinárna komisia 

1. Oisciplinárna komisia je orgánom na riešenie sporov a zabezpečenie spravodlivosti v OVS. Rozhoduje 
spory vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou OVS a jej členova osob s jej príslušnosťou a rozho
duje o porušení povinností vyplývajúcich z predpisov OVS, rozhodnutí orgánov OVS a jeho členov, za 
ktoré ukladá disciplinárne sankcie a opatrenia. 

2. Oisciplinárna komisia má v súvislosti so svojou činnosťou právo preskúmavať rozhodnutia orgánov 
športových organizácií s jej príslušnosťou a preskúmavať súlad predpisov týchto športových organizácii 
s jej zakladajúcim dokumentom v časti, ktorá je pre tieto športové organizácie závazná. 

3. Zloženie disciplinárnej komisie OVS je trojčlenné a skladá sa z predsedu a dvoch členov, ktorých volí 
a odvoláva VZ. 

4. Oisciplinárna komisia rozhoduje spravidla v pléne. Vo veciach ustanovených v Oisciplinárnom poriadku 
móže rozhodnúť aj predseda, alebo ním určený člen komisie samostatne. 

S. Postavenie, právomoci a konanie disciplinárnej komisie upraví Oisciplinárny poriadok OVS. 

KAPITOLA IV. 
MAJETOK A HOSPODÁRENIE 

Článok 22 
Pravidlá hospodárenia 

1. Účtovným obdobím OVS je jeden kalendárny rok. 

2. Príjmy a výdavky sú plánované a koordinované tak, aby boli v priebehu účtovného obdobia vyrovnané. 

3. Návrh ročného rozpočtu vypracováva VV. 

4. Za zostavenie rozpočtu na príslušný kalendárny rok, vykonanie riadnej účtovnej závierky ako i za správu 
majetku a finančných záležitostí OVS zodpovedá VV ako kolektívny orgán. 
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6. VV predkladá každoročne VZ správu o hospodárení za predchádzajúce účtovně ob ®ie, .... 
ťou Výročnej správy. ~~ 

7. Ak má OVS povinnosť overovať účtovnú závierku a Výročnú správu, každoročneju oven o 
ustanovuje VV. Výročná správa sa vypracúva najneskor do šiestich mesiacov od skončenia účtovného 
obdobia. 

8. OVS je povinný Výročnú správu do 15 dní po prerokovaní VZ zverejniť a uložiť v registri účtovných zá
vierok podra príslušného zákona o účtovníctve a to najneskor do 31. júla nasledujúceho kalendárneho 
roka po skončení účtovného obdobia . 

9. Výročnú správu vypracováva VV a táto musí obsahovať: 

a) prehrad vykonávaných činností a projektov, 
b) prehrad dosiahnutých športových výsledkov na medzinárodných a národných podujatiach, 
c) prehrad organizovaných športových podujatí, 
d) ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých a výrok audítora 

k ročnej účtovnej závierke, 
e) prehrad výnosov podl'a zdrojov a ich povedu, 
f) meno, priezvisko fyzických osob a názov, sídlo a identifikačně číslo právnických osob, kterým 

OVS poskytol zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu S 000 €a účel, na ktorý 
boli tieto prostriedky určené, 

g) prehl'ad nákladov športovej organizácie a osobitne prehl'ad nákladov na prevádzku športovej 
organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov podra zákona o cestov
ných náhradách, 

h) stav a pohyb majetku a závazkov, 
i) návrh na použitie zisku, alebo vyrovnanie straty, 
j) zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch, 
k) zmeny v zložení orgánov. 

10. Vedenie účtovníctva bližšie upravia vlastně predpisy OVS. 

1. Príjmy tvoria najma: 

Článok 23 
Príjmy 

a) dotácie a účelové príspevky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov samospráv, 
b) grantové prostriedky od nadácií, neinvestičných fondov a iných donorov, 
c) členské príspevky, 
d) sponzorské príspevky, 
e) výnosy z hospodárenia s vlastným majetkem, 
f) výnosy z propagačnej, reklamnej a marketingovej činnosti, 
g) príjmy zo športovej reprezentácie, 
h) príspevky na národný športový projekt, 
i) príspevky na športový poukaz, 
j) štartovné na súťažiach OVS, 
k) výnosy pokút za disciplinárne previnenia, za previnenia v rámci súťaží, 
I) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti, 
m) iné príjmy. 

2. Príjem zo športovej reprezentácie možno použiť len na: 
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Článok 24 
Výdavky 

1. Výdavky predstavujú najma výdavky stanovené v schválenom rozpočte v súlade s potrebami plnenia 

úloh a ciel'ov DVS na príslušné obdobie. 

2. Výdavky slúžia najma na: 

a) zabezpečenie činnosti všetkých úrovní športu, 

b) rozvoj mládežníckeho športu a športu detí, 

c) starostlivosť o športové talenty, 

d) zabezpečenie organizovania súťaží a iných športových podujat í, 

e) odmeny športovcov, trénerov a ostatných členov realizačných tímov športovej reprezentácie, 
f) činnosť Sekretariátu, komisií a ďalších orgánov, 

g) všetky ostatné výdavky vynaložené pri plnení ciel'ov stanovených Stanovami, 
h) prevenciu a kontrolu v boji proti dopingu v športe a osobitne v boji proti manipulácií priebehu 

a výsledkov súťaží. 

KAPITOLA V. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. DVS móže zaniknúť: 

a) dobrovol'ným rozpustením, alebo zlúčením siným združením, 
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstvem vnútra Slovenskej republiky, alebo súdu o jeho 

rozpustení. 

2. O zrušení DVS rozhoduje VZ a rozhodnutie musí byť prijaté 2/3 vačšinou všetkých hlasov delegátov. 

3. Pri zániku DVS sa vykoná majetkové vysporiadanie. 

4. V prípade zániku DVS bez právneho nástupcu vykoná VZ určený likvidátor likvidáciu majetku DVS 

S. Členovia DVS, ktorí pred účinnosťou týchto stanov boli členm i DVS ako právnické osoby, sa považujú za 

riadnych členov podl'a týchto Stanov. 

6. Tieto Stanovy sú platné odo dňa ich schválenia Valným zhromaždením konaným dňa 16. júna 2018 
v Bratislave a účinnosť nadobúdajú dňom doručenia oznámenia z Ministerstva vnútra SR, že berie 

zmenu Stanov na vedomie . 

7. V prípade ak sa ktorékol'vek ustanovenia týchto Stanov dostanú do nesúladu s ustanoveniami zákona č. 
440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tak platí, 
že takéto ustanovenia zákona o športe a ich aplikácia má prednosť pred ustanoveniami týchto Stanov, 

~~~~~~~-orgány DVS ako i členovia DVS sú pov'. nní postupovať a riadiť sa týmito ustanov/).eniam~i Zákona I 
S , Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky 

IV1 m 1 ~él'S'f.Yc:p ' ~SR lmena stiinov vzatá na vedomie V// J"' 
sekc1a ve r2°a,Jhlm'11 Drieíi'~~~2 d~fl: /':/. C. 1.,o/,r /WV G 
826 86 BRAfíSťAVA/~9 

- 23 - Cisln s lsu: I 1- '()tJ - C JUDr. Jana Vallová. PhD. 

V Bratislave, 16. júna 2018 
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