
 

 

Názov smernice:   Obsah zápisníc DVS  

Poradové číslo smernice:  20 

Vypracoval:    Dušan Dědeček, generálny sekretár 

Schválil:    VV DVS 

Dátum vyhotovenia internej smernice: 16. 02. 2021  

Za správnosť smernice zodpovedá: VV DVS 

Za dodržiavanie smernice zodpovedá: Dušan Dědeček, generálny sekretár 

Platnosť internej smernice od:  23. 02. 2021 

 

Článok I. 

1. Táto smernica v zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 zákona o športe určuje obsah zápisníc zo zasadnutia Val-

ného zhromaždenia DVS (ďalej „VZ DVS“) a Výkonného  výboru DVS (ďalej „VV DVS“) ako i pravidlá zve-

rejnenia týchto zápisníc v zmysle ustanovenia §17 ods. 1 písm. e) zákona o športe. 

2. Vyhotovenie obsahu zápisníc v zmysle tejto Smernice zabezpečuje Sekretariát DVS. 

 

Článok II. 

1. Každá zápisnica zo zasadnutia VZ DVS a VV DVS musí obsahovať: 

a) schválený program zasadnutia, 

b) prezenčnú listinu, zápisnicu o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) zákona o športe a písomné 

splnomocnenia, ak boli predložené, 

c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim, 

d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu, 

e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska 

člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím, alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada, 

f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa. 

 

2. Jednotlivé listiny, ktoré sú súčasťou zápisnice podľa ods. 1, sa po skončení zasadnutí VZ DVS, alebo VV DVS 

pripoja k vyhotovenému písomnému zápisu zo zasadnutia príslušného orgánu DVS tak, aby tvorili jeden 

celok. 

3. Zápisnicu zo zasadnutia VZ DVS vyhotovenú podľa ods. 1 a 2 podpisuje zapisovateľ a predseda VZ DVS a 

zápisnicu zo zasadnutia VV DVS zapisovateľ a generálny sekretár DVS. 

 

Článok III. 

1. V prípade uskutočnenia zasadnutia VZ DVS, alebo VV DVS prostredníctvom elektronických prostriedkov 

bude zápisnica zo zasadnutia týchto orgánov obsahovať údaje uvedené v Článku II. ods. 1 s tým, že na-

miesto podpisu prezenčnej listiny sa priamo v tejto listine uvedie u každého člena prítomný, alebo neprí-

tomný s vyznačením osoby, ktorá tento záznam vykonala. 

 

 

Článok IV. 



 

Zverejňovanie zápisníc 

1. Zápisnice zo zasadnutia VZ DVS a zasadnutia VV DVS sa v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 písm. c) 

zákona o športe zverejňujú na svojej webovej stránke a v informačnom systéme športu, pričom k uve-

denej zápisnici sa prikladá i prezenčná listina zo zasadnutia. 

2. V prípade zasadnutia VZ DVS, alebo zasadnutia VV DVS prostredníctvom elektronických prostriedkov 

sa zverejňuje prezenčná listina vyhotovená podľa Článku III. tejto smernice. 

 

Článok IV. 

               Záverečné ustanovenia 

1. Táto smernica podlieha aktualizácii podľa potrieb VV DVS. 

2. Otázky, ktoré nie sú riešené touto smernicou, riešia platné predpisy SR. 

3. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia. 

 

 

Smernica odsúhlasená členmi VV na zasadnutí v Bratislave, 23. februára 2021 

 

 Peter Birka, prezident   ................................................................ 

 Július Maťovčík, viceprezident  ................................................................ 

 Dušan Dědeček, generálny sekretár ................................................................ 

 Miloš Štefek, člen   ................................................................ 

 Milena Fabšičová, člen   ................................................................ 

 

 


