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SMERNICA SLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU  
 

4/2013 
 

ROKOVACÍ PORIADOK 
VÝKONNÉHO VÝBORU SAZ 

 
Článok 1 

Zasadnutie a účasť 
 
1. Zasadnutie VV SAZ sa schádza podľa potreby spravidla raz do mesiaca, najmenej však 

raz za dva mesiace podľa plánu práce. Rokovanie zvoláva predseda SAZ pozvánkou 
s uvedeným programom najneskôr 7 kalendárnych dní pred termínom konania 
písomne alebo elektronicky. Spôsob zaslania pozvánky určí predseda SAZ v spolupráci 
so Sekretariátom SAZ. 

 
2. Zasadnutia VV SAZ sa zúčastňujú členovia VV SAZ a predseda DR SAZ. K jednotlivým 

bodom rokovania sa prizývajú predsedovia ďalších odborných komisií VV SAZ, resp. aj 
iné osoby, keď prerokovaná problematika súvisí s ich činnosťou. 

 
3. Zasadnutia VV SAZ riadi predseda SAZ alebo ním poverený člen VV SAZ. 
 
4. VV SAZ je uznášaniaschopný za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov. 
 
5. O prijatí uznesení k jednotlivým prerokovávaným bodom sa členovia VV SAZ dohodnú. 

Pokiaľ nedôjde k dohode, rozhoduje sa hlasovaním členov VV SAZ. Rozhodnutie VV 
SAZ má formu uznesenia. Pre prijatie uznesenia je potrebný súhlas najmenej 7 členov 
VV SAZ. 

 
6. Z rokovania VV SAZ sa vyhotovuje zápisnica, ktorú spisuje generálny sekretár SAZ 

alebo ním poverený pracovník Sekretariátu SAZ. Zápisnicu dostanú vždy do 7 
kalendárnych dní od dátumu zasadnutia VV SAZ členovia VV SAZ a predseda DR SAZ. 
Zápisnicu overuje predseda SAZ a schvaľuje následné zasadnutie VV SAZ. Výpis 
z rokovania VV SZ zverejní generálny sekretár SAZ na internetovej stránke SAZ 
do 7 kalendárnych dní od konania VV SAZ. 
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Článok 2 
Predkladanie materiálov 

 
1. Materiál k prerokovaniu vo VV SAZ dostávajú jeho členovia a predseda DR SAZ spolu 

s pozvánkou. 
 
2. Prekladatelia podľa článku 1 odsek 2 odošlú elektronicky na Sekretariát SAZ 

a účastníkom VV SAZ podklady k rokovaniu vždy najneskôr 7 kalendárnych dní pred 
zasadnutím (operatívne a riadiace materiály 48 hodín pred zasadnutím). 

 
3. Ústne môžu byť predložené len aktuálne materiály, alebo aktuálne informácie, t.j. 

ku ktorým v zásade nie je potrebné prijímať uznesenie. 
 
4. Prekladateľ je povinný v materiáloch predložiť aj návrh uznesení s určením termínov 

a zodpovednosti. Ak je to potrebné, súčasťou materiálov by mal byť rozpočet 
finančných nákladov prerokovaný s Ekonomicko-marketingovou komisiou SAZ. 

 
Článok 3 

Elektronické hlasovanie členov VV SAZ 
 
1. Ak ide o takú zásadnú neodkladnú vec, o ktorej pre jej naliehavosť nemožno rokovať 

na najbližšom riadnom zasadnutí VV SAZ, rozhodovanie členov VV SAZ o nej možno 
výnimočne s predchádzajúcim súhlasom predsedu SAZ alebo podpredsedu SAZ 
uskutočniť formou elektronického hlasovania členov VV SAZ. 

 
2. Materiály k elektronickému hlasovaniu je predkladateľ povinný zaslať elektronickou 

poštou na oficiálnu e-mailovú adresu členov VV SAZ, predsedu DR SAZ a na 
Sekretariát SAZ spolu s informáciou, že ide o elektronické hlasovanie. 

 
3. Predkladateľ materiálu k elektronickému hlasovaniu musí vo svojom návrhu presne 

definovať, o čom majú členovia VV SAZ elektronicky hlasovať s tým, že je potrebné 
členom VV SAZ ponechať dostatočný časový priestor na zaslanie stanoviska (najmenej 
24 hodín). 

 
4. Rozhodnutie VV SAZ prijaté formou elektronického hlasovania má formu uznesenia. 

Pre prijatie uznesenia je potrebný súhlas najmenej 7 členov VV SAZ. 
 
5. O elektronickom hlasovaní členov VV SAZ sa vyhotovuje zápisnica, ktorú spisuje 

generálny sekretár SAZ alebo ním poverený pracovník Sekretariátu SAZ. Zápisnicu 
dostanú vždy do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia elektronického hlasovania VV 
SAZ členovia VV SAZ a predseda DR SAZ. Zápisnicu overuje predseda SAZ a schvaľuje 
následné zasadnutie VV SAZ. Informáciu o elektronickom hlasovaní VV SAZ zverejní 
generálny sekretár SAZ na internetovej stránke SAZ do 7 kalendárnych dní 
od uskutočnenia elektronického hlasovania VV SAZ. 
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Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 
Táto smernica bola schválená na zasadnutí Výkonného výboru SAZ dňa 06.06.2013, 
účinnosť nadobúda dňa 07.06.2013. Táto smernica ruší Smernicu SAZ č. 2/2010 zo dňa 
30.06.2010. 


