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                 Interný dokument týkajúci sa obsahu zápisníc z rokovaní Konferencie  zväzu, prezídia 

                zväzu a Kontrolnej a revíznej komisie. 
  

 

                Obsah: 

 

- Zápisnica musí obsahovať odkaz na pozvánku resp. program zasadnuti 

- Prílohou k zápisnici bude schválený program zasadnutia 

- Zápisnica alebo príloha k nej musí obsahovať prezenčnú listinu zúčastnených zástupcov na 

zasadnutí 

- Zápisnica musí obsahovať zoznam podkladov, ktoré boli predložené a prerokované na 

zasadnutí a prístup k nim 

- Zápisnica musí obsahovať výsledky hlasovania pri schvaľovaní jednotlivých prejednávaných 

bodoch rokovania, ktoré bolo nutné odsúhlasiť členmi rokovania s hlasom rozhodujúcim 

- Zápisnica musí obsahovať aj ďalšie náležitosti podľa zákona o športe 

- Všetky zápisy a ostatné náležitosti týkajúce sa zasadnutí jednotlivých orgánov zväzu, ktoré je 

nutné zverejňovať, musia byť zverejnené na stránke zväzu www.minigolfsport.sk do 25 dní 

odo dňa konania zasadnutia podľa §17 ods. 1 písm. e) Zákona o športe v súlade s ustanovením 

§21 ods. 2 Zákona o športe 

- Za včasné zverejnenie všetkých dokladov je zodpovedný prezident zväzu 

- Zverejnenie jednotlivých zápisov na webe zväzu zabezpečí člen prezídia zväzu, ktorý zastáva 

post koordinátora a má v náplni práce administratívnu a technickú podporu 

- Za vyhotovenie a včasné zaslanie zápisov zo zasadnutí jednotlivých orgánov zväzu je  

zodpovedný predseda daného výkonného resp. kontrolného orgánu 

- Tento interný dokument je záväzný pre všetky orgány zväzu s okamžitou platnosťou, nakoľko 

jeho vykonateľnosť je zakotvená v Zákone o športe 

- Kontrolu dodržiavania všetkých náležitostí zápisníc zo zasadnutí orgánov zväzu bude 

zabezpečená členmi Kontrolnej a revíznej komisie 

- Po každom zasadnutí výkonného resp. kontrolného orgánu bude na najbližšom zasadnutí 

prezídia zväzu jeden z bodov rokovania kontrola zverejňovania zápisníc so všetkými 

náležitosťami 

- Tento interný dokument bude schválený na najbližšej Konferencii zväzu v roku 2021 


