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SMERNICA 

Slovenskej triatlonovej únie  
 

o zápisniciach z rokovaní najvyššieho orgánu Únie (Konferencia STÚ), najvyššieho 

výkonného orgánu Únie a kontrolného orgánu Únie 
 

 

Článok I 
Predmet úpravy 

Tento interný dokument STÚ  (ďalej len ako „STÚ“ alebo „Únia“) sa týka obsahu zápisníc z rokovaní 
najvyššieho orgánu Únie, najvyššieho výkonného orgánu Únie (Výkonný výbor STÚ) a kontrolného 
orgánu Únie (Kontrolná komisia Únie) v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. (Zákon o športe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov) v platnom znení (ďalej len „zákon o športe“). 
 

Článok II 
Zápisnica 

1. Výsledky a priebeh zasadnutia najvyššieho orgánu Únie, najvyššieho výkonného orgánu Únie 

a kontrolného orgánu Únie sú zaznamenané v zápisnici. Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu 

Únie, najvyššieho výkonného orgánu Únie a kontrolného orgánu Únie v zmysle zákona o športe 

obsahuje: 

a) schválený program zasadnutia, 

b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c)  

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. Schválenú zápisnicu pošle generálny sekretár elektronicky všetkým oprávneným osobám, ktoré 

sa zúčastnili zasadnutia najvyššieho orgánu Únie, najvyššieho výkonného orgánu Únie  

a kontrolného orgánu Únie najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia. Zároveň sa zápisnica zverejní 

na webovom sídle Únie.  

3. Sekretariát založí zápisnicu s prílohami spolu s dokumentmi zaslanými delegátom v archíve Únie 

v súlade s Registratúrnym poriadkom Únie.  
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Článok III 
Účinnosť 

1. Tento interný dokument o zápisniciach z rokovaní najvyššieho orgánu Únie, najvyššieho 
výkonného orgánu Únie a kontrolného orgánu Únie nadobúda účinnosť dňom schválenia najvyšším 
výkonným orgánom Únie dňa 24. 12. 2020. 
 
2.  Výklad Smernice o zápisniciach z rokovaní najvyššieho orgánu Únie, najvyššieho výkonného 
orgánu Únie a kontrolného orgánu Únie vykonáva najvyšší výkonný orgán Únie. 
 
 
  


