UZNESENIE
z Mimoriadneho valného zhromaždenia Slovenského zväzu
biatlonu, konaného dňa 30. apríla 2016
v Banskej Bystrici
Mimoriadne Valné zhromaždenie Slovenského zväzu biatlonu:

I.

berie na vedomie:

a) Správu člena Prezídia povereného vedením SZB o činnosti zväzu za obdobie od
1.5. 2014 do 30.4. 2016
b) Správu kontrolno-revíznej komisie za obdobie od 1.5. 2014 do 30.4. 2016

II.

schvaľuje:

a) Správu o hospodárení za obdobie od 1.5. 2014 do 30.4. 2016
b) Úpravy Stanov Slovenského zväzu biatlonu,
c) Správu volebnej komisie o vykonaných voľbách prezidenta
Za prezidenta SZB bol zvolený :
Mgr. Tomáš FUSKO

III.

ukladá:

1. Delegátom Mimoriadneho Valného zhromaždenia:
a) oboznámiť so závermi Valného zhromaždenia SZB členskú základňu vo svojich
kluboch
2. Prezidentovi Slovenského zväzu biatlonu:
a) zabezpečiť vykonanie registrácie úpravy stanov na MV SR
b) na Valnom zhromaždení 2017 a 2018 informovať o plnení
programového zamerania činnosti po VII. Valnom zhromaždení
c) zvolať Mimoriadne Valné zhromaždenie SZB, s bodom programu – voľba
viceprezidentov – členov Prezídia SZB
Termín : september - október 2016
3. Prezídiu Slovenského zväzu biatlonu:
a) pokračovať v plnení Programového zamerania činnosti po VII. Valnom
zhromaždení do riadneho Valného zhromaždenia SZB v roku 2018
b) zabezpečiť činnosť SZB v súlade s pripomienkami členskej základne
c) vydávať informačný Spravodaj SZB a informovať v ňom o aktivitách SZB
d) trvať na dodržiavaní rozpočtovej disciplíny
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termín: trvale, vyhodnotiť na Valnom zhromaždení
e/ vykonávať svoju funkciu do Mimoriadneho Valného zhromaždenia SZB

4. Generálnemu sekretárovi:
a) informovať o záveroch Mimoriadneho Valného zhromaždenia SZB na
internetovej stránke SZB a v hromadných oznamovacích prostriedkoch,
b) zaslať informácie o záveroch Mimoriadneho Valného zhromaždenia SZB
všetkým klubom biatlonu
c) dopracovať Správu o hospodárení SZB za 1. štvrťrok 2016
Termín : máj 2016
d) zabezpečiť, aby na oficiálnych dokumentoch valného zhromaždenia SZB bol
vytlačený znak SZB
e) dopracovať správu o hospodárení SZB za 1. štvrťrok aktuálneho roku

IV.

ďakuje:

Mimoriadne Valné zhromaždenie vyslovuje poďakovanie za prácu všetkým členom
Slovenského zväzu biatlonu, ktorí sa aktívne podieľajú na jeho činnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 30. apríla 2016

2

