ZÁPIS
z Mimoriadneho valného zhromaždenia SZB
v Banskej Bystrici, 30. apríla 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Hostia: zástupcovia médií
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Voľba pracovného predsedníctva
3. Voľba skrutátorov
4. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
5. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
6. Správa o činnosti za obdobie od 1. mája 2014 do 30.04.2016 (plnenie uznesenia z VZ SZB
2014, plnenie programového zamerania činnosti SZB po VII. Valnom zhromaždení SZB)
7. Správa o hospodárení
8. Správa Kontrolnej a revíznej komisie
9. Diskusia
10. Správa mandátovej komisie
11. Úprava Stanov SZB
12. Voľby prezidenta
a) predstavenie programu kandidátov
b) voľby
13. Správa volebnej komisie - vyhlásenie výsledkov
14. Návrh uznesenia
15. Záverečné slovo novozvoleného prezidenta
1. Otvorenie, schválenie programu
Prítomných privítal člen Prezídia poverený vedením SZB T. Fusko a odovzdal slovo
viceprezidentovi SZB I. Luptovskému, ktorý bol Prezídiom SZB poverený vedením
Mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej MVZ) SZB.
I. Luptovský vyzval delegátov na doplnenie programu MVZ SZB.
V. Gažúr z KB Magnezit Revúca navrhol doplniť pred bod bod 6: odvolanie Prezídia SZB
MVZ SZB neschvaľuje uvedenú zmenu programu MVZ.
MVZ SZB schvaľuje pôvodné znenie programu MVZ.
2. Voľba pracovného predsedníctva
Pracovné predsedníctvo bolo zvolené na základe návrhu Prezídia SZB v zložení: T. Fusko, I.
Lehoťan, I. Luptovský, M. Baka – zapisovateľ.
3. Voľba skrutátorov
Za skrutátorov boli zvolení O. Kosztolányi st., R. Hasillová, M. Ambrozová.
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4. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Riadiaci MVZ SZB predložil návrh na zloženie pracovných komisií:
Mandátová komisia: Oľga Konůpková (KB MŠK Liptovský Hrádok)
Vladimír Donoval (KB Harmanec)
Ján Murdzik (KB Medzilaborce)
Mandátová komisia bola zvolená v preloženom zložení.
Volebná komisia:

Radovan Cienik (ŠKP KBL Martin)
Peter Luptovský (KB Vyhne)
Karol Hudeček (KB Levice)
Peter Ivanek (ŠKP Čadca-Skalité)
Imrich Šarišský (KB Prešov)
Volebná komisia bola zvolená v predloženom zložení.
Návrhová komisia:

Gustáv Majdiš (KB ŠK Meteor Dolný Kubín)
Michaela Schönová (KB MŠK Brezno)
Anna Murínová (KB Valaská-Osrblie)
Eduard Kostelník (XC Ski Team Levoča)
Ivan Čanecký (ŠKP Čadca-Skalité)
Volebná komisia bola zvolená v predloženom zložení.

5. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
MVZ SZB schvaľuje rokovací poriadok v predloženom znení
MVZ SZB schvaľuje volebný poriadok v predloženom znení
6. Správa o činnosti za obdobie od 1. mája 2014 do 30. apríla 2016
Správu o činnosti dostali všetci delegáti v písomnej podobe a tvorí prílohu tohto zápisu.
Správu predniesol T. Fusko, pričom vyzdvihol tieto skutočnosti.
Z uznesenia VZ 2014 sa niektoré úlohy plnia priebežne, niektoré sú splnené. Nemáme ešte
Smernicu o používaní loga SZB, ktorej prijatie je plánované v septembri 2016. Takisto sa nám
doposiaľ nepodarilo zaviesť poverovacie zmluvy pre reprezentantov, ani upraviť smernice
žiackych súťaží.
Aj napriek náročnosti uplynulého obdobia sme stále schopný organizovať kvalitné
medzinárodné súťaže.
Začíname mať rezervy v oblasti počtov kvalitných juniorov a junioriek. V metodickej oblasti
musíme zlepšiť šírenie poznatkov z praxe. Nastala klesajúca tendencia financií z marketingu,
čo spôsobila aj negatívna propagácia SZB v médiách po odvolaní prezidenta J. Hyžu. Viacero
sporov bolo lepšie riešiť na pôde zväzu a nie v médiách, najmä naši partneri potrebujú byť
súčasťou pozitívneho pohľadu na SZB.
Správa tvorí prílohu tohto zápisu a MVZ SZB ju v Uznesení z MVZ zobralo na vedomie.
7. Správa o hospodárení SZB
Správa o hospodárení SZB za obdobie rokov 2014 a 2015 bola predložená v tlačenej forme
a predniesol ju a okomentoval GS SZB M. Baka.
Správa je prílohou tohto zápisu a bola schválená v Uznesení z MVZ s úlohou dopracovať ju
o hospodárenie v 1. štvrťroku 2016.
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8. Správa Kontrolno–revíznej komisie
Správu Kontrolno-revíznej komisie predniesol jej predseda Pavel Hric.
Správa tvorí prílohu tohto zápisu a bola schválená v Uznesení z MVZ.
9. Diskusia
Diskusiu otvoril riadiaci MVZ I. Luptovský, ktorý pripomenul dodržiavanie dĺžky príspevku.
O. Hanesová (KB TOM) uviedla, že dlhé roky bola spolupráca SZB s médiami výborná. Od
konca októbra 2015 sa situácia otočila. Vyslovila nespokojnosť s organizovaním tlačových
konferencií mimo SZB.
R. Šimočko (Fan klub biatlonu) navrhol do Uznesenia z MVZ dať GS dopracovať hospodárenie
SZB za prvý štvrťrok 2016 a odvolanie Prezídia SZB.
M. Halinárová (VŠC Dukla BB) uviedla, že bola osobne požiadaná vedením VŠC Dukla Banská
Bystrica, aby predniesla niekoľko slov. Bol prijatý nový zákon o športe a rezortné stredisko
VŠC Dukla ide podľa neho. Nemôže za záujem médií o jej osobu, ktoré ju oslovujú po
posledných ZOH. Za všetkými slovami v médiách si stojí a mrzí ju, že niektoré musela použiť.
Vyslovila ľútosť, že prebehlo odvolanie p. Hyžu, ktorý získaval finančné prostriedky pre SZB.
Považovala za potrebné opraviť dezinformácie, ktoré sa v poslednom čase šírili o stave vo
VŠC Dukla. Podľa jej slov momentálne v biatlone nemáme talentovanú mládež. SZB by mal
využiť situáciu vo VŠC Dukla a posunúť do tohto vrcholového strediska skutočne
talentovaných športovcov. Problémy, ktoré vznikajú medzi nami, spôsobuje najmä zlá
komunikácia. Na záver popriala biatlonu všetko najlepšie.
M. Kazár (KB Predajná) poukázal na problémy s financiami pri organizovaní pretekov, pretože
pre kluby je to finančne nevýhodné. Je nevyhnutné zapojiť šport na školách do prípravy
mládeže. Podal informáciu o fungovaní NBC Osrblie.
Pa. Kobela (VŠC Dukla BB) svoj diskusný príspevok odôvodnil skutočnosťami, ktoré boli
prezentované v médiách o jeho osobe, ktoré odmieta. Je čas urobiť za minulosťou hrubú
čiaru. Za posledný polrok sa zväz pod vedením T. Fuska stabilizoval a splnil všetky potrebné
úlohy. Takisto poďakoval aj M. Bakovi a bolo by veľmi dobré aby budúcemu prezidentovi
pomohol.
Diskusiu uzavrel riadiaci MVZ SZB I. Luptovský.
10. Správa mandátovej komisie
V správe mandátovej komisie, ktorú predniesla jej predsedníčka O. Konůpková bolo
konštatované, že zo 103 pozvaných delegátov s hlasom rozhodujúcim sa MVZ SZB zúčastňuje
95 delegátov, čo je 92,23% a MVZ SZB je uznášaniaschopné. Okrem toho sa MVZ SZB
zúčastnili 2 delegáti s hlasom poradným.
11. Úprava Stanov SZB
Poverený vedením tohto bodu programu bol R. Šimočko, predseda komisie, ktorá stanovy
tvorila, pričom zároveň vysvetlil filozofiu tvorby nových stanov SZB.
Schvaľovanie pripomienok k predloženým stanovám SZB:
a) Návrh KB Magnezit Revúca
článok 2.1. – doplniť: SZB sa vo svojej činnosti riadi právnymi predpismi všeobecného
charakteru, Stanovami SZB a vnútornými smernicami.
MVZ SZB schvaľuje doplnenie článku 2.1.
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b) Návrh KB Magnezit Revúca
článok 4.1. – doplniť: Členom SZB sa môže stať každý občan SR, prípadne cudzí štátny
príslušník, spĺňajúci podmienky k legálnemu pobytu v SR, alebo právnická osoba, ktorí
súhlasia s obsahom činnosti a stanovami SZB, písomne požiadajú o členstvo v klube biatlonu,
sú výborom klubu biatlonu prijatí a zaplatia prostredníctvom klubu biatlonu určené príspevky
MVZ SZB schvaľuje doplnenie článku 4.1.
c) Návrh KB Magnezit Revúca
článok 4.2. – doplniť: Klub biatlonu, resp. článok biatlonu (ďalej KB) je základným článkom
SZB, s možnou vlastnou právnou subjektivitou, ktorý združuje záujemcov o biatlon vo
všetkých jeho formách.
MVZ SZB schvaľuje doplnenie článku 4.2.
d) Návrh KB Vyhne
článok 4.2. – doplniť: Klub biatlonu, resp. článok biatlonu v rezortnom stredisku štátnej
športovej reprezentácie, resp. telovýchovných jednôt a iných športových organizáciách
MVZ SZB schvaľuje doplnenie článku 4.2.
e) Návrh KB Magnezit Revúca
článok 5.2. e) – doplniť: riadne platiť členské príspevky SZB v stanovenej výške a termíne,
prostredníctvom svojho KB,
MVZ SZB schvaľuje doplnenie článku 5.2.e)
e) Návrh KB Vyhne
bod VI. – doplniť b): vylúčením člena zo SZB, rozhodnutím 2/3 členov prítomných na, členskej
schôdzi KB, Valnom zhromaždení SZB alebo na zasadnutí Prezídia SZB, ak došlo k závažnému
poškodeniu záujmov a dobrého mena KB alebo SZB,
MVZ SZB neschvaľuje doplnenie bodu VI. b)
f) Návrh KB Magnezit Revúca
bod VI. b) doplniť: vylúčením člena zo SZB, rozhodnutím 2/3 členov prítomných na Valnom
zhromaždení SZB alebo na zasadnutí Prezídia SZB pozastaviť činnosť s doručením
zdôvodnenia tohto kroku, ak došlo k závažnému poškodeniu záujmov a dobrého mena KB
alebo SZB,
MVZ SZB neschvaľuje doplnenie bodu VI. b)
g) Návrh KB Magnezit Revúca
bod VI. c) doplniť: nezaplatením členských príspevkov v stanovenom termíne a výške
napriek upozorneniu,
MVZ SZB neschvaľuje doplnenie bodu VI. c)
4

h) Návrh KB Vyhne
bod VI. doplniť: f) u cudzieho štátneho príslušníka nesplnenie podmienky k legálnemu pobytu
v SR
MVZ SZB schvaľuje doplnenie bodu VI. f)
i) Návrh právnika SZB
bod VI. doplniť: g) rozhodnutím príslušného orgánu v súlade s týmito stanovami
MVZ SZB neschvaľuje doplnenie bodu VI. g)
j) Návrh KB Magnezit Revúca
článok 8.1. doplniť: c) Prezident SZB
MVZ SZB schvaľuje doplnenie článku 8.1.
k) Návrh právnika SZB
článok 9.1 – doplniť: Každý člen SZB môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch
SZB.
MVZ SZB schvaľuje doplnenie článku 9.1.
l) Návrh KB Magnezit Revúca
článok 9.1. – nahradiť a doplniť: Prezidenta SZB, 6 Viceprezidentov SZB, 3 členov KRK SZB volí
Valné zhromaždenie SZB (ďalej VZ SZB) tajným hlasovaním. Členom Prezídia SZB môže byť
maximálne jeden člen z jedného KB, čo sa nevzťahuje na klubovú príslušnosť Prezidenta SZB.
MVZ SZB schvaľuje doplnenie článku 9.1.
m) Návrh VŠC AOS Liptovský Mikuláš
článok 9.1. doplniť: Členmi Prezídia a KRK SZB sa nemôžu stať tréneri poverený
reprezentáciou mužov a žien a zamestnanci sekretariátu SZB
MVZ SZB schvaľuje doplnenie článku 9.1.
n) Návrh právnika SZB
článok 9.1. vyškrtnúť: Prípravu volieb, kandidátky, volebnú komisiu, zistenia a výsledky volieb
upravuje volebný poriadok a tieto Stanovy.
MVZ SZB schvaľuje úpravu článku 9.1.
o) Návrh KB Vyhne
článok 9.2 vyškrtnúť a doplniť: a) na pozíciu Viceprezident športovcov môže byť volený len
aktívny športovec s minimálne jedným štartom na podujatí organizovanom SZB počas
ostatnej letnej alebo zimnej sezóny pred konaním VZ SZB, zástupca športovcov, ak ho
navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov,
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MVZ SZB schvaľuje úpravu článku 9.2.
p) KB Magnezit Revúca
článok 10.1.1. vyškrtnúť a doplniť: VZ SZB je najvyšším orgánom SZB. Koná sa každoročne
spravidla po zimnej sezóne. v mesiaci apríl, alebo máj.
MVZ SZB schvaľuje úpravu článku 10.1.1.
q) Návrh KB TOM
článok 10.1.2., bod 2, vyškrtnúť: c) jeden delegát za KB, ktorý organizoval za posledné 4 roky
súťaž pod hlavičkou SZB
MVZ SZB neschvaľuje úpravu článku 10.1.2.
r) návrh KB TOM
článok 10.1.2. doplniť: bod 3) Dvoch delegátov VZ SZB s právom hlasovať menuje zo svojich
radov komisia športovcov. Každý musí byť z iného KB.
MVZ SZB neschvaľuje doplnenie článku 10.1.2.
s) Návrh právnika SZB
článok 10.1.2. doplniť bod 5) Rozhodnutia VZ SZB sa prijímajú verejným hlasovaním, s
výnimkou volieb Prezidenta SZB, Viceprezidentov SZB a členov KRK SZB, ktoré sa vykonávajú
tajným hlasovaním.
MVZ SZB schvaľuje doplnenie tohto ustanovenia s podmienkou jeho zaradenia do článku
10.1.3. ako bod 6.
t) Návrh právnika SZB
článok 10.1.3. upraviť bod 2: Pre účely týchto stanov sa za zvolanie VZ SZB považuje
zverejnenie informácie o konaní VZ SZB na webovom sídle SZB, zverejnenie pozvánky s
informácie o dátume, mieste, čase začiatku konania a programe VZ SZB a jej zaslanie
delegátom a hosťom VZ SZB podľa čl. 10.1.2. bod 1 až 4., v lehote stanovenej zákonom
440/2015 Z. z.
článok 10.1.3 doplniť bod 7) VZ SZB prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných členov s právom hlasovať ak tieto Stanovy neurčujú inak.
MVZ SZB schvaľuje úpravu a doplnenie článku 10.1.3.
u) Návrh KB AOS Liptovský Mikuláš
článok 10.1.4. b) doplniť: 1. Prezidenta SZB na maximálne dve volebné obdobia za sebou.
MVZ SZB neschvaľuje doplnenie článku 10.1.4.
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v) Návrh KB Vyhne
článok 10.1.4. vyškrtnúť d) a presunúť do článku 10.2.: schvaľuje Pravidlá SZB a výšku
štartovného na pretekoch
MVZ SZB schvaľuje presunutie tohto ustanovenia do článku 10.2.
x) Návrh právnika SZB
článok 10.1.4. j) upraviť: rozhoduje o vzniku a zániku založení a zrušení obchodnej spoločnosti
SZB a rozhoduje o majetkových právach v danej spoločnosti v súlade so zákonom č. 440/2015
Z.z.,
MVZ SZB schvaľuje úpravu článku 10.1.4. j)
y) Návrh KB Fan klub biatlonu
článok 10.1.4. doplniť: l) rozhoduje o prevode vlastníctva majetku SZB v hodnote nad 20 000
eur.
MVZ SZB schvaľuje doplnenie článku 10.1.4.
w) Návrh KB Magnezit Revúca
článok 10.2. bod 2 upraviť: e) Viceprezident športovcov a iné formy biatlonu
g) Viceprezident pre iné formy biatlonu športovú metodiku v
biatlone
MVZ SZB neschvaľuje úpravu článku 10.2.
z) Návrh KB TOM
článok 10.2. bod 2. upraviť g): Viceprezident pre iné formy biatlonu organizovanie ďalšej
činnosti zväzu a činnosti klubov.
MVZ SZB schvaľuje úpravu článku 10.2.
aa) Návrh KB TOM
článok 10.2. bod 3. upraviť: Prezídium SZB zasadá najmenej 4 krát 6 krát ročne a plní úlohy:
MVZ SZB schvaľuje úpravu článku 10.2.
ab) Návrh KB TOM
článok 10.2. l) doplniť: za porušovanie stanov a znevažovanie dobrého mena SZB a porušenie
antidopingových pravidiel riadi Disciplinárne konanie a udeľuje disciplinárne tresty.
MVZ SZB schvaľuje doplnenie článku 10.2.
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ac) Návrh KB Fan klub biatlonu
článok 10.2. bod 3. doplniť: m) rozhoduje o prevode vlastníctva majetku SZB v hodnote do
20 000 € vrátane.
MVZ SZB schvaľuje doplnenie článku 10.2.
ad) Návrh KB AOS Liptovský Mikuláš
článok 10.2. bod 3. doplniť: p) o svojej činnosti a o svojich rozhodnutiach pravidelne
informuje členskú základňu formou zverejnenia zápisov zo zasadnutí na stránke SZB, pri
stretnutiach s členmi, ako aj formou správ na VZ SZB,
MVZ SZB neschvaľuje doplnenie článku 10.2.
ae) Návrh právnika SZB
článok 10.2. bod 3. doplniť: r) má právo udeľovať súhlas na použitie obrazových, zvukových a
obrazovo-zvukových prenosov a záznamov zo súťaží a iných podujatí, ktoré organizuje,
MVZ SZB neschvaľuje doplnenie článku 10.2.
af) Návrh KB Vyhne, Magnezit Revúca a KB TOM
článok 10.3. bod 1. doplniť: Prezident SZB je najvyšším predstaviteľom SZB a štatutárnym
zástupcom SZB
MVZ SZB schvaľuje doplnenie článku 10.3.
ag) Návrh KB Magnezit Revúca
článok 10.3. bod 2. upraviť: Prezident má nárok na mzdové ohodnotenie, ktoré je maximálne
dvojnásobkom trojnásobkom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok.
MVZ SZB neschvaľuje úpravu článku 10.3.
ah) Návrh KB Vyhne
článok 10.3. bod 4. doplniť:
f) prijíma do pracovného pomeru zamestnancov po schválení Prezídiom SZB
g) ukončuje pracovný pomer zamestnancov po schválení Prezídiom SZB
MVZ SZB neschvaľuje úpravu článku 10.3.
ai) Návrh KB TOM
článok 10.4. Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu, doplniť: k) pred začiatkom
každej zimnej sezóny pripravuje návrh zmlúv so športovcami v súlade osobitnými predpismi a
predkladá ich na schválenie P SZB.
MVZ SZB schvaľuje doplnenie článku 10.4.
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aj) Návrh KB TOM
článok 10.4. vyškrtnúť a doplniť:
Viceprezident pre ekonomiku a marketing plní úlohy:
a) vytvára a riadi odbornú komisiu hospodársku komisiu
Viceprezident pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov plní úlohy:
a) vytvára a riadi odbornú komisiu pre organizovanie činnosti zväzu a klubov
MVZ SZB schvaľuje úpravu článku 10.4.
ak) Návrh KB Vyhne
článok 10.4. doplniť pre každého viceprezidenta: Viceprezident ..... plní úlohy: a) zodpovedá
za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky
MVZ SZB schvaľuje doplnenie článku 10.4.
al) Návrh KB Vyhne
článok 10.4. vyškrtnúť a doplniť: Viceprezident pre ekonomiku a marketing plní úlohy:
g) určuje navrhuje a predkladá Prezídiu SZB zásady hospodárenia ....
h) určuje navrhuje a predkladá Prezídiu SZB spôsob platenia .....
MVZ SZB schvaľuje úpravu článku 10.4.
am) Návrh KB TOM
článok 10.4. vyškrtnúť a doplniť: Viceprezident pre technické záležitosti
b) organizuje a zabezpečuje majstrovské, kvalifikačné podujatia
c) koordinuje spoluprácu organizátora a SZB pri medzinárodných a národných
súťažiach organizovaných SZB
MVZ SZB schvaľuje úpravu článku 10.4.
an) Návrh KB Vyhne
článok 10.4. doplniť: Viceprezident športovcov plní úlohy:
c) predsedá komisii pre riešenie sporov a pri disciplinárnom konaní športovcov
MVZ SZB neschvaľuje doplnenie článku 10.4.
ao) návrh KB Vyhne
článok 10.4. vyškrtnúť a doplniť: Viceprezident pre mládež plní úlohy:
c) navrhuje a predkladá Prezídiu SZB schvaľuje zaradenie talentovaných ....
d) predkladá Prezídiu SZB návrh na rozdelenie materiálu ...
MVZ SZB schvaľuje úpravu článku 10.4.
ap) návrh KB Magnezit Revúca
článok 10.5. vyškrtnúť a doplniť: Menuje ho Na návrh Prezidenta SZB ho schvaľuje a menuje
Prezídium SZB.
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MVZ SZB schvaľuje úpravu článku 10.5.
aq) návrh KB Vyhne
článok 10.5. vyškrtnúť: Generálny sekretár nemôže byť počas výkonu svojej funkcie členom
Prezídia SZB ani ostatných výkonných a kontrolných orgánov SZB.
MVZ SZB neschvaľuje úpravu článku 10.5.
ar) návrh právnika SZB
článok 10.7. vyškrtnúť a doplniť: Všetky orgány SZB sú uznášaniaschopné pri účasti
nadpolovičnej väčšiny členov orgánu a uznesenie všetkých orgánov SZB je platné, ak zaň
hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov orgánu s výnimkou zmeny Stanov SZB, za
ktoré musí hlasovať 2/3-nová väčšina prítomných delegátov VZ SZB ak tieto Stanovy neurčujú
inak.
MVZ SZB schvaľuje úpravu článku 10.7.
as) návrh KB TOM
článok 10.8. doplniť c) odvolaním VZ SZB na základe návrhu Prezídia SZB, KRK, alebo
zástupcov minimálne 10 klubov biatlonu
MVZ SZB neschvaľuje doplnenie článku 10.8.
at) návrh Právnika SZB
doplniť celý článok 10.9. a prečíslovať ďalší na 10.10.: Člen KRK nemôže byť zároveň členom
Prezídia SZB. štatutárnym orgánom, ani členom Disciplinárnej komisie.
MVZ SZB schvaľuje doplnenie celého článku 10.9.
au) návrh právnika SZB
bod XI. 2) vyškrtnúť a doplniť: Všetky kúpno-predajné, sponzorské a nájomné zmluvy,
objednávanie služieb, výberové konania a ostatné dokumenty vzťahujúce sa k majetku SZB,
ktorých finančná hodnota je viac ako 15 000 €, podpisuje štatutárny zástupca a jeden ďalší člen
Prezídia SZB.
MVZ SZB neschvaľuje úpravu bodu XI. 2.
MVZ SZV SCHVAĽUJE STANOVY SZB S UVEDENÝMI ÚPRAVAMI.
12. Voľba prezidenta
Voľby prezidenta SZB riadil predseda volebnej komisie R. Cienik.
a) Predstavenie programu kandidátov
Kandidáti Mgr. Tomáš Fusko, Mgr. Dušan Šimočko a Ing. Radovan Šimočko predstavili
delegátom svoje programy. Kandidát Radovan Šimočko sa vzdal kandidatúry na post
prezidenta SZB, t.j. bol z volebného lístka vyškrtnutý.
b) Voľba prezidenta SZB
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13. Správa volebnej komisie – vyhlásenie výsledkov
Predniesol predseda volebnej komisie R. Cienik. Za prezidenta SZB bol zvolený Mgr. Tomáš
Fusko s počtom hlasov 52.
14. Návrh uznesenia so zapracovanými pripomienkami predniesol G. Majdiš.
Návrh uznesenia z Mimoriadneho valného zhromaždenia SZB so zapracovanými
pripomienkami a návrhmi predniesol predseda návrhovej komisie G. Majdiš.
MVZ SZB schvaľuje Uznesenie z Mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa 30.4.2016.
15. Záverečné slovo novozvoleného prezidenta
T. Fusko poďakoval za vyjadrenie dôvery, ktoré pre neho znamená záväzok k práci, ktorú
začal v októbri 2015. Vyslovil potrebu zjednotenia myšlienok v biatlonovom hnutí, aby sme
spoločne dostali biatlon opäť na výslnie.
Riadiaci MVZ SZB I. Luptovský poďakoval všetkým delegátom a ukončil zasadnutie.

Zapísal: M. Baka
Schválili: členovia P SZB
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