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Schválené VZ SZB, 28. apríla 2018

I. Názov, pôsobnosť a sídlo organizácie
Článok 1.1
Názov organizácie
Pôsobnosť organizácie
Sídlo organizácie

Slovenský zväz biatlonu
územie Slovenskej republiky
Partizánska cesta č. 3501/71
974 01 Banská Bystrica

II. Charakteristika a poslanie organizácie
Článok 2.1
Slovenský zväz biatlonu (ďalej len „SZB“) je občianske združenie ustanovené v zmysle
zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č.440/2015 Z.z. SZB je
samostatnou, dobrovoľnou, nepolitickou organizáciou založenou na demokratickom
princípe, ktorá združuje záujemcov o biatlon vo všetkých jeho formách a rozvíja svoju
činnosť v duchu zákonov a iných predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).
SZB sa vo svojej činnosti riadi právnymi predpismi všeobecného charakteru, zákonom
č.440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o športe“), Stanovami SZB a vnútornými predpismi SZB.
SZB je členom Medzinárodnej únie biatlonu (ďalej len „IBU“) a členom Slovenského
olympijského výboru (ďalej len „SOV“), v ktorých zastupuje športové odvetvie biatlon.
Podľa potreby a vhodnosti sa môže stať členom ďalších organizácií alebo združení.
SZB z týchto organizácií môže vystúpiť na základe súhlasu 2/3-ovej väčšiny delegátov
Valného zhromaždenia SZB.
SZB je jediným zástupcom olympijských biatlonových a ostatných IBU disciplín v SR.

Článok 2.2
Hlavným športovým odvetvím, rozvíjaným v SZB, je biatlon so všetkými jeho druhmi a
disciplínami konanými v zimných i letných podmienkach. Jednotlivé druhy biatlonových
disciplín a súťažné disciplíny upravujú pravidlá a smernice SZB.
Základným poslaním SZB je vytvárať podmienky pre všestranný rozvoj vykonávaných
činností vo všetkých etapách športovej prípravy s cieľom zabezpečiť reprezentáciu SR.

III. Hlavné úlohy organizácie
Článok 3.1
Hlavné úlohy SZB:
1. organizovať majstrovské, klasifikačné, výberové a verejné súťaže v jednotlivých
druhoch biatlonu a jeho disciplínach,
2. zabezpečovať štátnu reprezentáciu SR vo vrcholových svetových a ostatných
medzinárodných súťažiach v biatlone,
3. presadzovať záujmy SZB v príslušných národných a medzinárodných
organizáciách a ich orgánoch,
4. zabezpečovať výber, prípravu a výchovu talentovanej mládeže a ďalších
športovcov; pre rast ich športovej výkonnosti vytvárať vhodné podmienky,
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5. uskutočňovať akcie náborového charakteru v zmysle všeobecných zásad a hesla
„šport pre všetkých“,
6. vytvárať podmienky pre všestrannú medzinárodnú spoluprácu na všetkých
úrovniach v biatlone,
7. pripravovať pre zabezpečenie svojej činnosti funkcionársky aktív v súlade s
udelenými akreditáciami,
8. organizovať a vykonávať hospodársku a obchodnú činnosť, vyhľadávať sponzorov
a nadobúdať majetok v súlade s platnými predpismi k zabezpečeniu svojich potrieb,
9. vykonávať činnosť v oblasti reklamy, za účelom získavania finančných prostriedkov
na zabezpečenie činnosti zväzu, v zmysle účelu, na ktorý zväz vznikol, za
podmienky, že táto činnosť nezakladá cenovú konkurenciu,
10. zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového
programu.

IV. Členstvo v organizácii
Článok 4.1
Členstvo v SZB je dobrovoľné. 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.
Členský preukaz vystavuje sekretariát SZB na základe zaslanej prihlášky a zaplatenia
členského príspevku.
Členstvo v SZB vzniká členstvom v KB a uhradením členského príspevku v prospech
SZB.

Článok 4.2
Klub biatlonu, resp. článok biatlonu v rezortnom stredisku štátnej športovej
reprezentácie, resp. v telovýchovných jednotách a iných športových organizáciách
Klub biatlonu, (ďalej len „KB“) je základným článkom SZB s možnou vlastnou právnou
subjektivitou, ktorý združuje záujemcov o biatlon vo všetkých jeho formách.
KB môže byť založený a zaregistrovaný do databázy SZB pri minimálnom počte 5
členov, z toho aspoň dvaja musia byť 18-roční alebo starší.
Registrácia KB sa koná každoročne v stanovenom termíne zaslaním registračnej karty
KB s potvrdením o úhrade členských príspevkov na sekretariát SZB. Vo svojej činnosti
sa KB riadi stanovami KB a stanovami SZB, ako aj ostatnými všeobecne platnými
predpismi SR.
Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi SZB len s písomným súhlasom ich
zákonného zástupcu na prihláške.

V. Práva a povinnosti členov organizácie
Článok 5.1
Práva člena SZB:
1. nosiť a používať označenie príslušnosti k SZB,
2. byť informovaný o činnosti svojho KB i činnosti SZB,
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3. voliť a byť volený po dovŕšení 18-teho roku života, ak je spôsobilý na právne úkony
v plnom rozsahu,
4. po dovŕšení 18-teho roku života byť volený do funkcií s právnou a hmotnou
zodpovednosťou, ak je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
5. po dovŕšení 18-teho roku života byť delegovaný ako zástupca SZB do orgánov a
organizácií, vrátane medzinárodných, ak je spôsobilý na právne úkony v plnom
rozsahu,
6. zúčastňovať sa športovej a spoločenskej činnosti v rámci SZB,
7. zúčastňovať sa podľa určených podmienok na športových súťažiach, školeniach a
akciách,
8. podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k činnosti jednotlivých zložiek SZB, na
príslušný orgán SZB,
9. odvolať sa podľa týchto stanov a ostatných predpisov SZB proti rozhodnutiu
príslušného orgánu, dotýkajúceho sa jeho osoby.

Článok 5.2
Povinnosti člena SZB:
1. dodržiavať stanovy SZB a ďalšie záväzné predpisy SZB a správať sa tak, aby
nebolo poškodené dobré meno SZB,
2. rozvíjať a propagovať, podľa svojich možností, jednotlivé formy biatlonu a činnosti
SZB,
3. chrániť majetok SZB a podľa svojich možností sa podieľať na jeho udržiavaní a
rozširovaní,
4. zúčastňovať sa na činnosti svojho KB a SZB,
5. riadne platiť členské príspevky SZB v stanovenej výške a termíne prostredníctvom
svojho KB,
6. informovať sekretariát SZB o zmenách v osobných údajoch (adresa, telefón, email) prostredníctvom svojho KB alebo priamo.

VI. Zánik členstva v organizácii
Článok 6.1
Členstvo v SZB zaniká:
1. vystúpením člena zo SZB,
2. rozhodnutím o neprijatí za člena SZB alebo vylúčení člena zo SZB, na základe
rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny delegátov prítomných na Valnom zhromaždení
SZB. O vylúčení člena môže rozhodnúť aj disciplinárny orgán na základe
závažného disciplinárneho previnenia,
3. nezaplatením členských príspevkov v stanovenom termíne a výške,
4. zánikom SZB,
5. úmrtím člena SZB,
6. u cudzieho štátneho príslušníka nesplnením podmienky k legálnemu pobytu v SR.

VII. Vyznamenania a ocenenia
Článok 7.1
Za aktivitu, výsledky dosiahnuté v športovej, výchovnej a inej činnosti môžu orgány
SZB udeľovať svojim členom a ďalším fyzickým a právnickým osobám čestné uznania,
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vyznamenania a navrhovať ich na ocenenie iným organizáciám a štátnym orgánom
podľa príslušných predpisov.
Formou ocenenia mimoriadnych, dlhodobých zásluh o rozvoj biatlonu môže byť
udelenie čestného členstva "Čestný člen SZB" udeľované Prezídiom SZB.

VIII. Orgány SZB
Článok 8.1
1. Orgány SZB sú:
a) Valné zhromaždenie SZB (ďalej len „VZ SZB“) - najvyšší orgán
b) Prezídium SZB (ďalej len „P SZB“) - najvyšší výkonný orgán
c) Prezident SZB - výkonný orgán
d) Kontrolno-revízna komisia (ďalej len KRK SZB) - nezávislý kontrolný orgán
pričom predseda vykonáva funkciu kontrolóra
e) Disciplinárny orgán (ďalej len DO SZB) - disciplinárny orgán a orgán na riešenie
sporov.
2. Orgány SZB a ich členovia sú povinné vykonávať svoju funkciu s náležitou
starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská Kontrolno-revíznej
komisie a odborných orgánov SZB; ak rozhodnú v rozpore s ich stanoviskom, sú
povinní zverejniť dôvod rozporného rozhodnutia, ako aj predmetné stanovisko.
3. Funkčné obdobie prezidenta SZB a ostatných členov P SZB, predsedov a členov
orgánov SZB okrem KRK SZB je štyri roky, ak nejde o doplňujúcu voľbu. Funkčné
obdobie členov KRK SZB je 5 rokov.
4. Členovia orgánov SZB, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať
nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SZB a športovej činnosti
jeho členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov SZB.
5. Spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti SZB a osôb s jeho príslušnosťou, riešia
orgány na riešenie sporov.
6. Zápisnica zo zasadnutia VZ SZB, výkonného orgánu a kontrolného orgánu SZB
obsahuje všetky náležitosti podľa zákona o športe:
a) schválený program zasadnutia,
b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c)
zák.č. 440/2015 Z.z. 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.
7. Zápisnica zo zasadnutia podľa bodu 6 tohto článku sa zverejňuje na webovom sídle
SZB do 25 dní odo dňa zasadnutia príslušného orgánu.
8. Zápisnica zo zasadnutia podľa bodu 6) tohto článku sa zašle všetkým osobám
oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu SZB najneskôr do 25 dní
odo dňa zasadnutia.
9. Orgány zväzu spravidla zvolávajú, hlasujú a rozhodujú na osobných rokovaniach.
Ak však z povahy veci vyplýva vhodnosť a efektívnosť hlasovania alebo
rozhodovania členov orgánu prostredníctvom elektronického hlasovania per
rollam, uskutoční sa v danej veci hlasovanie alebo rozhodovanie členov orgánu
s využitím toho elektronického hlasovania per rollam, ktorého podobnosti upravuje
osobitný predpis SZB. Pri elektronickom hlasovaní per rollam je hlasovanie na
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základe plnej moci alebo iného poverenia neprípustné. Hlasovanie zaslaním
odpovede z emailového účtu člena orgánu SZB sa považuje za hlasovanie člena
orgánu SZB.

Článok 8.2
Volené výkonné orgány si vytvárajú pre svoju potrebu odborné pracovné komisie, na
čele ktorých stojí člen orgánu, ktorý komisiu zriaďuje.

Článok 8.3
1. SZB zabezpečuje nezlučiteľnosť výkonu funkcie v:
a) štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne SZB alebo jeho člena s
výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa
tovarov alebo služieb pre SZB alebo jeho člena,
b) kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom orgáne, disciplinárnom
orgáne, orgáne na riešenie sporov.
2. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SZB alebo
jeho člena, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je
pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci
orgánu, o člena, ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o existencii alebo o hrozbe
konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným
hlasovaním.
3. Člen orgánu SZB alebo jeho člena, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni,
je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni
alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť
voči konečnému rozhodnutiu orgánu SZB alebo jeho člena.
4. Člen KRK SZB nemôže byť zároveň členom (delegátom) VZ SZB, členom P SZB,
štatutárnym orgánom ani členom Disciplinárneho orgánu.
5. Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od
iných orgánov národného športového zväzu.

IX. Voľby do orgánov organizácie
Článok 9.1
1. Voľby do orgánov SZB sa vykonávajú na zasadnutí VZ SZB alebo elektronickou
formou prostredníctvom informačného systému športu v súlade so zák.č. 440/2015
Z.z. a v súlade s predpismi SZB. Pri elektronickom hlasovaní je hlasovanie na
základe plnej moci alebo iného poverenia neprípustné. Voľby prezidenta,
viceprezidentov SZB a DK SZB sa konajú raz za 4 roky. Voľba členov KRK SZB
(vrátane predsedu, kontrolóra) sa koná raz za 5 rokov.
2. Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SZB zabezpečuje Volebná komisia
volená VZ SZB. Volebná komisia sa skladá z predsedu a 4 členov volebnej komisie.
Predsedom volebnej komisie je člen volebnej komisie zvolený najvyšším počtom
hlasov. Pri rovnosti hlasov si delegáti spomedzi tých, čo získali rovnaký počet
hlasov zvolia predsedu. Prípravu volieb, kandidátky, volebnú komisiu, zistenia,
výsledky volieb ako aj prípadné ďalšie právomoci volebnej komisie upravuje
Volebný poriadok SZB.
3. Prezidenta SZB, 6 Viceprezidentov SZB, predsedu (kontrolóra) a 2 členov KRK
SZB, predsedu a 2 členov DK SZB volí a odvoláva VZ SZB tajným hlasovaním.
Členom P SZB môže byť maximálne 1 člen z jedného KB, čo sa nevzťahuje na
klubovú príslušnosť Prezidenta SZB.
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4. Každý člen SZB môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SZB
najneskôr do 14 (slovom štrnásť) dní pred dátumom konania VZ SZB.
5. Každý kandidát musí s návrhom člena SZB vyjadriť písomný súhlas, doručený na
sekretariát SZB najneskôr 7 (slovom sedem) dní pred dátumom konania VZ SZB,
na ktorom sa uskutočnia voľby. Každý kandidát vo voľbách môže byť zvolený len
do jednej volenej funkcie. Voľby sa uskutočňujú vo vzťahu k výkonnému orgánu v
poradí uvedenom v čl. 10.2 bod 2 písm. a) až g). Vo vzťahu k ostatným orgánom v
poradí uvedenom v programe zasadnutia konkrétneho VZ SZB. V prípade ak sa
kandidát bude uchádzať o viaceré volené funkcie a dôjde k zvoleniu kandidáta na
jednu z volených funkcií, nebude sa na jeho kandidatúru pri ďalšej voľbe vo vzťahu
k nasledujúcim voleným funkciám, na ktoré kandiduje, na konanom VZ SZB
prihliadať. Z dôvodu zachovania základného poslania a úloh SZB musí kandidát –
nečlen – najneskôr v deň doručenia písomného súhlasu s kandidatúrou na
sekretariát SZB, požiadať o udelenie členstva. Takýto kandidát sa stáva členom
SZB momentom jeho zvolenia do danej funkcie na VZ SZB. V prípade ak kandidát
o členstvo nepožiada, nebude sa na jeho kandidatúru na VZ SZB prihliadať.
6. Členmi P SZB a KRK SZB sa nemôžu stať tréneri poverení reprezentáciou mužov
a žien a zamestnanci sekretariátu SZB.

Článok 9.2
1. Právo kandidovať na jednotlivé volené funkcie do orgánov SZB má každá fyzická
osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, ak spĺňa zákonom stanovené
predpoklady a ak ju navrhne člen SZB:
a) na pozíciu Viceprezident športovcov môže byť volený zástupca športovcov, ak
ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov,
b) na pozíciu kontrolóra SZB môže byť volený člen SZB v súlade s §11 zákona
č.440/2015 Z.z.
2. Ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k SZB, kandidátov
navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny.

X. Postavenie a úlohy orgánov SZB
Článok 10.1
Valné zhromaždenie SZB
Článok 10.1.1
1. VZ SZB je najvyšším orgánom SZB.
2. Riadne zasadnutie VZ SZB sa uskutočňuje najmenej raz za rok, spravidla v mesiaci
apríl alebo máj.
3. Mimoriadne zasadnutie VZ SZB sa uskutočňuje a zvoláva za splnenia podmienok
upravených stanovami.
4. Volebné VZ SZB prezidenta, viceprezidentov SZB a členov DK SZB sa spravidla
koná v roku konania Zimných olympijských hier.
Článok 10.1.2
Kľúč pre určenie počtu delegátov na VZ SZB
1. Právo na delegáta s právom hlasovať má každý registrovaný KB. Z dôvodov
zachovania základného poslania a úloh SZB musí delegát, ktorý nie je členom SZB,
najneskôr deň predchádzajúci dňu predloženia písomného menného zoznamu
7

delegátov v zmysle čl. 10.1.3 bod 2 Stanov, v súlade s predpismi SZB a KB
požiadať o udelenie členstva a uhradiť členský príspevok. Takýto delegát sa stáva
členom SZB doručením písomného menného zoznamu delegátov v zmysle čl.
10.1.3 bod 2 Stanov. V prípade ak v lehote uvedenej v prvej vete tohto bodu
nedôjde k požiadaniu o udeleniu členstva v súlade s predpismi SZB a KB alebo ak
nedôjde k uhradeniu členského príspevku alebo ak nedôjde k doručeniu
písomného menného zoznamu v súlade s čl. 10.1.3 bod 2 Stanov nebude takáto
osoba (delegát) mať priznané postavenie delegáta a nebude ani vykonávať práva
delegáta na VZ SZB, a to ani hlasovacie práva. Požiadavka členstva sa vzťahuje
rovnako aj na náhradníka v zmysle čl. 10.1.2 bod 7 Stanov.
2. Pre určenie počtu delegátov jednotlivých KB s právom hlasovať platí nasledovný
kľúč:
a) jeden delegát za každú začatú 15-tku registrovaných členov, určenú z ročného
priemeru registrovaných členov daného KB za posledné 4 roky,
b) jeden delegát za každú začatú 10-tku športovcov do 23 rokov, určenú zo
sezónneho priemeru účasti týchto športovcov daného KB na súťaži Slovenský
pohár (leto zima) za poslednú ukončenú letnú a poslednú ukončenú zimnú
sezónu pred konaním VZ SZB,
c) najmenej jeden mesiac predo dňom konania VZ SZB sa určí počet delegátov
za registrovaný KB.
3. Delegátom s právom hlasovať je aj jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne
záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov.
4. Delegátom s právom hlasovať je aj jeden zástupca športových odborníkov, ak ho
navrhne záujmová organizácia športových odborníkov alebo najmenej 25
športových odborníkov.
5. Prizvaní sú členovia P SZB, KRK SZB, hostia a pracovníci sekretariátu bez práva
hlasovať, ak nie sú delegátmi KB.
6. Členom VZ SZB s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SZB len na základe
výkonu funkcie v orgáne SZB.
7. Volený člen VZ SZB sa ako delegát zúčastňuje na zasadnutí VZ SZB osobne alebo
ho môže zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen VZ SZB;
volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí
VZ SZB predložením zápisnice o jeho zvolení.
8. Členom VZ SZB, ktorý zastupuje KB ako delegát, je štatutárny orgán KB alebo ním
písomne splnomocnená osoba, ak KB na VZ SZB nezastupuje volený člen podľa
bodu 7 tohto článku.
9. Každý delegát VZ SZB má jeden hlas a všetky hlasy sú si rovné.
10. Delegát môže na VZ SZB vystupovať v postavení delegáta a vykonávať práva
delegáta len za jednu organizáciu, tzn. len ako delegát za jeden KB alebo len ako
zástupca športových odborníkov alebo len ako zástupca športovcov. V prípade ak
budú na sekretariát SZB doručené písomné menné zoznamy v súlade s čl. 10.1.3
bod 2 Stanov, z ktorých bude zrejmé, že identická osoba je ako delegát uvedená
vo viacerých zoznamoch, môže táto osoba vystupovať na VZ SZB v postavení
delegáta a vykonávať práva delegáta len vo vzťahu k tej organizácii, ktorá tento
zoznam doručila ako prvá, vo vzťahu k ostatným organizáciám nebude takejto
osobe postavenie delegáta na VZ SZB priznané a nebude môcť práva delegáta na
ňom vykonávať. O nepriznaní postavenia delegáta a nemožnosti vykonávať práva
delegáta na VZ SZB bude SZB príslušnú organizáciu (organizáciou pre účely tohto
bodu rozumej: KB, organizáciu športových odborníkov alebo navrhujúcich
najmenej 25 športových odborníkov, organizáciu športovcov alebo navrhujúcich
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najmenej 50 športovcov) bez zbytočného odkladu informovať prostredníctvom
svojej webovej stránky.
Článok 10.1.3
Ďalšie ustanovenia pre riadenie VZ SZB
1. VZ SZB zvoláva Prezídium SZB na základe svojho rozhodnutia v zmysle týchto
stanov alebo na základe požiadavky najmenej 2/3 zaregistrovaných KB.
2. P SZB zverejní informáciu o dátume konania VZ SZB na webovom sídle SZB 35
dní pred jeho konaním. KB ako aj záujmové organizácie športovcov, záujmové
organizácie športových odborníkov, navrhujúci športovci ako aj navrhujúci športoví
odborníci podľa bodu 3 a 4 článku 10.1.2 týchto stanov sú povinní predložiť na
sekretariát SZB písomný menný zoznam delegátov s uvedením korešpondenčných
a emailových adries, najneskôr 14 dní pred konaním VZ SZB. Podrobnú informáciu
o konaní VZ SZB vrátane zverejnenia pozvánky s informáciou o dátume, mieste,
čase začiatku konania a programe VZ SZB zverejní P SZB na webovom sídle SZB
v lehote stanovenej zákonom č. 440/2015 Z.z.
V prípade ak nedôjde k predloženiu písomného menného zoznamu delegátov
s uvedením korešpondenčných a emailových adries, najneskôr do 14 dní pred
konaním VZ SZB, nebudú môcť takéto osoby (delegáti) na VZ SZB vystupovať
v postavení delegáta ani vykonávať žiadne práva delegáta na VZ SZB.
3. Pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú
osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí VZ SZB najmenej sedem
dní pred konaním VZ SZB. Za zaslanie v zmysle tohto bodu sa považuje aj
odoslanie pozvánky s návrhom programu zasadnutia a podkladmi prostredníctvom
emailu, na emailovú adresu delegáta určenú v bode 2 tohto článku.
4. VZ SZB vedie osoba poverená zvolávateľom.
5. VZ SZB je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s
právom hlasovať.
6. Program zasadnutia VZ SZB a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku
zasadnutia VZ SZB. V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže
VZ SZB prijať len odporúčania a stanoviská.
7. Rozhodnutia VZ SZB sa prijímajú verejným hlasovaním, s výnimkou volieb
Prezidenta SZB, Viceprezidentov SZB, Kontrolóra SZB, ktorý je zároveň
predsedom KRK SZB, členov KRK SZB a DK SZB, ktoré sa vykonávajú tajným
hlasovaním.
8. VZ SZB prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov
s právom hlasovať, ak tieto stanovy neurčujú inak.
9. Mimoriadne zasadnutie VZ SZB je oprávnený zvolať:
a) najmenej 50% členov SZB,
b) Prezídium SZB,
c) Kontrolór SZB.
10. Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov SZB a noví členovia orgánov na
ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať
ktorýkoľvek člen národného športového zväzu.
Článok 10.1.4
Valné zhromaždenie SZB prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
delegátov s právom hlasovať rozhodnutia, ktorými:
1. schvaľuje program rokovania VZ SZB,
2. volí a odvoláva:
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a) Prezidenta SZB,
b) Viceprezidentov pre jednotlivé oblasti,
c) Predsedu a členov Disciplinárnej komisie,
d) Predsedu a členov volebnej komisie,
3. volí predsedu a 2 členov KRK SZB a odvoláva členov KRK SZB (okrem predsedu,
kontrolóra, KRK SZB),
4. schvaľuje štatút KRK SZB a rozhoduje o jeho zmenách,
5. schvaľuje rozpočet SZB na obdobie medzi VZ SZB,
6. schvaľuje oficiálny znak SZB, vlajku a logo,
7. prejednáva a schvaľuje vyhodnotenie činnosti SZB, smery ďalšieho rozvoja SZB,
výsledky hospodárenia SZB, výročnú správu SZB, smernicu o platovom zaradení
zamestnancov SZB, smernicu o odmenách pre členov P SZB a KRK SZB a ďalšie
materiály podľa potreby (organizačnú štruktúru SZB a pod.),
8. schvaľuje výšku členských príspevkov,
9. potvrdzuje vstup či výstup SZB do alebo z iných organizácií, vrátane
medzinárodných,
10. rozhoduje o neprijatí za člena SZB,
11. rozhoduje o vylúčení člena SZB,
12. rozhoduje o ďalších uzneseniach, o ktorých rozhodovanie nespadá do právomoci
iných orgánov SZB ak tieto Stanovy alebo zák.č. 440/2015 Z.z. na ich prijatie
v zmysle čl. 10.1.5 bod 8 Stanov nevyžaduje 2/3-ovú väčšinu hlasov prítomných
delegátov.
Článok 10.1.5
Do výlučnej pôsobnosti VZ SZB, v rámci ktorej VZ SZB prijíma dvojtretinovou
väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať rozhodnutia, patrí:
1. schvaľovanie stanovy SZB a ich zmeny,
2. rozhodovanie o vytvorení, zrušení obchodnej spoločnosti, prevode obchodného
podielu alebo akcií obchodnej spoločnosti ktorej spoločníkom alebo akcionárom je
SZB a rozhodovanie o majetkových právach v danej spoločnosti v súlade so
zákonom č. 440/2015 Z.z.,
3. rozhodovanie o vytvorení, zrušení obchodnej spoločnosti, prevode obchodného
podielu alebo akcií obchodnej spoločnosti podľa § 18 zák.č. 440/2015 Z.z. a
rozhodovanie o majetkových právach v danej spoločnosti v súlade so zákonom č.
440/2015 Z.z.,
4. rozhodovanie o zániku SZB,
5. schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia je vyššia ako
300 000,- EUR za kalendárny rok. Pre účely uzatvorenia zmlúv, na základe ktorých
bude pre SZB poskytnuté plnenie z titulu dotácie, zmluvy o poskytnutí príspevku
uznanému športu podľa § 69a zákona o športe sa schválenie v zmysle tohto bodu
nevyžaduje, a to ani v prípade prekročenia hodnoty 300 000,- EUR,
6. reorganizácia súťaží,
7. odvolávanie, kontrolóra - predsedu KRK SZB,
8. prijímanie ďalších rozhodnutí v zmysle týchto stanov resp. v zmysle zákona
č. 440/2015 Z.z.
Článok 10.1.6
1. Prezident SZB je povinný na žiadosť ktoréhokoľvek člena SZB požiadať
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR o určenie nezávislého
pozorovateľa, ktorý bude oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí
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volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov. Ministerstvo určí nezávislého
pozorovateľa aj na žiadosť člena SZB alebo člena (delegáta) VZ SZB.
2. Nezávislý pozorovateľ uvedie svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb
v písomnej správe, v ktorej uvedie zistené nedostatky. Na zistené nedostatky je
povinný upozorniť volebnú komisiu a kontrolóra bezodkladne po ich zistení. Správa
nezávislého pozorovateľa je prílohou zápisnice z volieb.
3. Úhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov spojených s účasťou
nezávislého pozorovateľa na voľbách znáša SZB.

Článok 10.2
Prezídium SZB
1. Prezídium SZB je najvyšším výkonným orgánom SZB medzi Valnými
zhromaždeniami SZB v súlade s uznesením VZ SZB.
2. P SZB tvorí:
a) Prezident
b) Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu
c) Viceprezident pre ekonomiku a marketing
d) Viceprezident pre technické záležitosti
e) Viceprezident športovcov
f) Viceprezident pre mládež
g) Viceprezident pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov
3. P SZB zasadá najmenej 6-krát ročne:
a) schvaľuje menovanie generálneho sekretára SZB,
b) schvaľuje štátnu reprezentáciu biatlonu v zimnom i letnom období a rozhoduje
o jej účasti na medzinárodných podujatiach,
c) schvaľuje organizačný a pracovný poriadok sekretariátu SZB,
d) predkladá na VZ SZB návrh finančného rozpočtu na ročné obdobie a výsledky
hospodárenia za účtovné obdobie,
e) plní úlohy uložené VZ SZB,
f) zvoláva a organizačne zabezpečuje VZ SZB,
g) prejednáva rozhodnutia KRK SZB a zabezpečuje nápravu,
h) menuje svojich zástupcov do národných i medzinárodných organizácií,
i) riadi činnosť nižších organizačných článkov SZB,
j) rieši návrhy, pripomienky a sťažnosti členov a KB,
k) udeľuje tituly, vyznamenania a ocenenia,
l) schvaľuje Pravidlá SZB a výšku štartovného na pretekoch,
m) rozhoduje o prevode vlastníctva majetku SZB v hodnote do 50 000,- EUR
vrátane,
n) môže aktuálne mzdové ohodnotenie Prezidenta zvýšiť až o 50% po minimálne
jednom roku vykonávania funkcie. Ak Prezídium nerozhodne o zvýšení
mzdového ohodnotenia Prezidenta, postupuje sa podľa článku 10.3. bod 2.

Článok 10.3
Prezident SZB
1. Prezident SZB je najvyšším predstaviteľom a štatutárnym zástupcom SZB.
2. Prezident má nárok na mzdové ohodnotenie, ktoré je maximálne dvojnásobkom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok.
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3. Prezident SZB:
a) riadi činnosť SZB,
b) zastupuje SZB,
c) riadi činnosť Prezídia SZB,
d) riadi činnosť generálneho sekretára SZB.

Článok 10.4
Zodpovednosti Viceprezidentov SZB
Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu:
1. zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,
2. vytvára a riadi trénersko-metodickú komisiu,
3. zabezpečuje a riadi štátnu reprezentáciu biatlonu,
4. prekladá na P SZB návrh na menovanie zodpovedných trénerov reprezentačných
družstiev,
5. oboznamuje členov realizačných tímov o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo
zmluvných vzťahov medzi športovcami, trénermi a ďalším personálom a SZB,
6. navrhuje nominačné kritéria pre štátnu reprezentáciu biatlonu,
7. v súčinnosti so SOV sa podieľa na príprave olympionikov,
8. spracováva návrh na nákup zbraní, streliva a ostatného materiálu pre potreby
štátnej reprezentácie a jeho prideľovanie,
9. koordinuje prípravu, materiálne zabezpečenie a výjazdy štátnej reprezentácie
s rezortnými športovými strediskami,
10. predkladá P SZB návrh účasti na medzinárodných podujatiach,
11. zabezpečuje metodickú činnosť v rámci štátnej reprezentácie biatlonu,
12. pred začiatkom každej zimnej sezóny pripravuje návrh zmlúv so športovcami
v súlade s osobitnými predpismi a predkladá ich na schválenie P SZB.
Viceprezident pre ekonomiku a marketing:
1. zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,
2. vytvára a riadi hospodársku komisiu,
3. rozvíja obchodnú činnosť a vyhľadáva vhodných sponzorov,
4. navrhuje a predkladá P SZB pravidlá fungovania obchodných spoločností SZB,
5. tvorí marketingovú stratégiu SZB a kontroluje plnenie sponzorských zmlúv,
6. podieľa sa na ďalších ekonomických aktivitách a plní povinnosti s tým súvisiace,
7. zabezpečuje informovanie masmédií, podieľa sa na príprave tlačových konferencií
a zabezpečuje spoluprácu s masmédiami,
8. navrhuje a predkladá P SZB zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a
majetkom SZB,
9. navrhuje a predkladá P SZB spôsob platenia členských príspevkov.
Viceprezident pre technické záležitosti:
1. zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,
2. vytvára a riadi športovo-technickú komisiu,
3. koordinuje spoluprácu organizátora a SZB pri medzinárodných a národných
súťažiach organizovaných SZB,
4. zabezpečuje metodickú, športovú a organizačnú činnosť v rámci SZB (športový
kalendár, smernice, rebríček a pod.),
5. spracováva návrhy zmien a doplnkov Pravidiel biatlonu,
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6. eviduje a schvaľuje prestupy športovcov,
7. riadi a zabezpečuje prípravu cvičiteľov, rozhodcov, trénerov a ostatných
funkcionárov a vedie ich evidenciu.
Viceprezident športovcov:
1. zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,
2. zhromažďuje pripomienky a návrhy k rozvoju biatlonu od aktívnych športovcov
SZB,
3. zabezpečuje informovanosť členov o pravidlách Svetového antidopingového
programu,
4. sleduje trendy a navrhuje ich implementáciu pre rozvoj biatlonu.
Viceprezident pre mládež:
1. zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,
2. vytvára a riadi komisiu mládeže,
3. zabezpečuje vypracovanie koncepcie práce mládežníckeho športu, zodpovedá za
realizáciu a rozvoj,
4. zabezpečuje metodickú činnosť článkov mládeže SZB a pripravuje metodické
materiály pre vzdelávanie trénerov SZB,
5. navrhuje a predkladá P SZB zaradenie talentovaných športovcov do stredísk
mládeže,
6. predkladá P SZB návrh na rozdelenie materiálu a zbraní určených pre rozvoj
mládeže,
7. zabezpečuje vypracovanie smerníc a ostatných materiálov týkajúcich sa rozvoja
mládeže.
Viceprezident pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov:
1. zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,
2. vytvára a riadi komisiu pre organizovanie činnosti zväzu a klubov,
3. podieľa sa na ďalších športových a propagačných aktivitách a plní povinnosti s tým
súvisiace,
4. spracováva návrhy pre fungovanie kategórií veteránov,
5. zhromažďuje pripomienky z činnosti KB a predkladá ich na riešenie P SZB,
6. zabezpečuje informovanie KB o činnosti a aktuálnych záležitostiach.

Článok 10.5
Generálny sekretár SZB:
1. je štatutárnym zástupcom SZB, je výkonným profesionálnym pracovníkom SZB. Na
návrh Prezidenta SZB ho schvaľuje a menuje P SZB. Práva a povinnosti
generálneho sekretára určuje organizačný poriadok, Stanovy SZB a Pracovný
poriadok sekretariátu SZB,
2. nemôže byť počas výkonu svojej funkcie členom P SZB ani ostatných výkonných
a kontrolných orgánov SZB.

Článok 10.6
Kontrolno-revízna komisia (KRK SZB):
1. je nezávislým orgánom kontroly činnosti SZB a jeho orgánov,
2. počet členov KRK SZB je 3,
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3. predseda KRK SZB vykonáva zároveň funkciu Kontrolóra, ktorý je spolu s ďalšími
členmi KRK SZB volený najvyšším orgánom SZB (VZ SZB),
4. status, právomoci a konanie KRK SZB upravuje Štatút KRK SZB,
5. sa vo svojej práci riadi zákonom č. 440/2015 Z.z., svojim štatútom a Stanovami
SZB,
6. sa zo svojej činnosti zodpovedá VZ SZB.
Článok 10.6.1
Kontrolór
Predseda KRK SZB vykonáva funkciu kontrolóra SZB v zmysle zákona o športe.
1. Kontrolór vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly v SZB a je
najvyšším kontrolným orgánom SZB.
2. Kontrolóra volí a odvoláva najvyšší orgán Zväzu (VZ SZB) zároveň s jeho voľbou
ako predsedu KRK SZB. Za kontrolóra môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá má
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a spĺňa kvalifikačné
predpoklady. Kvalifikačné predpoklady a spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra
ustanovuje Zákon.
3. Funkčné obdobie kontrolóra a zároveň jeho funkčné obdobie ako predsedu KRK
SZB je 5 rokov.
4. Funkcia kontrolóra zaniká stratou spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra podľa
Zákona alebo na základe rozhodnutia disciplinárneho orgánu SZB z dôvodu
závažného porušenia povinnosti kontrolóra.
5. Kontrolór môže byť pred uplynutím jeho funkčného obdobia odvolaný z funkcie VZ
SZB, dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých delegátov; dôvod odvolania musí byť
uvedený v rozhodnutí o odvolaní.
Článok 10.6.2
Právomoci a úlohy kontrolóra:
1. výkonom svojej funkcie zabezpečuje, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu
povinnosti vyplývajúcej z právneho poriadku, predpisov a rozhodnutí Zväzu a aby
sa predchádzalo ukladaniu sankcií, opatrení a negatívnym dôsledkom pre SZB a
členov SZB,
2. podrobnosti výkonu a postupov pri vykonávaní funkcie kontrolóra a vykonávaní
kontroly upravuje Zákon,
3. ak pri výkone kontrolnej činnosti kontrolóra hrozí konflikt záujmov, kontrolór postúpi
podanie hlavnému kontrolórovi športu.

Článok 10.7
Všetky orgány SZB sú uznášaniaschopné pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov
orgánu. Uznesenie všetkých orgánov SZB je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná
väčšina prítomných členov orgánu ak tieto Stanovy neurčujú inak.
Zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou sa zašle všetkým
osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní
odo dňa zasadnutia.

Článok 10.8
Členovi P SZB, KRK SZB a volených orgánov SZB zaniká mandát:
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1. uplynutím funkčného obdobia (podľa čl. 8.1. bod 3) a zvolením nového člena
P SZB, KRK SZB, resp. DK SZB,
2. písomným vzdaním sa členstva v P SZB, KRK SZB, resp. DK SZB,
3. odvolaním VZ SZB,
4. úmrtím,
5. funkčné obdobie prvých členov DK SZB končí uplynutím funkčného obdobia členov
P SZB, ktorý sú v čase zvolenia prvých členov DK SZB vo funkcii. Tým nie sú
dotknuté body 2, 3, 4 tohto článku.

Článok 10.9
Disciplinárny orgán (DO SZB):
1. Disciplinárna komisia SZB (ďalej len „DK SZB“) je disciplinárnym orgánom
a orgánom na riešenie sporov, ktorý rozhoduje vo veci na prvom stupni,
2. DO SZB rozhodujúcim na druhom stupni je Prezídium SZB, ktoré je pre účely
disciplinárneho konania označený ako Odvolacia komisia SZB (OK SZB), jej
predsedom je Prezident SZB.
3. DO SZB má právomoc súdiť a sankcionovať porušenie predpisov SZB, porušenie
pravidiel súťaže a porušenie rozhodnutí SZB. DK SZB tvorí predseda a ďalší dvaja
členovia.
4. DO SZB je volený VZ SZB na obdobie 4 rokov. Volebné obdobie predsedu DK SZB
a OK SZB začína plynúť dňom zvolenia VZ SZB,
5. DO SZB plní najmä tieto úlohy:
a) dozerá na dodržiavanie Stanov SZB, Pravidiel biatlonu SZB a predpisov,
ktorými sú členovia SZB viazaní, ako aj na dodržiavanie rozhodnutí SZB
b) kontroluje a dozerá na disciplínu a morálku členov SZB a orgánov SZB,
c) prejednáva podnety na disciplinárne stíhanie,
d) rozhoduje o disciplinárnych previneniach členov SZB,
e) oznamuje P SZB svoje zistenia a odporúčania na odstránenie zistených
nedostatkov,
f) rozhoduje spory vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou SZB a osôb s jej
príslušnosťou,
g) ukladá sankcie a opatrenia za porušenie pravidiel súťaže, predpisov a
rozhodnutí orgánov SZB,
h) rozhoduje o porušovaní stanov a znevažovanie dobrého mena SZB,
i) za porušenie antidopingových pravidiel riadi Disciplinárne konanie a udeľuje
disciplinárne tresty,
6. DO SZB sa riadi disciplinárnym poriadkom SZB.

Článok 10.10
Doplnkové voľby
1. Doplňujúce voľby do orgánov SZB je možné uskutočniť, ak vznikne potreba
doplnenia orgánov v období medzi pravidelnými voľbami najmä v prípade
predčasného zániku funkcie predchádzajúceho nositeľa funkcie.
2. Doplňujúce voľby do orgánov SZB sa spravidla uskutočnia v rámci programu na
najbližšom VZ SZB
3. Prípravu a priebeh volieb na VZ SZB upravujú Volebný poriadok a Rokovací
poriadok SZB.
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XI. Zásady hospodárenia organizácie
Článok 11.1
Hospodárenie s majetkom sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi.
S majetkom, ktorý jednotlivé právne subjekty nadobudnú, hospodária samostatne,
s výnimkou účelových dotácií.

Článok 11.2
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 30 000,- EUR, podpisuje prezident SZB a jeden ďalší člen P SZB.
Ak hodnota nepresiahne 30 000,- EUR podpisuje prezident SZB samostatne. Majetok
SZB tvoria hmotné a finančné prostriedky získané formou:
1. bezplatného prevodu vlastníctva z titulu následníctva po iných organizáciách,
2. dotácií, darov, sponzorskej činnosti, výnosov z reklám a pod.,
3. hospodárskej činnosti a poskytovanými službami,
4. členských príspevkov,
5. iných zdrojov.

Článok 11.3
Pokiaľ SZB zanikne bez likvidácie, prechádzajú všetky práva a povinnosti, záväzky a
pohľadávky na právneho nástupcu. Pri zániku s likvidáciou vykoná vyrovnanie
likvidátor, ktorého ustanoví VZ SZB.

XII. Záverečné ustanovenia
Článok 12.1
SZB má právo používať schválenú symboliku, ako aj pečiatky so svojim znakom,
názvom, organizačným útvarom, jeho stupňom a sídlom.

Článok 12.2
SZB zanikne, ak:
1. na VZ SZB o tom rozhodnú najmenej 2/3 prítomných delegátov s právom hlasovať,
2. v SZB nebude pracovať ani jeden registrovaný KB.

Článok 12.3
Výklad týchto stanov podáva výhradne Prezídium SZB.

Článok 12.4
V prípade, ak niektoré ustanovenie týchto stanov sa dostane do rozporu s osobitným
predpisom (najmä zákonom č. 440/2015 Z.z.) alebo jeho vykonávacím predpisom,
takéto ustanovenie stanov sa nepoužije a na miesto neho sa použije príslušné
ustanovenie zákona alebo vykonávacieho predpisu.

Článok 12.5
Vzťahy neupravené týmito stanovami, vnútornými predpismi alebo smernicami sa
riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak sa niektoré
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ustanovenie týchto stanov alebo jeho časť ukáže ako neplatné alebo neúčinné alebo
v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, uvedené nemá vplyv na ostatné.

Článok 12.6
Stanovy SZB nadobúdajú platnosť odo dňa ich schválenia VZ SZB a účinnosť dňom
vzatia zmeny stanov Ministerstvom vnútra SR na vedomie.

Článok 12.7
Týmto strácajú platnosť Stanovy SZB registrované MV SR dňa 19.5.2017 pod číslom
spisu VVS/1-900/90-709-10.
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