
 
Zápis zo zasadnutia Prezídia SZB č. 13 

Banská Bystrica, 15.9.2016 

Začiatok zasadnutia: 10:00 
Koniec zasadnutia: 15:00 

Program 
1. Otvorenie 
2. Príprava Mimoriadneho Valného zhromaždenia SZB 
3. Schválenie programu VZ 
4. Schválenie volebného a rokovacieho poriadku 
5. Schválenie predbežných kandidátiek 
6. Schválenie návrhov na úpravu Stanov 
7. Hostia 
8. Rozdelenie úloh na prípravu materiálov 
9. Schválenie štatútu KRK 
10. Písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin 

ich vzniku 
11. Úlohy 
12. Rôzne 

Prítomní: T. Fusko, I. Lehoťan, M. Kazár, O. Kosztolányi, A. Murínová, P. Kobela, G. Majdiš. 
Ospravedlnení: R. Cienik, D. Chrapán, O. Konůpková, R. Šimočko, I. Luptovský 
Neprítomný: J. Sanitra 
Prizvaní: M. Štefániková 

1. Otvorenie 
Zasadnutie P-SZB otvoril prezident T. Fusko.  

2. Príprava Mimoriadneho Valného zhromaždenia SZB 
Diskusia k Stanovám SZB, Článok 10.1.2 bod 2.b) jeden delegát za každých začatých 10 aktívnych 
športovcov z poslednej letnej a zimnej sezóny pred VZ. 

T. Fusko konštatoval, že stanovy sú v tejto časti dosť nešťastne formulované a má za to, že: 
určenie Letnej sezóny (2015 alebo 2016), ktorá sa bude zarátavať pre výpočet je nejasné.   
Stanovy v čl. 10.1.3 bod 2 odkazuje pri určovaní lehoty pre účely zaslania pozvánky na zákon 440/2015 
Z.z. (teda 7 dní). Iná lehota pre účely zvolania VZ v Stanovách SZB nie je definovaná.  A teda určenie 
termínu 30.06.2016 pre spracovanie počtu delegátov môže mať za následok ukrátenie niektorých KB pri 
určení počtu delegátov. Z uvedeného dôvodu má za to, že nie je možné vylúčiť letnú sezónu. Ďalej uviedol, 
že medzi sezónami máme prestupový termín a niektorí športovci prestúpia do iného KB, čím nám vznikajú 
duplicitné zápočty športovcov. 
T. Fusko navrhol pre výpočet delegátov použiť vzorec - (zimná sezóna + letná sezóna) delené dva. 

P. Kobela navrhol, delegátov ponechať tak ako boli vypočítaní a KB, ktoré vznikli v roku 2016, umožniť pre 
výpočet delegátov za aktívnych športovcov letnú sezónu 2016. 

I. Lehoťan vyjadril súhlas s návrhom T. Fuska, teda prerátať počty aktívnych športovcov a vydeliť dvomi. 

Uznesenie č. 1 
P-SZB priznáva delegátov za aktívnych športovcov z poslednej letnej sezóny 2016 novo 
vzniknutým klubom v roku 2016. 
(za návrh 5, proti 0, zdržali  sa 2) 



Diskusie k pozícii viceprezidenta pre športovcov. Na pozíciu Viceprezident pre športovcov môže byť 
volený zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 
športovcov. 

O. Kosztolányi navrhuje riešiť voľbu Viceprezidenta športovcov volebným poriadkom bod 11, ak športovci 
nenavrhnú kandidáta. 

T. Fusko navrhol riešenie prípadu, keď športovci nenavrhnú žiadneho kandidáta. Navrhuje prijať návrhy 
na Viceprezidenta pre športovcov od delegátov MVZ II 2016 počas prezentácie na MVZ II 2016. 

Uznesenie č. 2 
P-SZB schvaľuje prijať návrhy na Viceprezidenta pre športovcov od delegátov MVZ II 2016 počas 
prezentácie, pokiaľ 3 dni pred MVZ II 2016 športovci nenavrhnú kandidáta. 
(jednohlasne) 

3. Schválenie programu MVZ II 2016 
K bodu 11. sa v bode b) doplní „v poradí jednotlivo“ a pripojí sa bod c) správa volebnej komisie – 
vyhlásenie výsledkov, čím sa posúva ďalšie body. 
T. Fusko navrhol nové miesto konania MVZ II v Kúpeľoch Brusno. Pripomenul, že je to pracovné 
zhromaždenie a pri výbere miesta bola rozhodujúca cena za prenájom priestorov. Prenájom kongresovej 
miestnosti 40€/hodina max. 200€. Obedy formou bufetu 5€ osoba. Coffe break (káva, čaj, voda) 3€ 
osoba. 
P-SZB schvaľuje program konania MVZ II. 
(jednohlasne) 

4. Schválenie volebného a rokovacieho poriadku 
Volebný poriadok:  
bod 3. Valné zhromaždenie volí 6 viceprezidentov jednotlivo v poradí tak ako je uvedené v stanovách: 
Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu, 
Viceprezident pre ekonomiku a marketing, 
Viceprezident pre technické záležitosti 
Viceprezident športovcov 
Viceprezident pre mládež 
Viceprezident pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov 

P-SZB schvaľuje volebný poriadok. 
(jednohlasne) 

P-SZB schvaľuje rokovací poriadok. 
(jednohlasne) 

5. Schválenie predbežných kandidátiek  
P-ZSB berie na vedomie zoznam kandidátov. 
P-SZB nesúhlasí  so zverejnením návrhov od KB na Viceprezidenta pre šport , vzhľadom k tomu, že 
športovci si sami musia navrhnúť kandidáta najneskoršie tri dni pred MVZ II 2016. 
(jednohlasne) 

6. Schválenie návrhov na úpravu Stanov 
P. Kobela uviedol, že je niekoľko bodov v stanovách SZB, ktoré je potrebné ešte doplniť, upraviť alebo 
zmeniť. Ide najmä o kľúč na voľbu delegátov a spresniť definíciu aktívnych športovcov 

P-SZB konštatuje, že je nevyhnutné vykonať úpravy Článku 10.1.2 Kľúč pre určenie počtu delegátov na 
VZ SZB v stanovách. 
(jednohlasne) 

7. Hostia 



G. Majdiš navrhuje nepozývať hostí, vzhľadom na to, že je to pracovné a mimoriadne valné 
zhromaždenie, ktoré sa koná už 2. krát v tomto roku.  

M. Kazár navrhuje zástupcu MŠVVaŠ SR a média 

A. Murínová navrhuje zástupcu VŠC Dukla a média. 

P-SZB schvaľuje hostí z médií, zástupcu MŠVVaŠ a zástupcu z VŠC Dukla. 
(jednohlasne) 

8. Rozdelenie úloh 
T. Fusko navrhol pracovné predsedníctvo, skrutátorov, mandátovú komisiu, volebná komisiu, návrhovú  
komisia ako na MVZ I 2016. 
Pracovné predsedníctvo - T. Fusko, viceprezident, viceprezident, generálny sekretár SZB. 
Skrutátorov vyberie O. Kosztolányi 
Mandátová komisia - Olga Konůpková 
Volebná komisia - Radovan Cienik 
Návrhová  komisia - Gustáv Majdiš 

P-SZB súhlasí s návrhom. 
(jednohlasne) 

9. Schválenie štatútu KRK 
P. Hric predložil na schválenie štatút KRK, v ktorom sa po odsúhlasení stáva P. Hric aj hlavným 
kontrolórom v súlade s novým Zákonom o športe. 

P-SZB zobral na vedomie štatút KRK. 

10. Písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na 
odstránenie príčin ich vzniku 
V súvislosti s vládnym auditom, ekonómka M. Baková vypracovala zoznam opatrení. 
P-SZB bolo oboznámené so zoznamom a berie ho na vedomie. 

11. Úlohy 
Na P-SZB 13.5.2016 boli vyzvaní členov P SZB aby v rámci svojich komisií posielali návrhy 
k organizačnému poriadku a ku kompetenciám a úlohám nových viceprezidentov. Keďže neboli doručené 
žiadne návrhy, bude tvorba štatútov už v kompetencii nových viceprezidentov. 

12. Rôzne 
a) Smernica trénerov 
Pôvodný návrh Smernice trénerov s 19.7.2016 dopracovala licenčnú komisiu v zložení Anka Murínová, 
Pavel Kobela a Tomáš Fusko. 

T. Fusko informoval, že sa bude k trénerom pristupovať jednotlivo a v spolupráci s VŠ sa budú musieť 
tréneri dovzdelať. 

P-SZB schvaľuje Smernica trénerov. 
(jednohlasne) 

b) M. Kazár požiadal o informáciu o platovom zaradení zamestnancov SZB. 
Prezident podal informáciu. Kompletné informácie o stave ekonomiky budú súčasťou Správy 
o hospodárení SZB na MVZ II 2016. Členovia P-SZB budú oboznámení so Správou ešte pred MVZ II 2016. 

 

Zapísal: M. Štefániková 

Schválili: členovia P SZB 
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