
Z Á P I S 
zo VI. VALNÉHO  ZHROMAŽDENIA  SZB 

v Banskej Bystrici, 22. mája 2010 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
Hostia : PaedDr. Ľubomír Roško – VŠC Dukla Banká Bystrica, ocenení členovia  
             a zástupcovia médií 
 
Program : 1  Otvorenie 
                 2. Voľba pracovného predsedníctva 
                 3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 
                 4. Schválenie programu 
                 5. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku 
                 6. Správa o činnosti za obdobie od 1.júna 2006 do 30.apríla 2010 
                 7. Správa o hospodárení 
                 8. Správa Kontrolnej a revíznej komisie 
                 9. Programové zameranie činnosti SZB po VI. Valnom zhromaždení SZB 
               10. Správa mandátovej komisie 
               11. Odovzdanie vyznamenaní a ocenení pri príležitosti životného  jubilea  
                     a  20. výročia  SZB 
               12. Diskusia 
               13. Návrh na úpravu Stanov SZB 
               14. Voľby prezidenta  
               15. Voľby Prezídia SZB a Kontrolnej a revíznej komisie 
               16. Správa volebnej komisie 
               17. Návrh uznesenia 
               18. Záverečné slovo novozvoleného prezidenta 
 
Pred oficiálnym otvorením VI. Valného zhromaždenia SZB sa uskutočnil krst publikácie 
vydanej k 20. výročiu vzniku Slovenského zväzu biatlonu pod názvom „Dvadsať rokov, 
dvadsať presných zásahov“, ktorý uviedol prezident SZB Juraj Sanitra a publikáciu  
predstavil Ivor Lehoťan. Knihu, za prítomnosti autorského kolektívu a vydavateľa pokrstili  
Martina Halinárová, Anna Murínová a Pavol Hurajt.  
 
 
1. Otvorenie 
    Prítomných privítal prezident SZB J.Sanitra, ktorý odovzdal slovo P.Petrovičovi, ktorý riadil   
    prvú časť  Valného zhromaždenia. 
    V úvode boli jednomyseľne zvolení 3 skrutátori : P.Hric, M.Mesík a D.Schön     
 
 
2. Voľba pracovného predsedníctva 
    Na základe návrhu P SZB bolo jednomyseľne zvolené pracovné predsedníctvo v zložení :  
    prezident SZB J. Sanitra, viceprezidenti  I. Lehoťan a M. Gašperčík, generálna sekretárka  
    SZB O. Hanesová a P. Petrovič riadiaci I. časti Valného zhromaždenia SZB.  

 
 

3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 
     Na základe návrhu P SZB boli zvolené pracovné komisie v zložení : 
     Mandátová komisia :  D Litva (AOS L.Mikuláš),  D.Schön (MŠK  
                                        Brezno), V.  Kubacká (ŽP Šport Podbrezová) 
     Volebná komisia      :  M. Fendeková (KB Šuňava), P. Luptovský  (KB Vyhne), M. Mesík  
                                        (KB Selce)  I. Šarišský (Prešov) , Fr. Lacko (Osrblie) 
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     Návrhová  komisia  :   G. Majdiš (Meteor D,Kubín), V. Gažúr (Magnezit Revúca), 
                                         A. Dubovský (Fox Prešov), J. Schön  (Č.Balog),  
                                         I. Korpalla (Mlynky) 
 
 
 4. Schválenie programu 
     Po doplnení bodu 14. Návrh na úpravu Štatútu KRK  bol program VZ SZB schválený. 
 
 
 5. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku 
      VZ SZB neschválilo návrh F.Lacka (KB Osrblie) na úpravu rokovacieho poriadku  
      v bode 7/ aby pre úpravu stanov postačoval súhlas  nadpolovičnej väčšiny.  
      Rokovací poriadok bol schválený bez zmien a doplnkov. 
      Volebný poriadok bol schválený bez zmien a doplnkov. 
  
 
 6. Správa o činnosti za obdobie od 1.júna 2006 do 30.apríla 2010 
     Správu o činnosti dostali všetci delegáti v písomnej podobe a tvorí súčasť tohto zápisu.  
      Prezident SZB ju predniesol v skrátenej verzii.  
                  
 
7. Správa o hospodárení 
    Správu o hospodárení za obdobie od 1.1.2006 do 31.3.2010 predniesla ekonómka SZB 
    J.Michalisková,. Správa tvorí prílohu tohto zápisu a bola schválená v uznesení z VZ. 
     
 
8. Správa Kontrolnej a revíznej komisie 
    Správu Kontrolnej a revíznej komisie SZB predniesla jej predsedníčka J.Šimočková.  
    Správa tvorí prílohu tohto zápisu a bola schválená v uznesení z VZ. 
   
   
9. Programové zameranie činnosti SZB po VI. Valnom zhromaždení SZB 
    Programové zameranie činnosti SZB po VI. Valnom zhromaždení  predniesla generálna  
    sekretárka O.Hanesová.  
    Programové zameranie  tvorí prílohu tohto zápisu a bolo s doplnkami schválené  
    v uznesení z VZ. 
     
 
10. Správa mandátovej komisie 
   V správe mandátovej komisie, ktorú  predniesol jej predseda D.Litva bolo konštatované, že  
   na VZ SZB sa prezentovalo 81 z 86 pozvaných delegátov, čo je 94,2 % účasť a VZ je  
   uznášaniaschopné. 
   Po tomto bode odovzdal P.Petrovič vedenie zhromaždenia O.Hanesovej  
 
 
11. Odovzdanie vyznamenaní a ocenení pri príležitosti životného  jubilea a  20. výročia             
      SZB 
      a/ Prezídium Slovenského  zväzu  biatlonu udelilo  bronzové odznaky SZB  pri  
          príležitosti tohtoročného životného jubilea : B. Paugschovej, P. Škvaridlovi,  
          V. Kmeťovi, S. Valenčinovi, M. Hofericovi a  V. Andelovi. 
 
      b/ Pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenského zväzu biatlonu udelilo Prezídium SZB   

- Čestné uznanie  : M. Náčinovi ,J. Barbierikovi, C. Živorovi, J. Piliarovi, J. Mrázovi,    
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   M. Kačmárovi a J. Weissovi 
          - Bronzový odznak SZB  : D. Chrapánovi  
          - Strieborný odznak SZB : M. Sedláčkovi, I. Lehoťanovi, M. Kazárovi a D. Šimočkovi st. 
          - Zlatý odznak SZB : B. Leitnerovi a J. Sanitrovi 
          - Zlatý odznak SZB za športovú výkonnosť : A. Kuzmine a P. Hurajtovi.  
       
 
12. Diskusia 
      V diskusii vystúpili :  
      M.Kazár (ŽP Šport Podbrezová), v krátkosti informoval o práci subkomisie mládeže,  
      VV SZB nerešpektoval návrhy. Podľa neho nie je dostatok malokalilbrových zbraní.    
      Urobilo sa dosť pre letný biatlon, ale je potrebné podporiť aby sa uskutočnili aj   
      majstrovstvá sveta aj v krose. Informoval o stave strelnice v Predajnej. 
      R.Šimočko  (KB UMB Banská Bystrica)  navrhol vypustiť z programového zamerania  
      činnosti  v časti – v organizátorskej a riadiacej činnosti šiestu odrážku zriadenie fóra na  
      stránke SZB).  
      P.Škvaridlo (ŠKP Štrbské Pleso) vyjadril sa k letnému biatlonu, ktorý má u nás dlhú  
      tradíciu a návrhu na Kongres IBU zachovať rovnomernosť súťaží v krose a na  
      kolieskových lyžiach. 
      I.Lehoťan – faktická poznámka – IBU je naklonená viac k biatlonu na kolieskových  
      lyžiach, ale náš názor na krosové preteky budeme prezentovať na Kongrese.  
      P.Petrovič (FTVŠ UK Bratislava) k programovému zameraniu – oprava a doplnenie bodu  
      o spolupráci so SAUŠ nasledovne :spolupracovať so SAUŠ a SVŠ ZTŠ SR pri vytváraní  
      a zabezpečovaní reprezentačných družstiev v biatlone na SZU a pri organizovaní   
      akademických majstrovstiev SR  
      J.Kamenský  (MŠK Brezno)   je potrebné vrátiť vážnosť majstrovstvám Slovenska, využiť  
      výsledky na ZOH 2010 
      I.Lehoťan (KB Osrblie) kriticky poukázal na skutočnosť, že VZ SZB sa nezúčastňuje ani  
      jeden zástupca SOV a MŠ SR, čo svedčí o nezáujme tejto vlády o šport.. Je potrebné sa  
      zaradiť k tým zväzom, ktoré poukazujú na trvalé podfinancovanie športu a nezáujem  
      zodpovedných riešiť túto situáciu. Z VZ SZB je potrebné prihlásiť sa k tomu, aby sa  
      športové zväzy postavili k tejto situácii a VZ by k tomuto malo zaujať stanovisko   
      v uznesení. 
      R.Šimočko faktická poznámka,- pripája sa a podporuje návrh I.Lehoťana  
      J.Adámik  (KB Malá Čausa) -   nespokojnosť s tým, že M SR sa budú v lete konať len  
      v dvoch disciplínach, navrhol aby sa jedny preteky Viessmann pohára konali ako  
      majstrovstvá SR. 
      T.Fusko (KB Tom) ŠTK sa  venovala svedomite príprave smerníc leta, nie je možné  
      ich meniť. Po skončení sezóny bude tento systém prehodnotený a v budúcom roku sa  
      môže zmeniť. 
 
 
13. Návrh na úpravu Stanov SZB 
      predniesla O.Hanesová, do návrhu boli zahrnuté všetky návrhy, ktoré kluby poslali.  
      
      II. Charakteristika a poslanie organizácie 
     Článok 2 
     Slovenský zväz biatlonu (ďalej len SZB)je občianske združenie  ustanovené v zmysle     
     zákona č. 83/90 v znení neskorších predpisov. 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 je členom Medzinárodnej únie biatlonu (ďalej len IBU) a členom Slovenského 
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     olympijského výboru (ďalej len SOV) a členom Združenia technických a športových   
     činností SR (ďalej len ZTŠČ SR)  v ktorých zastupuje športové odvetvie biatlon. Podľa  
     potreby a vhodnosti sa môže stať členom ďalších organizácií alebo združení. 
      
     VZ SZB  s c h v a ľ u j e úpravu v hlave II., článok 2 
 
     V. Práva a povinnosti členov organizácie 
     Článok 7   
     Povinnosti člena SZB : 
     a/ dodržiavať stanovy SZB, a ďalšie záväzné predpisy SZB a správať sa tak, aby  
        nebolo  poškodené dobré meno SZB, 
     b/ rozvíjať a propagovať, podľa svojich možností, jednotlivé formy biatlonu 
        a činností SZB, 
     c/ chrániť majetok SZB a podľa svojich možností podieľať sa na jeho udržiavaní a  
        rozširovaní,  
     d/ zúčastňovať sa na činnosti svojho klubu a SZB, 
     e/ riadne, v stanovenej výške a termíne, platiť členské príspevky SZB. 
     f/  informovať sekretariát SZB prostredníctvom svojho klubu, alebo priamo o   
       zmenách  v osobných údajoch (adresa, telefón e-mail). 
 
    VZ SZB  s c h v a ľ u j e úpravu v hlave V. článok 7. 
                                                                                                  
    VII.  Čestné tituly a ocenenia v organizácii   
       Vyznamenania a ocenenia  
    Článok 9  
    Za aktivitu, výsledky dosiahnuté v športovej, výchovnej a inej činnosti môžu orgány SZB    
    udeľovať svojim členom a ďalším fyzickým a právnickým osobám čestné uznania, čestné     
    tituly,  vyznamenania, ale aj 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, alebo "Čestný člen klubu    
    biatlonu ....." udeľované výborom klubu biatlonu (ďalej len KB). 
 
    VZ SZB  s c h v a ľ u j e úpravu v hlave VII., článok 9. 
 
    X.  Voľby do orgánov organizácie 
    Článok 13 
     Voľby do všetkých výkonných a kontrolných orgánov jednotlivých organizačných článkov    
     SZB sa konajú spravidla raz za 4 roky. 
     Prípravu volieb, kandidátky, volebnú komisiu, zistenia a výsledky volieb upravuje volebný   
      poriadok. 
      Prezidenta SZB, 12 členov Prezídia SZB, 3 alebo 5 členov Kontrolnej a revíznej komisie     
     (ďalej len KRK) SZB volí Valné zhromaždenie SZB tajným hlasovaním. Obdobne môžu      
     postupovať kluby biatlonu. Maximálne 2 členovia jedného klubu môžu byť členmi Prezídia   
     SZB (nevzťahuje sa na prezidenta). 
         Členmi Prezídia a KRK sa nemôžu stať tréneri poverení reprezentáciou a   
     zamestnanci sekretariátu SZB.  
 
     VZ SZB  s c h v a ľ u j e úpravu v hlave X, článok 13. 
 
     XI. Postavenie  a úlohy organizačných zložiek a ich orgánov 
     Článok 14   
      



5 
 

    1. n á v r h  
    Valné zhromaždenie SZB 
    1. Valné zhromaždenie SZB je najvyšším orgánom SZB.  
       Koná sa spravidla raz za 4 roky, v roku konania Zimných olympijských hier, za  
       účasti  delegátov zvolených klubmi biatlonu. 
       Právo jedného delegáta má každý registrovaný klub. 
       Za každý registrovaný klub sa Valného zhromaždenia  má právo zúčastniť   
       jeden  delegát  s právom hlasovať. 
       Kľúč pre voľbu počtu delegátov za každý klub stanoví Prezídium SZB. 
       Ako riadni delegáti sa Valného zhromaždenia SZB zúčastňujú členovia  
       odstupujúceho  Prezídia SZB a KRK SZB. 
       Valného zhromaždenia SZB sa zúčastňujú ako delegáti, bez práva hlasovať,  
       členovia  odstupujúceho Prezídia SZB a KRK. 
 
    VZ SZB  z a m i e t a  návrh č. 1 na úpravu v hlave XI., článok 14. 
 
     2. n á v r h  
    Valné zhromaždenie SZB  
    1. Valné zhromaždenie SZB je najvyšším orgánom SZB.  
       Koná sa spravidla raz za 4 roky, v roku konania Zimných olympijských hier, za  
       účasti delegátov zvolených klubmi biatlonu. 
       Právo jedného delegáta má každý registrovaný klub. 
       Kľúč pre voľbu počtu delegátov za každý klub stanoví Prezídium SZB. 
       Pre stanovenie počtu delegátov platí kľúč 1delegát na každú  začatú desiatku  
       členov   klubu. Výpočet počtu delegátov sa počíta z priemerného počtu členov  
       klubu za posledné štyri roky. 
       Ako riadni delegáti sa Valného zhromaždenia SZB zúčastňujú členovia     
       odstupujúceho  Prezídia SZB a KRK SZB. 
       Prizvaní sú členovia P SZB a KRK SZB bez práva hlasovať, ak nie sú  
       riadnymi delegátmi klubu. 
 
    VZ SZB  s c h v a ľ u j e  úpravu v hlave XI, článok 14, bod 1/ 
 
    Článok 14 
    2. Valné zhromaždenie SZB plní úlohy :      
      a/ volí Prezidenta SZB na maximálne dve volebné obdobia za sebou  
     
      VZ SZB  za m i e t a  úpravu v hlave XI, článok 14, bod 2/a. 
   
      b/  volí 12 členné Prezídium SZB,  
      c/  volí  3  KRK SZB 
 
      VZ SZB  s c h v a ľ u j e úpravu v hlave XI, článok 14, bod 2/c. 
 
      d/ schvaľuje stanovy SZB, symboliku SZB a štatút KRK SZB, 
      e/ prejednáva a schvaľuje  vyhodnotenie činnosti za obdobie medzi valnými  
          zhromaždeniami SZB, smery ďalšieho rozvoja SZB, výsledky hospodárenia SZB  
          a  ďalšie  materiály podľa potreby (organizačnú štruktúru SZB a pod.), 
      f/ schvaľuje výšku členských príspevkov, 
      g/ potvrdzuje vstup či výstup SZB do alebo z iných organizácií, vrátane  
          medzinárodných, 
      h/ rozhoduje o zániku SZB. 
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   Článok 15 
   Zhromaždenie klubov SZB 
   1.  Zhromaždenie klubov SZB je orgánom SZB. 
       Zhromaždenie klubov SZB sa koná  raz ročne, za účasti jedného člena z každého     
       zaregistrovaného klubu SZB 
       Ako riadni delegáti sa Zhromaždenia klubov SZB zúčastňujú členovia Prezídia  
       SZB  a  KRK SZB. 
       Zhromaždenia klubov sa zúčastňujú členovia Prezídia SZB a KRK, bez práva   
       hlasovať, ak nie sú delegátmi klubu. 
     
    VZ SZB  s c h v a ľ u j e úpravu v hlave XI, článok 15, bod 1/. 
 
    Článok 16 
    2. Prezídium SZB plní úlohy : 
       a/ na návrh Prezidenta SZB na svojom prvom zasadnutí menuje zo zvolených  
           členov Prezídia SZB,  dvoch viceprezidentov SZB, z ktorých ani jeden  
           nemôže byť členom  toho  istého klubu ako prezident, a menuje členov  
           Výkonného výboru Prezídia SZB, 
         
           VZ SZB  s c h v a ľ u j e  úpravu v hlave XI, článok 16 bod 2/a 
 
           Za viceprezidentov  a členov Výkonného výboru nemôžu byť menovaní  
           tréneri poverení reprezentáciou. 
         
           VZ SZB  z a m i e t a doplnok v hlave XI, článok 16, rieši hlava X. článok 13. 
 
      b/ schvaľuje menovanie generálneho sekretára SZB, 
      c/  schvaľuje, zabezpečuje a riadi štátnu reprezentáciu biatlonu v zimnom i letnom  
          období a rozhoduje o jej účasti na medzinárodných podujatiach, 
      d/ organizuje a zabezpečuje majstrovské, klasifikačné, výberové a pridelené  
          medzinárodné podujatia, 
      e/ schvaľuje Pravidlá SZB a určuje výšku štartovného na pretekoch 
      f/  zabezpečuje metodickú, športovú a organizačnú činnosť v rámci SZB, napríklad  
          športový  kalendár, smernice, rebríček, a pod., 
      g/ rozdeľuje dotácie od štátnych orgánov, od sponzorov, príspevky a ďalšie príjmy  
          SZB  na zabezpečenie štátnej reprezentácie, výkonnostný rozvoj, talentovanú  
          mládež, ale aj  činnosť klubov SZB, 
      h/ rozvíja obchodnú činnosť a vyhľadáva vhodných sponzorov, zriaďuje  
          hospodárske a iné  zariadenia SZB, podieľa sa ďalších ekonomických  
          aktivitách a plní povinnosti s tým  súvisiace, 
      ch/ schvaľuje organizačný a pracovný poriadok sekretariátu SZB,  
      i/  schvaľuje návrh finančného rozpočtu na ročné obdobie a výsledky  
          hospodárenia  za účtovné obdobie, 
      j/  každoročne vyhodnocuje činnosť SZB a spracováva ročné plány úloh na  
          budúce obdobie, o čom informuje Zhromaždenie klubov SZB, 
      k/ plní úlohy uložené valným zhromaždením a zhromaždením klubov, 
      l/  zvoláva a organizačne zabezpečuje valné zhromaždenie a zhromaždenie  
          klubov, 
      m/ prejednáva rozhodnutia KRK SZB a zabezpečuje nápravu, 
      n/  menuje predsedov komisií. Za predsedu komisie nemôže byť menovaný  
           tréner poverený reprezentáciou a generálny sekretár SZB. 
     
      VZ SZB  s c h v a ľ u j e úpravu v hlave XI, článok 16 2/n. 
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    Ćlánok 17  
    Výkonný výbor Prezídia SZB 
    1. Výkonný výbor Prezídia SZB je 5 členný.Tvoria ho prezident SZB, dvaja viceprezidenti   
       SZB  generálny sekretár SZB a jeden člen a dvaja členovia Prezídia SZB. Vo    
       výkonnom  výbore SZB  môžu pracovať maximálne  dvaja členovia  môže pracovať len       
       jeden člen z   jedného klubu. 
       Zasadnutí výkonného výboru sa povinne zúčastňuje generálny sekretár.  Na   
       rokovanie Výkonného výboru Prezídia SZB môžu byť prizvaní aj ďalší funkcionári,              
       ktorí majú hlas poradný. 
       Rokovanie Výkonného výboru Prezídia SZB zvoláva Prezident SZB podľa potreby. 
       Rozhodnutia výkonného výboru potvrdzuje Prezídium SZB na svojom najbližšom   
       zasadnutí. 
 
   VZ SZB  s c h v a ľ u j e úpravu v hlave XI, článok 17 bod 1/. 
 
   Článok 18 
   Prezident SZB 
   1. Prezident SZB je najvyšším predstaviteľom SZB a je štatutárnym zástupcom  
       SZB.   
       Prezident môže byť zamestnancom SZB za predpokladu, ž s ním bol uzatvorený       
       pracovný pomer na dobu určitú. 
       Prezident nemôže vykonávať funkciu trénera povereného reprezentáciou.  
       Funkčné obdobie je štvorročné  Jeho štatutárnymi zástupcami sú  viceprezidenti  
       a generálny sekretár. Prezident môže splnomocniť svojimi právomocami iné  
       osoby. 
       Prezident môže splnomocniť  svojimi právomocami viceprezidentov alebo   
       iné osoby z Prezídia SZB. 
 
   VZ SZB  s c h v a ľ u j e úpravu v hlave XI, článok 18, bod 1/ 
 
   Článok 19  
   Generálny sekretár SZB 
   Generálny sekretár je štatutárnym  zástupcom SZB a je výkonným profesionálnym    
   pracovníkom SZB. Menuj e ho a odvoláva  Prezídium SZB na dobu určité, vždy do    
   ďalšieho Valného zhromaždenia. Práva a povinnosti generálneho sekretára určuje   
   organizačný poriadok, Stanovy SZB, Pracovný poriadok SZB a Zákonník práce. 
   Generálny sekretár nemôže byť počas výkonu svojej funkcie členom Prezídia SZB       
   ani ostatných orgánov zväzu. 
 
   VZ SZB  s c h v a ľ u j e úpravu v hlave XI, článok 19. 
 
    XII. Zásady hospodárenia organizácie 
   Článok 24 
   1. Hospodárenie s majetkom sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi. S  
       majetkom, ktorý jednotlivé právne subjekty nadobudnú,  hospodária samostatne,  s   
       výnimkou  účelových  dotácií. 
   2. Všetky kúpno-predajné, sponzorské  a nájomné zmluvy, objednávanie  
    služieb, výberové konania a ostatné dokumenty vzťahujúce sa na majetok  
    zväzu, ktorých  finančná hodnota je viac ako 15 000 € podpisuje štatutárny  
    zástupca a jeden ďalší člen Výkonného výboru SZB a musí ich potvrdiť  
    Prezídium SZB. 
  
    VZ SZB  s c h v a ľ u j e  úpravu v hlave XII, článok 24, bod 2/. 
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   3. Majetok SZB tvoria hmotné a finančné prostriedky získané formou : 
       a/ bezplatného prevodu vlastníctva z titulu následníctva po iných organizáciách, 
       b/ dotácií, darov, sponzorskej činnosti, výnosov z reklám a pod., 
       c/ hospodárskej činnosti a poskytovanými službami, 
       d/ členských príspevkov, 
       e/ iných zdrojov.  
   4. V prípade zániku základného organizačného článku s právnou subjektivitou   
       rozhodne o jeho majetku  výbor klubu, o majetku vzťahujúcom sa k SZB rozhodne   
       Prezídium SZB. 
   5. Pokiaľ SZB zanikne bez likvidácie, prechádzajú všetky práva a povinnosti, záväzky  
       a pohľadávky na právneho nástupcu. 
       Pri zániku s likvidátorom vykoná vysporiadanie likvidátor, ktorého ustanoví  
       Prezídium  SZB.  
 
   XVI.  Záverečné ustanovenia  
   Článok 29   
   Stanovy SZB schválené Valným zhromaždením nadobúdajú platnosť a účinnosť  dňom ich    
   schválenia Valným zhromaždením SZB v Banskej Bystrici, 22. mája 2010, a ich   
   následnou registráciou Ministerstvom vnútra SR. 
 
   VZ SZB  s c h v a ľ u j e úpravu v hlave XVI, článok 29. 
 
   Článok 30  
   VZ SZB  z a m i e t a zrušenie  článku 30 
 
 
14. Návrh na úpravu Štatútu Kontrolnej a revíznej komisie  
    predniesla predsedníčka KRK J.Šimočková, schválené v uznesení. 
 
 
15. Voľby prezidenta  
    Voľby riadila predsedníčka volebnej komisie M.Fendeková 
    a/ predstavenie programu kandidátov 
        Kandidáti predstavili svoj program v poradí : T.Fusko, J.Hyža a R.Šimočko 
    b/ voľby boli dvojkolové, v prvom kole získal najmenší počet hlasov T.Fusko 
    c/ vyhlásenie výsledkov 

        Za prezidenta SZB bol zvolený JUDr. Ján Hyža, počtom hlasov 44. 
          
 
16. Voľby Prezídia SZB a Kontrolnej a revíznej komisie 
    a/ kandidáti do Prezídia SZB a Kontrolnej revíznej komisie sa predstavili postavením sa 
    b/ do Prezídia SZB boli zvolení :  Marian  Kazár, Igor Luptovský, Radovan Šimočko,  Ivor  
        Lehoťan, Pavel Kobela, Gustáv Majdiš, Dušan Litva, Jozef  Hirschman, Oľga  
        Konůpková, Dušan Chrapán, Tomáš Fusko, Olina Hanesová          
    c/ do Kontrolnej a revíznej komisie boli zvolení :  Marta Fendeková, Božena  
        Paugschová,  Pavel  Hric, Mária Živorová, Miroslav Sedláček 
     
 
17. Správa volebnej komisie 
    Správu volebnej komisie predniesla jej predsedníčka M Fendeková, protokol o voľbách je  
    prílohou tohto zápisu – schválené v uznesení. 
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Pred návrhom uznesenia si prítomní chvíľkou ticha uctili pamiatku tých členov SZB, ktorí nás 
v uplynulom období opustili, medzi nimi  rozhodcov Jozefa Ruska a Ivana Ruttkaya.  

 
 

18. Návrh uznesenia 
    Návrh uznesenia zo VI.Valného zhromaždenia SZB so zapracovanými pripomienkami 
    predniesol predseda návrhovej komisie G.Majdiš. 
    VZ SZB  s c h v a ľ u j e  Uznesenie zo VI..VZ SZB. 
 
 
19.  Záverečné slovo novozvoleného prezidenta 
      Novozvolený prezident SZB J.Hyža poďakoval za dôveru. Urobí všetko pre to, aby  splnil  
      to, čo  uviedol vo svojom programe. 
 
 
 
 
 
Zapísala :Olina Hanesová, GS SZB  
 
 
 
Schválilo : P SZB dňa 29.5.2010 
 


