
MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB, 8. OKTÓBRA 2016 

Z AÁ  P I S 
z II. mimoriadneho valného zhromaždenia SZB 

v Banskej Bystrici, 8. októbra 2016 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Hostia: zástupcovia médií, riaditeľ VŠC Dukla 

Prizvaní: JUDr. Balážiková, právny zástupca SZB 

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 hospodárení 
7. Správa Kontrolnej a revíznej komisie 
8. Diskusia 
9. Správa mandátovej komisie 
10. Úprava Stanov SZB 
11. Voľby viceprezidentov 

a) predstavenie programu kandidátov 
b) voľby v poradí jednotlivo 
c) správa volebnej komisie - vyhlásenie výsledkov 

12. Návrh uznesenia 
13. Záverečné slovo prezidenta  

1. Otvorenie, schválenie programu 

Prítomných privítal prezident 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. 
G. Majdiš  navrhol bod programu č. 7 rozšíriť o schválenie štatútu KRK. 

MVZ SZB schválil uvedenú zmenu programu MVZ. 

2. Voľba pracovného predsedníctva 

Pracovné predsedníctvo bolo zvolené na základe návrhu Prezídia SZB v zložení: T. Fusko,  
I. Luptovský, R. Šimočko, M. Štefániková - zapisovateľ. 

3. Voľba skrutátorov 

Za skrutátorov boli zvolení O. Kosztolányi, S. Havolníková, H. Matiašková. 

4. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

Riadiaci MVZ SZB predložil návrh na zloženie pracovných komisií: 
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Mandátová komisia: Vladimír Gažúr 
 Jozef Leščinský 
 Stanislav Baloga 

Hlasovanie: za 81, proti 0, zdržal sa 1 
Mandátová komisia bola zvolená v predloženom zložení. 

V súvislosti s kandidatúrou R. Cienika na post viceprezidenta sa členovia predsedníctva VZ 
obrátili na poradný orgán JUDr. Balážikovú, ktorá uviedla, že kandidát nemôže byť súčasne 
vo volebnej komisii. Navrhnutým členom komisie bol M. Matiaško. 

Volebná komisia: Karol Hudeček 
 Marek Matiaško 
 Peter Luptovský 

Hlasovanie: za 81, proti 0, zdržal sa 1 
Volebná komisia bola zvolená v upravenom zložení . 

Návrhová komisia: Gustáv Majdiš 
 Eduard Kostelník 
 Nikola Hurajtová 

Hlasovanie: za 81, proti 0, zdržal sa 1 
Návrhová komisia bola zvolená v predloženom zložení. 

5. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku 

T. Fusko navrhol doplniť rokovací poriadok v bode 6 „alebo podľa Článku Stanov SZB 10.1.3. 
bod 5“ a do bodu 16 navrhol doplniť „v poradí jednotlivo“. 

Hlasovanie: za 82, proti 0, zdržal sa 0 
MVZ SZB schválilo rokovací poriadok v upravenom znení. 

V súvislosti s volebným poriadkom podal návrh na zmenu R. Šimočko, podľa ktorého sa mal 
postup voľby viceprezidentov uskutočniť súčasne na 1 volebnom lístku. 

T. Fusko uviedol, že nie sme na to technicky pripravení. Podľa P-SZB schváleného návrhu 
rokovacieho poriadku sú pripravené volebné lístky na voľbu viceprezidentov jednotlivo. 

P. Kobela uviedol, že voľba viceprezidentov jednotlivo je podľa stanov SZB. 

Na základe argumentov R. Šimočko následne stiahol svoj návrh. 

Hlasovanie: za 80, proti 0, zdržal sa 2 
MVZ SZB schválilo volebný poriadok v predloženom znení. 

6. Správa o hospodárení  
M. Štefániková predložila správu o hospodárení, ktorá tvorí prílohu tohto zápisu. 

7. Správa a schválenie štatútu Kontrolnej a revíznej komisie  

Správu vzhľadom na neprítomnosť p. Hrica predložila M. Štefániková.  

Písomne doručený Štatút KRK delegátom MVZ bol ešte predstavený prostredníctvom 
prezentácie. 

Hlasovanie: za 82, proti 0, zdržal sa 0 
MVZ SZB schválilo Štatút KRK, ktorý tvorí prílohu tohto zápisu. 
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8. Diskusia 

Diskusiu otvoril riadiaci MVZ I. Luptovský, ktorý pripomenul dodržiavanie dĺžky príspevku. 

M. Kazár reagoval najmä na prerozdelenie financií pre mládež, o potrebe informovania 
členov P-SZB o finančnej situácii SZB. Vyjadril sa tiež k NBC Osrbliu a o potrebe spracovania 
plánu dostavby areálu na základe zápisu komisie SZB pre dostavbu areálu. 

M. Sedláček predniesol svoje videnie problematiky symboliky SZB.  
T. Fusko reagoval, že podľa uznesenia z VZ 2014 III. 3h, P-SZB spracuje Smernice SZB pre 
používanie symboliky SZB s príslušným dizajn manuálom. P-SZB 23.05.2015 schválilo oficiálne 
logo SZB v podobe obdĺžnika a aplikovalo okrúhle logo na oficiálnu pečiatku SZB. 

R. Šimočko, kontrola plnení uznesení by mala byť súčasťou programu VZ, správa o 
hospodárení by mala byť predkladaná ekonómom. 

G. Majdiš, na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu sa bude podieľať VZ, teda sa kompetencie 
presúvajú na všetky zainteresované strany. 

P. Kazár sa pýtal na nepomer rozloženia financií na sekretariát, mládež či Osrblie. Ekonómka 
pani Baková reagovala, že hoci je nepomer, musia brať do úvahy to, že na stredisko 
sekretariátu sa účtujú aj opravy vozidiel SZB, ktoré využívajú RD, a ktorých cena sa pohybuje 
rádovo v tisíckach eur. 

P. Kobela, hoci sme boli súčasťou už odvolaného prezídia, pracovali sme ďalej v danom 
zložení a pri plánovaní rozpočtu sa bralo do úvahy niekoľko aspektov, s ktorými sa SZB 
muselo zaoberať, napr. pre Osrblie je 30 % spolufinancovanie. Rozpočet SZB pre mládež 
predstavuje takmer 28 % z dotácie MŠVVaŠ podprogramu rozvoj odvetvia a zabezpečenie 
ŠŠR. 

Do diskusie sa prihlásil riaditeľ VŠC Dukla p. Galovič, predstavil novú organizačnú štruktúru 
VŠC Dukla. V rámci systematizácie ide o individuálne ponímanie športovcov. HŠP pre biatlon 
nebol postavený na tíme, ale pre jednotlivcov. 
Pripravil projekt mládežníckych športovcov, vedený p. Halinárovou, kde boli pre biatlon 
určené prostriedky v hodnote 16 tis. Eur. Projekt je zameraný najmä na identifikovanie 
mládežníckych talentov, prácu s nimi, zabezpečenie materiálových a tréningových 
prostriedkov, ktorý v súčasnosti z nepochopiteľných dôvodov stagnuje. 

Pán Galovič následne po svojom prejave odpovedal na otázky z pléna. 

Diskusiu uzavrel riadiaci MVZ SZB I. Luptovský. 

9. Správa mandátovej komisie 

Pán Gažúr podal správu mandátovej komisie v tomto znení: Pozvaných na II. MVZ 2016 bolo 
spolu 131 delegátov, v prezenčnej listine figurovalo 96 delegátov. Prítomných delegátov 
s právom hlasovať bolo 82, čo je 62,66 % pozvaných. Z toho vyplynulo, že II. MVZ 2016 SZB 
bolo uznášaniaschopné. 

10. Úprava Stanov SZB 

V súvislosti s nejasným kľúčom pre určenie delegátov v súlade s novým zákonom o športe 
bolo potrebné špecifikovať interpretáciu stanov. Slovo dostala JUDr. Balážiková.  
Aby sa predišlo zlému interpretovaniu kľúča delegátov, navrhli sa tieto úpravy bodov: 
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1. jeden delegát s právom hlasovať za každú začatú 15-tku registrovaných členov, 
určenú z ročného priemeru v priemere registrovaných členov daného KB za 
posledné 4 roky, 

2. jeden delegát za každých začatých 10 aktívnych športovcov z poslednej letnej a 
zimnej sezóny pred VZ, jeden delegát za každú začatú 10-tku aktívnych športovcov, 
určenú zo sezónneho priemeru (leto zima) aktívnych športovcov daného KB za 
poslednú ukončenú letnú a poslednú ukončenú zimnú sezónu pred konaním VZ 
SZB, 

NOVÉ 
d) najmenej jeden mesiac predo dňom konania VZ SZB sa určí počet delegátov za 

registrovaný KB 
Dôvod: Stanovy v čl. 10.1.3 bod 2 odkazujú pri určovaní lehoty pre účely zaslania 
pozvánky na zákon 440/2015 Z.z.  (teda 7 dní), ale informácie o počte delegátov musia 
byť doručené KB najmenej jeden mesiac predo dňom konania VZ. 
NOVÉ 
3. Právo jedného delegáta s právom hlasovať má zástupca športovcov, ak ho navrhne 

záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov 
Dôvod: § 19 ods. 1 písm. e) zákonom 440/2015 Z. z.  

Hlasovanie: za 81, proti 0, zdržal sa 1 
MVZ SZB schválilo STANOVY SZB s uvedenými úpravami. 

11. Voľby viceprezidentov  

a) predstavenie programu kandidátov jednotlivo a voľby kandidátov v poradí jednotlivo  

Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu 

Navrhnutý M. Baka sa vzdal kandidatúry. P. Kobela predstavil svoje plány do funkcie, 
hovoril o zmenách napr. v TMK. 

I. Luptovský vyzval delegátov a navrhol, aby sa v súlade s volebným poriadkom hlasovalo 
verejne. 
Hlasovanie: za 74, proti 0, zdržal sa 8 
MVZ SZB schválilo verejnú voľbu na viceprezidenta SZB. 

Hlasovanie za viceprezidenta: 73 hlasov 
MVZ SZB schválilo P. Kobelu na pozíciu viceprezidenta SZB. 

Viceprezident pre ekonomiku a marketing 

R. Šimočko sa vzdal, G. Majdiš sa vzdal. Za neprítomného M. Baku, príhovor predniesla 
manželka M. Baková. 

I. Luptovský vyzval delegátov a navrhol, aby sa v súlade s volebným poriadkom hlasovalo 
verejne. 
Hlasovanie: za 82, proti 0, zdržal sa 0 
MVZ SZB schválilo verejnú voľbu na viceprezidenta SZB. 

Hlasovanie za viceprezidenta: 82 hlasov 
MVZ SZB schválilo M. Baku na pozíciu viceprezidenta SZB. 

Viceprezident pre technické záležitosti 

O. Kosztolányi st. ako jediný kandidát predniesol krátky príhovor. 
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I. Luptovský vyzval delegátov a navrhol, aby sa v súlade s volebným poriadkom hlasovalo 
verejne. 
Hlasovanie: za 82, proti 0, zdržal sa 0 
MVZ SZB schválilo verejnú voľbu na viceprezidenta SZB. 

Hlasovanie za viceprezidenta: 80 hlasov 
MVZ SZB schválilo O. Kosztolányiho st. na pozíciu viceprezidenta SZB. 

Viceprezident športovcov 

J. Gereková predložila Kontrolno-revíznej komisie zoznam športovcov podporujúci jej 
kandidatúru. Kontrolno-revízna komisia po kontrole konštatovala platnosť 63 podpisov. 
J. Gereková vyjadrila radosť, že zákon o športe umožní športovcom zastúpenie 
v orgánoch SZB. 

I. Luptovský vyzval delegátov a navrhol, aby sa v súlade s volebným poriadkom hlasovalo 
verejne. 
Hlasovanie: za 82, proti 0, zdržal sa 0 
MVZ SZB schválilo verejnú voľbu na viceprezidenta SZB. 

Hlasovanie za viceprezidenta: 82 hlasov 
MVZ SZB schválilo J. Gerekovú na pozíciu viceprezidenta SZB. 

Viceprezident pre mládež 

Zo 6 kandidátov sa vzdal I. Luptovský a M. Kazár. 

J. Kamenský vyjadril, že s mládežou pracuje už od roku 1978 a hovoril o nesprávnom 
rozdelení finančných prostriedkov pre mládež a o obsadení trénerov do ZM. Hlavnou 
prioritou je podpora pre mládež. 

P. Kazár konštatoval, že mládež je podfinancovaná, je potrebné zvýšiť rozpočet na 
mládež a nasmerovať financie na kluby, ktoré fungujú, chýbajú doplnkové súťaže pre 
deti. Chce spolupracovať so školami, zvýšiť členskú základňu a zapojiť sa do propagácie. 

G. Majdiš analyzoval ZM a CTM. Jeho snahou je získavať prostriedky pre ZM, 
spolupracovať s mestami, obcami i krajmi, financovať trénerov, vytvoriť min. 2 trénerské 
kempy a v súvislosti s dopravou vytvoriť fond pre ZM na zabezpečenie dopravy. Pre CTM 
má zámer profesionalizovať činnosť, poskytnúť finančné ohodnotenie trénerom, zlepšiť 
lekársku starostlivosť. 

Neprítomného M. Szalmu, zastupoval otec so stručným vyjadrením, že chce kandidovať a 
cíti sa na túto pozíciu. 

I. Luptovský vyzval delegátov, aby zakrúžkovali kandidáta na hlasovacom lístku. 

Volebná komisia oznámila výsledky hlasovania: 
J. Kamenský: 5 hlasov 
P. Kazára: 49 hlasov 
G. Majdiš: 19 hlasov 
M. Szalma: 5 hlasov 
MVZ SZB schválilo P. Kazára na pozíciu viceprezidenta SZB. 

Viceprezident pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov 

Zo 4 kandidátov sa vzdal M. Kazár a M. Chrapán. 
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R. Cienik prezentoval potrebu presadiť viac letného biatlonu. 

D. Šimočko ml. hovoril o podpore biatlonu. 

I. Luptovský vyzval delegátov, aby zakrúžkovali kandidáta na hlasovacom lístku. 

Volebná komisia oznámila výsledky hlasovania: 
Radovan Cienik: 38 hlasov 
D. Šimočko: 43 hlasov 
MVZ SZB schválilo D. Šimočka ml. na pozíciu viceprezidenta SZB. 

b) Správa volebnej komisie - vyhlásenie výsledkov 

Správu predniesol predseda volebnej komisie K. Hudeček.  

Za Viceprezidenta SZB boli zvolení: 
Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu - Pavel Kobela 
Viceprezident pre ekonomiku a marketing - Michal Baka 
Viceprezident pre technické záležitosti - Ondrej Kosztolányi 
Viceprezident pre športovcov - Jana Gereková 
Viceprezident pre mládež - Peter Kazár 
Viceprezident pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov - Dušan Šimočko  

12. 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 schválilo Uznesenie z Mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa 8.10.2016. 

13. Záverečné slovo prezidenta 

Prezident SZB sa na záver úprimne poďakoval členom SZB za účasť na II. MVZ SZB 2016 a za 
pokojný priebehu volieb. Vyjadril tiež poďakovanie predošlému prezídiu a zablahoželal 
novozvoleným viceprezidentom. 
Riadiaci II. MVZ SZB 2016 I. Luptovský poďakoval všetkým delegátom a ukončil zasadnutie. 

 

Zapísal: Michaela Štefániková 

Schválili: členovia P SZB 
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