
NÁVRHY NA ZMENY STANOV 

 

Čl. 2.1 

Dopĺňa sa: 

SZB je národným športovým zväzom v zmysle par. 16 a nasl. Zákona o športe. 

SZB je členom Medzinárodnej únie biatlonu (ďalej len „IBU“) členom Slovenského olympijského 

a športového výboru (ďalej len „SOŠV“) 

Čl. 4.2 

Vypadá slovíčko „možnou“ vlastnou právnou subjektivitou 

Čl. 5.1 

Bod 2 – vypadáva „činnosti svojho KB i“.... 

Čl. 6.1 

Bod 2 – vypadáva „neprijatí za člena SZB alebo“ 

Čl. 8.1 

Bod 1 písm. c) slová „výkonný orgán“ sa nahrádzajú slovami „štatutárny orgán“ 

10.1.2 

1. 

Právo na delegáta s právom hlasovať má každý registrovaný KB, ktorý má aspoň jedného aktívneho 

športovca alebo najmenej 30 iných registrovaných členov. 

2. Pre určenie počtu delegátov jednotlivých KB s právom hlasovať na VZ SZB platí nasledovný kľúč: 

a) jeden delegát za najmenej 30-tku registrovaných členov, určených z ročného priemeru 

registrovaných členov daného KB za posledné 4 roky. Do uvedeného počtu sa nezapočítajú aktívni 

športovci. 

b) jeden delegát za každú začatú 5-ku aktívnych športovcov, určených z ročného priemeru účasti 

týchto športovcov daného KB na súťaži Slovenský pohár (leto, zima) za posledné 2 roky pred 

konaním VZ SZB. Maximálny počet takto určených delegátov za KB je 10. 

Odôvodnenie:  

Uvedená zmena stanov má za cieľ zosúladiť stanovy SZB s hlavnými úlohami SZB v zmysle čl. 3.1 bod 

4. Stanov t.j zabezpečujú výber, prípravu a výchovu talentovanej mládeže a ďalších športovcov a tak 

aby napĺňala zmysel ust. § 19 ods. 3 písm. a) Zákona o športe („Kľúč delegátov musí zohľadňovať 

počet športovcov...“). Takéto kluby budú mať prioritu pri rozhodovaní a určovaní smeru SZB a je 

zároveň motiváciou pre nové začínajúce kluby, ktoré športovcov nemajú, aby pracovali na ich 

výchove. Zároveň má za cieľ znížiť celkový počet delegátov na VZ SZB z aktuálnych 128 na cca 60-70 

delegátov, za účelom plynulejšieho a pružnejšieho fungovania najvyššieho orgánu SZB.  

Schválilo P SZB dňa 15. 06. 2020  

 


