Informácia o hospodárení SZB v roku 2015
1. Hospodárenie
Slovenský zväz biatlonu sa v priebehu roka riadil rozpočtom schváleným Prezídiom SZB
a jeho následnými úpravami. Finančné toky boli realizované v nasledovnej štruktúre:
Výnosy
SZB

členské príspevky
Preteky (štartovné)
2 % z dane
ostatné (ubytovanie, prenájmy,
kurzové zisky, prestupy, dary ...)

Spolu
MŠVVaŠ SR

Spolu
IBU

ŠŠR a rozvoj odvetvia
talenty
vybraní športovci
Odmeny športovcom a trén.
Dostavba NBC
2 ks zbrane Anschutz
IBU Cup
účasť na pretekoch
Mobility
Activity bonus
P&P bonus
Development projekt

Spolu
IBU Cup

Spolu
SOV
SAUŠ
NŠC
Budova
Marketing

usporiadanie
price money
ubytovanie (M)
ZOHM + doplatok EYOF
usporiadanie SZU
športová príprava
Prenájmy
Výnos - DPH
SPOLU

Rozpočet
Skutočnosť
2 370,00
2 205,00
3 500,00
2 877,50
5 000,00

3 401,83

2 000,00
12 870,00
280 500,00
70 200,00
103 750,00
2 580,00
36 000,00
4 200,00
10 000,00
507 230,00
103 400,00

9 867,43
18 351,76
280 500,00
70 200,00
103 750,00
2 580,00
141 000,00
4 200,00
10 000,00
612 230,00
107 820,00

5 000,00
36 000,00
10 000,00
12 500,00
166 900,00
60 000,00
36 800,00
7 567,66
104 367,66
7 500,00
9 799,15
7 000,00
95 000,00
90 833,00

5 000,00
36 000,00
15 000,00
22 500,00
186 320,00
60 000,00
36 800,00
7 567,66
104 367,66
8 131,04
9 799,15
1 670,00
96 101,25
95 404,50

1 001 499,81

1 132 375,36
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Náklady
SZB

Mzdy
Služby
Prevádzkové N

Spolu
RD

Spolu
Preteky

Spolu
IBU Cup
Spolu
Osrblie

Spolu
Mládež

Podujatia
RD ženy
RD muži
A. Kuzmina
Mzdy
Odmeny za ZOH2014
2 ks zbrane Anschutz
Servis lyží
PHM
Servis autoparku
Ostatné (lízingy, poistenie, telefóny...)
Časomiera
Odmeny
Dotácie Leto
Ceny
Ostatné + dotácia KB (7000)
Usporiadanie
Price money
Mzdy
PHM
EE+voda
Dostavba + spolufinancovanie investičných
projektov
Opravy, údržba, réžia
Ostatné (poistenie, dane a poplatky,
telefón...)
Kúpna zmluva s KB
ZM
CTM, ZCPM: príprava, phm, servisáut a
materiál
RDJ: príprava, phm, servis áut, materiál,
telefóny
RD ZOHM príprava, EYOF
Mzdy

Spolu
Budova

Mzdy
EE+voda
Plyn
Ostatné (opravy a údržba, poistenie, dane a
poplatky, telefón ...)

Spolu
Marketing
Rezerva
SPOLU

Rozpočet
Skutočnosť
67 000,00
65 503,15
10 000,00
16 614,14
15 000,00
92 000,00
167 000,00
38 000,00
36 000,00
25 000,00
75 000,00
17 000,00
4 200,00
26 000,00
20 000,00
7 000,00
8 000,00
423 200,00
5 900,00
6 800,00
5 500,00
3 000,00
11 000,00
32 200,00
26 737,14
36 800,00
63 537,14
40 000,00
8 000,00
28 000,00

32 114,44
114 231,73
164 327,87
35 038,01
35 718,44
15 408,52
66 672,40
17 000,00
4 200,00
34 035,51
21 277,86
10 597,15
13 597,32
417 873,08
6 577,50
13 548,30
5 500,00
2 134,27
5 371,13
33 131,20
26 737,14
36 800,00
63 537,14
47 768,65
7 552,20
33 760,55

46 000,00
10 000,00

68 732,69
52 082,31

2 500,00
6 000,00
140 500,00
43 000,00

5 559,48
4 200,00
219 655,88
18 495,96

13 000,00

14 328,18

14 000,00

17 381,96

3 000,00
35 000,00
108 000,00
33 000,00
11 000,00
21 500,00

9 149,35
42 887,11
102 242,56
34 794,28
12 713,14
25 962,37

8 000,00
73 500,00
10 000,00
58 600,00
1 001 537,14

12 011,64
85 481,43
5 355,41
1 041 508,43
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Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi je + 90 866,93 eur. Na bankových účtoch SZB boli
k 31.12.2015 finančné prostriedky vo výške 70 026,11 eur. Z uvedeného vyplýva zníženie
dlhu SZB oproti 31.12.2014 o 20 840,82 eur (podrobnejšie v bode 2).
Cieľom rozpočtu pre rok 2015 bolo zníženie dlhu o 58 600 eur. Tento cieľ bol splnený len na
35,57 %. Keď zoberieme do úvahy nastavené hospodárenie z minulých rokov, kedy náklady
SZB za každým prevyšovali výnosy, je už dosiahnutie kladného cash-flow čiastočným
úspechom a signálom, že v budúcnosti je dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu reálne.
Takouto formou pohľadu na rozpočet sa SZB zaoberal po prvýkrát od roku 2012 (od kedy ho
sledujem) a odporúčam túto formu zachovať.

2. Záväzky a pohľadávky
Štruktúra záväzkov:
Záväzky z obchodnej činnosti
Odklad splátok lízingu
Hronstav - zmluvné zábezpeky
Mzdové náklady
Základne mládeže 2015
Dotácie za výsledky vo VP leto 2013 a zima 13/14
Kúpna zmluva s KB Valaská-Osrblie
Športovci a realizačný tím na SP a IP I - III
Odpredaj kontajnerov umiestnených v NBC Osrblie
Výmena ciest pre polyfunkčnou bodovou NBC
Záväzky SPOLU

186 560,67
1 063,11
13 738,05
19 594,12
25 855,7 000,8 500,2 857,50
1 311,1 302,77
267 782,22

V účtovníctve stále evidujeme 4 faktúry, ktoré sú uhradené, ako neuhradené spolu
v hodnote 11 659,27 eur. Tieto je potrebné odpísať po uplynutí premlčacej doby.
V záväzkoch z obchodnej činnosti sú zahrnuté aj tie, ktoré majú splatnosť v roku 2016 a to
v celkovej výške 43 127,09 eur. Po odrátaní týchto položiek predstavuje celkový dlh
212 995,86 eur.
Pohľadávky SZB k 31.12.2015 sú v celkovej výške 22 827,66 eur. V priebehu roka 2015 sa
uskutočnil odpis premlčaných pohľadávok.
3. Závery a odporúčania
V roku 2016 je potrebné pokračovať v nastolenom trende znižovania záväzkov tak, aby veľká
časť rezervy, ktorá bude plánovaná na rok 2017 bola použitá na prípravu reprezentačných
družstiev pred ZOH. Prezídium SZB schválením odpredaja dielní výrazne prispelo
k dosiahnutiu vyrovnaného rozpočtu pre rok 2018, čo by mal byť hlavný finančný cieľ SZB.

3

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB, 30. APRÍLA 2016

PROGRAM

Mimoriadneho Valného zhromaždenia Slovenského zväzu biatlonu
Banská Bystrica, 30. apríla 2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Otvorenie, schválenie programu
Voľba pracovného predsedníctva
Voľba skrutátorov
Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
Správa o činnosti za obdobie od 1. mája 2014 do 30.04.2016 (plnenie
uznesenia z VZ SZB 2014, plnenie programového zamerania činnosti
SZB po VII. Valnom zhromaždení SZB)
Správa o hospodárení
Správa Kontrolnej a revíznej komisie
Diskusia
Správa mandátovej komisie
Úprava Stanov SZB
Voľby prezidenta
a) predstavenie programu kandidátov
b) voľby
Správa volebnej komisie - vyhlásenie výsledkov
Návrh uznesenia
Záverečné slovo novozvoleného prezidenta
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ROKOVACÍ PORIADOK
1. Valného zhromaždenia sa zúčastňujú:
a) delegáti s hlasom rozhodujúcim
- zástupcovia všetkých riadne registrovaných klubov biatlonu so zaplatenými
členskými príspevkami do 29.2.2016 v počte podľa kľúča, uvedeného
v Stanovách SZB, hlava XI., článok 14, bod 1
b) delegáti s hlasom poradným
- členovia Prezídia SZB a Kontrolnej a revíznej komisie SZB, ak nie sú riadnymi
delegátmi svojho klubu
- pozvaní športovci, pracovníci sekretariátu SZB
- zástupcovia klubov registrovaných po 1.3.2016
c) pozvaní hostia, pozvaní zástupcovia tlače, rozhlasu a TV
2. K účasti na rokovaní s hlasom rozhodujúcim oprávňuje delegáta „HLASOVACÍ LÍSTOK“
vydaný pri prezentácii na základe pozvánky a členského preukazu SZB s platnou
členskou známkou na rok 2016.
3. Delegáti s hlasom rozhodujúcim majú právo byť volení, voliť, hlasovať, navrhovať,
diskutovať, prednášať faktické poznámky a dostať na ne odpoveď.
4. Delegáti s hlasom poradným majú právo byť volení (len členovia SZB), navrhovať,
diskutovať, prednášať faktické poznámky a dostať na ne odpoveď.
5. Valné zhromaždenie SZB rokuje podľa schváleného programu a rokovacieho poriadku.
Rokovanie riadi viceprezident alebo poverený člen Prezídia na základe poverenia.
6. Rokovanie Valného zhromaždenia je uznášania schopné, pokiaľ je prítomná
nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov s hlasom rozhodujúcim.
7. Hlasovanie sa vykonáva zdvihnutím hlasovacieho lístku. Hlasuje sa najprv
o protinávrhu, ktorý bol podaný. Delegáti musia byť oboznámení s pripomienkami alebo
námietkami pred hlasovaním.
8. Pri verejnom hlasovaní rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov
s hlasom rozhodujúcim. O schválení úpravy Stanov SZB rozhoduje súhlas minimálne
2/3 prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim.
9. Diskusie sa môžu zúčastniť všetci delegáti s hlasom rozhodujúcim aj s hlasom
poradným. Prihlášky do diskusie sa odovzdávajú riadiacemu schôdze písomne.
Diskutujúci sa môže do diskusie prihlásiť aj počas diskusie zdvihnutím ruky. Na jednotlivé
diskusné príspevky je určená doba max. 5 minút. Delegáti s hlasom rozhodujúcim môžu,
na základe žiadosti diskutujúceho, hlasovaním rozhodnúť o predĺžení času určeného na
diskusiu.
10. O ukončení diskusie rozhoduje plénum Valného zhromaždenia na návrh pracovného
predsedníctva.
11. Delegáti Valného zhromaždenia sa k faktickej poznámke hlásia zdvihnutím ruky. Faktická
poznámka môže trvať maximálne 1 minútu a prednáša sa z miesta alebo od

predsedníckeho stola. Každý delegát môže mať k jednej téme maximálne 2 faktické
poznámky.
12. Valné zhromaždenie volí verejne:
a) skrutátorov
b) pracovné predsedníctvo
c) mandátovú komisiu
d) návrhovú komisiu
e) volebnú komisiu
13. Komisie začínajú pracovať bezprostredne po zvolení podľa pokynov svojich predsedov.
14. Návrhy a pripomienky sa odovzdávajú komisiám resp. pracovnému predsedníctvu
zásadne písomne.
15. Valné zhromaždenie schvaľuje
a) program Valného zhromaždenia
b) úpravu Stanov
c) uznesenie z Valného zhromaždenia
16. Valné zhromaždenie volí tajne
a) Prezidenta SZB
17. Tajné voľby riadi volebná komisia podľa schváleného volebného poriadku.
18. Na základe návrhu volebnej komisie môže plénum Valného zhromaždenia schváliť
zmenu tajných volieb na voľby verejné.
19. Tento rokovací poriadok je po schválení delegátmi záväzný pre všetkých účastníkov
Valného zhromaždenia SZB.
Prezídium SZB, 9.4.2016
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VOLEBNÝ PORIADOK
1. Tento volebný poriadok platí pre voľbu prezidenta Slovenského
zväzu biatlonu na obdobie do riadneho Valného zhromaždenia SZB
v roku 2018.
2. Voľby riadi volebná komisia zvolená na začiatku Mimoriadneho
Valného zhromaždenia.
3. Právo voliť má každý delegát s hlasom rozhodujúcim, ktorému bol pri
prezentácii vydaný Volebný lístok. na ktorom sú uvedení kandidáti na
prezidenta SZB.
4. Na Volebnom lístku sú uvedení kandidáti na prezidenta SZB.
5. Voľba prezidenta Slovenského zväzu biatlonu sa uskutočňuje tajným
hlasovaním.
6. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvolí prezidenta Slovenského
zväzu biatlonu v súlade s platnými Stanovami SZB a zákonom
o športe č. 440/2015 Zz, § 17, na základe ktorého musia byť
kandidáti zverejnení na stránke najneskôr 3 dni pred voľbami.
Z tohto dôvodu nie je možné navrhovať kandidátov priamo na
Mimoriadnom Valnom zhromaždení.
7. Právo byť volení majú len členovia SZB.
8. Vlastný volebný akt sa vykoná zakrúžkovaním čísla voleného
kandidáta. Delegát zakrúžkuje pri voľbe prezidenta jedného
kandidáta. Ak je na kandidátnej listine zakrúžkovaných viac
kandidátov, je tento hlas neplatný.
9. Za prezidenta je zvolený kandidát, ktorý vo voľbách získa najväčší
počet hlasov, tento však musí presiahnuť 50% prezentovaných
delegátov s hlasom rozhodujúcim.
V prípade, že ani jeden kandidát nedosiahne nadpolovičnú väčšinu
hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb. V prípade, že sú traja
kandidáti, vypadáva jeden kandidát, pri viac ako troch kandidátoch,
vypadávajú dvaja kandidáti s najmenším počtom hlasov.
Takto sa postupuje do zvolenia prezidenta nadpolovičnou väčšinou
hlasov prezentovaných delegátov s hlasom rozhodujúcim.
Prezídium SZB, 9.4.2016
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KANDIDÁTKA

voľba prezidenta
Meno a priezvisko
Klub
Navrhovatelia
1. Mgr. Tomáš
KB TOM KB TOM,KB VŠC AOS Liptovský Mikuláš,
FUSKO
FTVŠ UK Bratislava, KTŠ TU Zvolen
2. Ing. Radovan
Fan klub KB B.Bystrica č. 1
ŠIMOČKO

STANOVY SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU
I. Názov, pôsobnosť a sídlo organizácie
Názov organizácie:
Pôsobnosť organizácie:
Sídlo organizácie:

Slovenský zväz biatlonu
územie Slovenskej republiky
Banská Bystrica, Partizánska cesta č.71

II. Charakteristika a poslanie organizácie
Článok 2.1.
Slovenský zväz biatlonu (ďalej len SZB) je občianske združenie ustanovené
v zmysle zákona č. 83/90 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 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
Hlavné úlohy SZB:
a) organizovať majstrovské, klasifikačné, výberové a verejné súťaže
v jednotlivých druhoch biatlonu a jeho disciplínach,
b) zabezpečovať štátnu reprezentáciu SR vo vrcholových svetových a ostatných
medzinárodných súťažiach v biatlone,
c) presadzovať záujmy SZB v príslušných národných a medzinárodných
organizáciách a ich orgánoch,
d) zabezpečovať výber, prípravu a výchovu talentovanej mládeže a ďalších
športovcov; pre rast ich športovej výkonnosti vytvárať vhodné podmienky,
e) uskutočňovať akcie náborového charakteru v zmysle všeobecných zásad
a hesla "šport pre všetkých",

f) vytvárať podmienky pre všestrannú medzinárodnú spoluprácu na všetkých
úrovniach v biatlone,
g) pripravovať pre zabezpečenie svojej činnosti funkcionársky aktív v súlade s
udelenými akreditáciami,
h) organizovať a vykonávať hospodársku a obchodnú činnosť, vyhľadávať
sponzorov a nadobúdať majetok v súlade s platnými predpismi k
zabezpečeniu svojich potrieb,
i) 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.
j) 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
určené príspevky.
Členský preukaz vystavuje sekretariát SZB na základe zaslanej prihlášky a
zaplatenia členského príspevku.
Článok 4.2.
Klub biatlonu
Klub biatlonu (ďalej KB) je základným článkom SZB, 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 a 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:
a) nosiť a používať označenie príslušnosti k SZB,
b) byť informovaný o činnosti svojho KB i činnosti SZB,
c) voliť a byť volený po dovŕšení 18-teho roku veku života,
d) byť volený do funkcií s právnou a hmotnou zodpovednosťou,
e) byť delegovaný ako zástupca SZB do orgánov a organizácií, vrátane
medzinárodných,
f) zúčastňovať sa športovej a spoločenskej činnosti v rámci SZB,

g) zúčastňovať sa podľa určených podmienok na športových súťažiach,
školeniach a akciách,
h) podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k činnosti jednotlivých zložiek SZB,
na príslušný orgán SZB,
i) odvolať sa proti rozhodnutiu príslušného orgánu , dotýkajúceho sa jeho osoby,
až na Prezídium SZB,
Článok 5.2.
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 KB a SZB,
e) riadne platiť členské príspevky SZB v stanovenej výške a termíne.
f) informovať sekretariát SZB o zmenách v osobných údajoch (adresa, telefón,
e-mail) prostredníctvom svojho KB alebo priamo.
VI. Zánik členstva v organizácii
Členstvo v SZB zaniká:
a) vystúpením člena zo SZB,
b) vylúčením člena zo SZB, rozhodnutím 2/3 členov prítomných na Valnom
zhromaždení SZB alebo na zasadnutí Prezídia SZB, ak došlo k závažnému
poškodeniu záujmov a dobrého mena KB alebo SZB,
c) nezaplatením členských príspevkov v stanovenom termíne a výške,
d) zánikom SZB,
e) úmrtím člena SZB.
VII. Vyznamenania a ocenenia
Za aktivitu, výsledky dosiahnuté v športovej, výchovnej a inej činnosti môžu
orgány SZB udeľovať svojim členom a ďalším fyzickým a právnickým osobám čestné
uznania, 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.
Orgány SZB sú:
a) Valné zhromaždenie SZB
b) Prezídium SZB
c) Kontrolno-revízna komisia SZB

Orgány SZB sú povinné vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri
rozhodovaní zohľadňovať stanoviská Kontrolno-revíznej komisie (ďalej KRK); ak
rozhodnú v rozpore s jeho stanoviskom, sú povinní zverejniť dôvod rozporného
rozhodnutia, ako aj predmetné stanovisko KRK.
Funkčné obdobie členov Prezídia SZB je 4 roky, členov KRK je to 5 rokov.
Zápisnica z rokovania orgánu SZB
a) obsahuje všetky náležitosti podľa osobitého predpisu,
b) obsahuje uznesenie orgánu SZB,
c) sa zverejňuje na webovom sídle SZB do 15 dní odo dňa zasadnutia príslušného
orgánu.
Článok 8.2.
Volené výkonné orgány si vytvárajú pre svoju potrebu odborné pracovné komisie,
na čele ktorých stojí člen orgánu, ktorý komisiu zriaďuje.
IX. Voľby do orgánov organizácie
Článok 9.1.
Voľby prezidenta a viceprezidentov SZB sa konajú raz za 4 roky. Voľby do KRK
SZB sa konajú raz za 5 rokov.
Prípravu volieb, kandidátky, volebnú komisiu, zistenia a výsledky volieb upravuje
volebný poriadok a tieto Stanovy.
Prezidenta SZB, 6 Viceprezidentov SZB, 3 členov KRK SZB volí Valné
zhromaždenie SZB (ďalej VZ SZB) tajným hlasovaním. Členmi Prezídia SZB môžu
byť maximálne 2 členovia jedného KB.
Článok 9.2.
Právo byť volení na jednotlivé pozície výkonných a kontrolných orgánov majú
všetci členovia SZB s výnimkami podľa osobitných predpisov:
a) na pozíciu Viceprezident športovcov môže byť volený len aktívny športovec
s minimálne jedným štartom na podujatí organizovanom SZB počas ostatnej
letnej alebo zimnej sezóny pred konaním VZ SZB, (9 za, 1 sa zdržal)
b) na pozíciu členov KRK SZB može byť volený člen SZB v súlade s §11 zákona
č.440/2015 Z.z..

X. Postavenie a úlohy orgánov SZB
Článok 10.1.
Valné zhromaždenie SZB
Článok 10.1.1.
VZ SZB je najvyšším orgánom SZB. Koná sa každoročne spravidla po zimnej
sezóne.

Volebné VZ prezidenta a viceprezidentov SZB sa spravidla koná v roku konania
Zimných olympijských hier.
Článok 10.1.2.
Kľúč pre určenie počtu delegátov na VZ SZB
1. Právo jedného delegáta s právom hlasovať má každý registrovaný KB.
2. Určenie práva delegátov má taký KB, pre ktorý platí nasledovný kľúč:
a) jeden delegát s právom hlasovať za každú začatú 15-tku registrovaných
členov v priemere za posledné 4 roky
b) jeden delegát za každých začatých 10 aktívnych športovcov z poslednej
letnej a zimnej sezóny pred VZ.
c) jeden delegát za KB, ktorý organizoval za posledné 4 roky súťaž pod
hlavičkou SZB
3. Prizvaní sú členovia Prezídia SZB, KRK SZB, hostia a pracovníci sekretariátu
bez práva hlasovať, ak nie sú riadnymi delegátmi KB.
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. Pre účely týchto stanov sa za zvolanie VZ SZB považuje zaslanie písomnej
informácie o dátume, mieste, čase začiatku konania a programe Valného
zhromaždenia SZB jej účastníkom a zverejnenie týchto informácií na
webovom sídle SZB.
3. VZ SZB vedie osoba poverená zvolávateľom.
4. VZ SZB je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov
všetkých KB.
5. Ak nie je VZ SZB uznášaniaschopné podľa bodu 4. tohto článku do 60 minút
po stanovenom začiatku jeho konania alebo po strate uznášaniaschopnosti,
stáva sa uznášaniaschopným bez ohľadu na počet prítomných delegátov,
pričom uznesenia je možné prijať len vo veciach, ktoré boli súčasťou
programu zaslaného podľa bodu 2. tohto článku. V ostatných veciach, môže
VZ SZB prijať len odporúčania a stanoviská.
Článok 10.1.4.
Valné zhromaždenie SZB plní úlohy:
a) schvaľuje program rokovania VZ SZB,
b) volí a odvoláva
1. Prezidenta SZB,
2. Viceprezidentov pre jednotlivé oblasti,
3. KRK SZB,
c) schvaľuje stanovy SZB a štatút KRK SZB a rozhoduje o ich zmenách,
d) schvaľuje Pravidlá SZB a výšku štartovného na pretekoch,
e) schvaľuje rozpočet SZB na obdobie medzi VZ SZB,

f) schvaľuje oficiálny znak SZB, vlajku a logo,
g) 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
Prezídia SZB a KRK SZB a ďalšie materiály podľa potreby (organizačnú
štruktúru SZB a pod.),
h) schvaľuje výšku členských príspevkov,
i) potvrdzuje vstup či výstup SZB do alebo z iných organizácií, vrátane
medzinárodných,
j) rozhoduje o vzniku a zániku obchodnej spoločnocti SZB a rozhoduje
o majetkových právach v danej spoločnosti,
k) rozhoduje o zániku SZB.
Článok 10.1.5.
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 volebnej komisie vrátane
sčítavania hlasov.
Článok 10.2.
Prezídium SZB
1. Prezídium SZB je najvyšším výkonným orgánom SZB medzi VZ SZB, v súlade
s uznesením VZ SZB.
2. Prezídium 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 iné formy biatlonu.
3. Prezídium SZB zasadá najmenej 4 krát ročne a plní úlohy:
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 SZB,
k) udeľuje tituly, vyznamenania a ocenenia,
l) za porušovanie stanov a znevažovanie dobrého mena SZB riadi
Disciplinárne konanie a udeľuje disciplinárne tresty.

Článok 10.3.
Prezident SZB
1. Prezident SZB je najvyšším predstaviteľom 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.
3. Prezídium SZB 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
bodu 2. tohto článku.
4. Prezident SZB plní úlohy:
a) riadi činnosť SZB,
b) zastupuje SZB,
c) riadi činnosť Prezídia SZB,
d) riadi činnosť generálneho sekretára SZB.
Článok 10.4.
Zodpovednosti Viceprezidenov SZB
Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu plní úlohy:
a) vytvára a riadi trénersko-metodickú komisiu,
b) zabezpečuje a riadi štátnu reprezentáciu biatlonu,
c) prekladá na Prezídium SZB návrh na menovanie zodpovedných trénerov
reprezentačných družstiev,
d) oboznamuje členov realizačných tímov o právach a povinnostiach
vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov medzi športovcami, trénermi a ďalším
personálom a SZB,
e) navrhuje nominačné kritéria pre štátnu reprezentáciu biatlonu,
f) v súčinnosti so SOV sa podieľa na príprave olympionikov,
g) spracováva návrh na nákup zbraní, streliva a ostatného materiálu pre
potreby štátnej reprezentácie a jeho prideľovanie,
h) koordinuje prípravu, materiálne zabezpečenie a výjazdy štátnej
reprezentácie s rezortnými športovými strediskami,
i) predkladá Prezídiu SZB návrh účasti na medzinárodných podujatiach,
j) zabezpečuje metodickú činnosť v rámci štátnej reprezentácie biatlonu.
Viceprezident pre ekonomiku a marketing plní úlohy:
a) vytvára a riadi odbornú komisiu
b) rozvíja obchodnú činnosť a vyhľadáva vhodných sponzorov,
c) navrhuje a predkladá Prezídiu SZB pravidlá fungovania obchodných
spoločností SZB,
d) tvorí marketingovú stratégiu SZB a kontroluje plnenie sponzorských zmlúv,
e) podieľa sa na ďalších ekonomických aktivitách a plní povinnosti s tým
súvisiace,
f) zabezpečuje informovanie masmédií, podieľa sa na príprave tlačových
konferencií a zabezpečuje spoluprácu s masmédiami,
g) určuje zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom SZB,

h) určuje spôsob platenia členských príspevkov.
Viceprezident pre technické záležitosti:
a) vytvára a riadi športovo-technickú komisiu,
b) organizuje a zabezpečuje majstrovské, klasifikačné podujatia,
c) koordinuje spoluprácu organizátora a SZB pri medzinárodných súťažiach
organizovaných SZB,
d) zabezpečuje metodickú, športovú a organizačnú činnosť v rámci SZB,
(športový kalendár, smernice, rebríček, a pod.),
e) spracováva návrhy zmien a doplnkov Pravidiel biatlonu,
f) eviduje a schvaľuje prestupy športovcov,
g) riadi a zabezpečuje prípravu cvičiteľov, rozhodcov, trénerov a ostatných
funkcionárov a vedie ich evidenciu.
Viceprezident športovcov plní úlohy:
a) zhromažďuje pripomienky a návrhy k rozvoju biatlonu od aktívnych
športovcov SZB,
b) zabezpečuje informovanosť členov o pravidlách Svetového antidopingového programu,
c) predsedá komisii pre riešenie sporov a pri disciplinárnom konaní,
d) sleduje trendy a navrhuje ich implementáciu pre rozvoj biatlonu.
Viceprezident pre mládež plní úlohy:
a) vytvára a riadi komisiu mládeže,
b) zabezpečuje vypracovanie koncepcie práce mládežníckeho športu,
zodpovedá za realizáciu a rozvoj,
c) zabezpečuje metodickú činnosť článkov mládeže SZB a pripravuje
metodické materiály pre vzdelávanie trénerov SZB,
d) schvaľuje zaradenie talentovaných športovcov do stredísk mládeže,
e) predkladá návrh na rozdelenie materiálu a zbraní určených pre rozvoj
mládeže,
f) zabezpečuje vypracovanie smerníc a ostatných materiálov týkajúcich sa
rozvoja mládeže.
Viceprezident pre iné formy biatlonu plní úlohy:
a) vytvára a riadi odbornú komisiu,
b) podieľa sa na ďalších športových a propagačných aktivitách a plní
povinnosti s tým súvisiace,
c) spracováva návrhy pre fungovanie kategórii veteránov,
d) zhromažďuje pripomienky z činnosti KB a predkladá ich na riešenie
Prezídiu SZB,
e) zabezpečuje informovanie KB o činnosti a aktuálnych záležitostiach.
Článok 10.5.
Generálny sekretár SZB
Generálny sekretár je štatutárnym zástupcom SZB, je výkonným profesionálnym
pracovníkom SZB. Menuje ho Prezídium SZB. Práva a povinnosti generálneho
sekretára určuje organizačný poriadok, Stanovy SZB a Pracovný poriadok
sekretariátu SZB.

Generálny sekretár nemôže byť počas výkonu svojej funkcie členom Prezídia
SZB ani ostatných výkonných a kontrolných orgánov SZB.
Článok 10.6.
Kontrolná a revízna komisia
1. KRK sa zo svojej činnosti zodpovedá VZ SZB.
2. KRK plní úlohy:
a) volí predsedu zo svojho stredu,
b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov a
ďalších záväzných dokumentov,
c) kontroluje hospodárenie po stránke finančnej a materiálnej vrátane kontroly
účtov,
d) dozerá na včasné vybavovanie sťažností, odvolaní, podnetov a pripomienok,
e) preveruje členskú evidenciu a platenie členských príspevkov,
f) informuje o zistených poznatkoch Prezídium a VZ SZB a navrhuje opatrenia
na nápravu,
g) KRK SZB sa vo svojej práci riadi §10 až §14 zákona č. 440/2015 Z.z., svojim
štatútom a Stanovami SZB.
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 s výnimkou zmeny Stanov SZB, za ktoré musí
hlasovať 2/3-nová väčšina prítomných delegátov VZ SZB.
Článok 10.8.
Členovi Prezídia SZB, resp KRK SZB zaniká mandát
a) uplynutím funkčného obdobia (podľa čl.8.1. odsek 3) odo dňa jeho zvolenia
a zvolením nového člena Prezídia SZB, resp. KRK SZB,
b) písomným vzdaním sa členstva v Prezídiu SZB, resp. KRK SZB,
c) odvolaním VZ SZB, alebo
d) úmrtím.
Článok 10.9.
Doplnkové voľby
Doplnkové voľby výkonných a kontrolných orgánov je možné uskutočniť, ak
vznikne potreba doplnenia orgánov v období medzi pravidelnými voľbami, na
najbližšom VZ SZB.
XI. Zásady hospodárenia organizácie
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 k majetku SZB, ktorých
finančná hodnota je viac ako 15 000 €, podpisuje štatutárny zástupca a jeden

ďalší člen Prezídia SZB. 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.
3. Pokiaľ SZB zanikne bez likvidácie, prechádzajú všetky práva a povinnosti,
záväzky a pohľadávky na právneho nástupcu. Pri zániku s likvidáciou vykoná
vysporiadanie 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:
a) na Valnom zhromaždení SZB o tom rozhodnú najmenej 2/3 prezentovaných
delegátov s právom hlasovať,
b) v SZB nebude pracovať ani jeden registrovaný KB.
Článok 12.3.
Výklad týchto stanov podáva výhradne Prezídium SZB.
Článok 12.4.
Stanovy SZB nadobúdajú platnosť odo dňa ich schválenia VZ SZB a účinnosť
odo dňa registrácie na MV SR.
Článok 12.5.
Týmto strácajú platnosť Stanovy SZB registrované MV SR dňa 27.06.2014 pod
číslom spisu VVS/1-900/90-709-7.

STANOVY SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU - schvaľovanie P-SZB
I. Názov, pôsobnosť a sídlo organizácie
Názov organizácie:
Pôsobnosť organizácie:
Sídlo organizácie:

Slovenský zväz biatlonu
územie Slovenskej republiky
Banská Bystrica, Partizánska cesta č.71

II. Charakteristika a poslanie organizácie
Článok 2.1.
Slovenský zväz biatlonu (ďalej len SZB) je občianske združenie ustanovené
v zmysle zákona č. 83/90 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 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
Hlavné úlohy SZB:
a) organizovať majstrovské, klasifikačné, výberové a verejné súťaže
v jednotlivých druhoch biatlonu a jeho disciplínach,
b) zabezpečovať štátnu reprezentáciu SR vo vrcholových svetových a ostatných
medzinárodných súťažiach v biatlone,
c) presadzovať záujmy SZB v príslušných národných a medzinárodných
organizáciách a ich orgánoch,
d) zabezpečovať výber, prípravu a výchovu talentovanej mládeže a ďalších
športovcov; pre rast ich športovej výkonnosti vytvárať vhodné podmienky,
e) uskutočňovať akcie náborového charakteru v zmysle všeobecných zásad
a hesla "šport pre všetkých",

f) vytvárať podmienky pre všestrannú medzinárodnú spoluprácu na všetkých
úrovniach v biatlone,
g) pripravovať pre zabezpečenie svojej činnosti funkcionársky aktív v súlade s
udelenými akreditáciami,
h) organizovať a vykonávať hospodársku a obchodnú činnosť, vyhľadávať
sponzorov a nadobúdať majetok v súlade s platnými predpismi k
zabezpečeniu svojich potrieb,
i) 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.
j) zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového
antidopingového programu (všetci za)
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
určené príspevky.
Členský preukaz vystavuje sekretariát SZB na základe zaslanej prihlášky a
zaplatenia členského príspevku. (1 sa zdržal)
Článok 4.2.
Klub biatlonu
Klub biatlonu (ďalej KB) je základným článkom SZB, 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 a 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:
a) nosiť a používať označenie príslušnosti k SZB,
b) byť informovaný o činnosti svojho KB i činnosti SZB,
c) voliť a byť volený po dovŕšení 18-teho roku veku života,
d) byť volený do funkcií s právnou a hmotnou zodpovednosťou,
e) byť delegovaný ako zástupca SZB do orgánov a organizácií, vrátane
medzinárodných,
f) zúčastňovať sa športovej a spoločenskej činnosti v rámci SZB,

g) zúčastňovať sa podľa určených podmienok na športových súťažiach,
školeniach a akciách,
h) podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k činnosti jednotlivých zložiek SZB,
na príslušný orgán SZB,
i) odvolať sa proti rozhodnutiu príslušného orgánu , dotýkajúceho sa jeho osoby,
až na Prezídium SZB,
Článok 5.2.
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 KB a SZB,
e) riadne platiť členské príspevky SZB v stanovenej výške a termíne.
f) informovať sekretariát SZB o zmenách v osobných údajoch (adresa, telefón,
e-mail) prostredníctvom svojho KB alebo priamo.
Článok 5.3.
Definícia aktívneho člena a aktívneho KB:
Za aktívneho člena SZB (ďalej len „aktívny člen“) sa považuje taký člen KB, ktorý
aspoň jedenkrát v roku, ktorý bezprostredne predchádzal konaniu VZ SZB ako
športovec štartoval na súťaži organizovanej SZB.
Za aktívny KB SZB (ďalej len „aktívny KB“) sa považuje taký KB, ktorý
zorganizoval aspoň jednu súťaž s propozíciami schválenými SZB s účasťou
minimálne 5 KB a zároveň 30 registrovaných členov SZB.
(9 za, 1 proti, 1 sa zdržal)
VI. Zánik členstva v organizácii
Členstvo v SZB zaniká:
a) vystúpením člena zo SZB,
b) vylúčením člena zo SZB, rozhodnutím 2/3 členov prítomných na Valnom
zhromaždení SZB alebo na zasadnutí Prezídia SZB, ak došlo k závažnému
poškodeniu záujmov a dobrého mena KB alebo SZB,
c) nezaplatením členských príspevkov v stanovenom termíne a výške,
d) zánikom SZB,
e) úmrtím člena SZB.
VII. Vyznamenania a ocenenia
Za aktivitu, výsledky dosiahnuté v športovej, výchovnej a inej činnosti môžu
orgány SZB udeľovať svojim členom a ďalším fyzickým a právnickým osobám čestné
uznania, 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.
Orgány SZB sú:
a) Valné zhromaždenie SZB
b) Prezídium SZB
c) Kontrolno-revízna komisia SZB
Orgány SZB sú povinné vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri
rozhodovaní zohľadňovať stanoviská Kontrolno-revíznej komisie (ďalej KRK); ak
rozhodnú v rozpore s jeho stanoviskom, sú povinní zverejniť dôvod rozporného
rozhodnutia, ako aj predmetné stanovisko KRK.
Funkčné obdobie členov Prezídia SZB je 4 roky, členov KRK je to 5 rokov.
Zápisnica z rokovania orgánu SZB
a) obsahuje všetky náležitosti podľa osobitého predpisu,
b) obsahuje uznesenie orgánu SZB,
c) sa zverejňuje na webovom sídle SZB do 15 dní odo dňa zasadnutia príslušného
orgánu.
Článok 8.2.
Volené výkonné orgány si vytvárajú pre svoju potrebu odborné pracovné komisie,
na čele ktorých stojí člen orgánu, ktorý komisiu zriaďuje.
IX. Voľby do orgánov organizácie
Článok 9.1.
Voľby do všetkých výkonných a kontrolných orgánov prezidenta
a viceprezidentov SZB sa konajú spravidla raz za 4 roky. Voľby do KRK SZB sa
konajú raz za 5 rokov.
(jednohlasne)
Prípravu volieb, kandidátky, volebnú komisiu, zistenia a výsledky volieb upravuje
volebný poriadok a tieto Stanovy.
Prezidenta SZB, 6 Viceprezidentov SZB, 3 členov KRK SZB volí Valné
zhromaždenie SZB (ďalej VZ SZB) tajným hlasovaním. Členmi Prezídia SZB môžu
byť maximálne 2 členovia jedného KB.
(za 1, proti 5, zdržali sa 4 – 8 viceprezidentov)
(za 5, proti 0, zdržali sa 5 – pôvodný návrh)
Článok 9.2.
Právo byť volení na jednotlivé pozície výkonných a kontrolných orgánov majú
všetci členovia SZB s výnimkami podľa osobitných predpisov:
a) na pozíciu Viceprezident športovcov môže byť volený len aktívny športovec
s minimálne jedným štartom na podujatí organizovanom SZB počas ostatnej
letnej alebo zimnej sezóny pred konaním VZ SZB, (9 za, 1 sa zdržal)

b) na pozíciu Viceprezident pre mládež môže byť volený len člen KB s aktívnym
článkom mládeže. (8 za, 1 proti, 1 sa zdržal)
c) na pozíciu členov KRK SZB može byť volený člen SZB v súlade s §11 zákona
č.440/2015 Z.z..

X. Postavenie a úlohy orgánov SZB
Článok 10.1.
Valné zhromaždenie SZB
Článok 10.1.1.
VZ SZB je najvyšším orgánom SZB. Koná sa každoročne spravidla po zimnej
sezóne.
Volebné VZ prezidenta a viceprezidentov SZB sa spravidla koná v roku konania
Zimných olympijských hier. (jednohlasne)
Článok 10.1.2.
Kľúč pre určenie počtu delegátov na VZ SZB
1. Právo jedného delegáta s právom hlasovať má každý registrovaný KB.
2. Určenie práva ďalších delegátov má taký KB, pre ktorý platí nasledovný kľúč:
ďalší jeden delegát s právom hlasovať za každých piatich aktívnych členov
v kalendárnom roku predchádzajúcom roku konania VZ SZB.
a) jeden delegát s právom hlasovať za každú začatú 15-tku registrovaných
členov v priemere za posledné 4 roky
b) jeden delegát za každých začatých 10 aktívnych športovcov z poslednej
letnej a zimnej sezóny pred VZ.
c) jeden delegát za KB, ktorý organizoval za posledné 4 roky súťaž pod
hlavičkou SZB
3. Každý aktívny KB má právo nominovať práve 2 ďalších delegátov s právom
hlasovať.
(8 za, 2 proti)
4. Prizvaní sú členovia Prezídia SZB, KRK SZB, hostia a pracovníci sekretariátu
bez práva hlasovať, ak nie sú riadnymi delegátmi KB.
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. Pre účely týchto stanov sa za zvolanie VZ SZB považuje zaslanie písomnej
informácie o dátume, mieste, čase začiatku konania a programe Valného
zhromaždenia SZB jej účastníkom a zverejnenie týchto informácií na
webovom sídle SZB.
3. VZ SZB vedie osoba poverená zvolávateľom.

4. VZ SZB je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň polovica nadpolovičná
väčšina delegátov všetkých KB.
5. Ak nie je VZ SZB uznášaniaschopné podľa bodu 4. tohto článku do 60 minút
po stanovenom začiatku jeho konania alebo po strate uznášaniaschopnosti,
stáva sa uznášaniaschopným bez ohľadu na počet prítomných delegátov,
pričom uznesenia je možné prijať len vo veciach, ktoré boli súčasťou
programu zaslaného podľa bodu 2. tohto článku. V ostatných veciach, môže
VZ SZB prijať len odporúčania a stanoviská.

Článok 10.1.4.
Valné zhromaždenie SZB plní úlohy:
a) schvaľuje program rokovania VZ SZB,
b) volí a odvoláva
1. Prezidenta SZB,
2. Viceprezidentov pre jednotlivé oblasti,
3. KRK SZB,
c) schvaľuje stanovy SZB a štatút KRK SZB a rozhoduje o ich zmenách,
d) schvaľuje Pravidlá SZB a výšku štartovného na pretekoch,
e) schvaľuje rozpočet SZB na obdobie medzi VZ SZB,
f) schvaľuje oficiálny znak SZB, vlajku a logo,
g) 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
Prezídia SZB a KRK SZB a ďalšie materiály podľa potreby (organizačnú
štruktúru SZB a pod.),
h) schvaľuje výšku členských príspevkov,
i) potvrdzuje vstup či výstup SZB do alebo z iných organizácií, vrátane
medzinárodných,
j) rozhoduje o vzniku a zániku obchodnej spoločnocti SZB a rozhoduje
o majetkových právach v danej spoločnosti,
k) rozhoduje o zániku SZB. (jednohlasne)
Článok 10.1.5.
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 volebnej komisie vrátane
sčítavania hlasov.
Článok 10.2.
Prezídium SZB
1. Prezídium SZB je najvyšším výkonným orgánom SZB medzi VZ SZB, v súlade
s uznesením VZ SZB.
2. Prezídium SZB tvorí:
a) Prezident,
b) Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu,

c)
d)
e)
f)
g)

Viceprezident pre ekonomiku a marketing,
Viceprezident pre technické záležitosti,
Viceprezident športovcov,
Viceprezident pre mládež,
Viceprezident pre iné formy biatlonu.

3. Prezídium SZB zasadá najmenej 4 krát ročne a plní úlohy:
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 SZB,
k) udeľuje tituly, vyznamenania a ocenenia,
l) za porušovanie stanov a znevažovanie dobrého mena SZB riadi
Disciplinárne konanie a udeľuje disciplinárne tresty.
(jednohlasne)
Článok 10.3.
Prezident SZB
1. Prezident SZB je najvyšším predstaviteľom 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.
3. Prezídium SZB 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
bodu 2. tohto článku.
4. Prezident SZB plní úlohy:
a) riadi činnosť SZB,
b) zastupuje SZB,
c) riadi činnosť Prezídia SZB,
d) riadi činnosť generálneho sekretára SZB.
(jednohlasne)
Článok 10.4.
Zodpovednosti Viceprezidenov SZB
Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu plní úlohy:
a) vytvára a riadi trénersko-metodickú komisiu,
b) zabezpečuje a riadi štátnu reprezentáciu biatlonu,
c) prekladá na Prezídium SZB návrh na menovanie zodpovedných trénerov
reprezentačných družstiev,

d) oboznamuje členov realizačných tímov o právach a povinnostiach
vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov medzi športovcami, trénermi a ďalším
personálom a SZB,
e) navrhuje nominačné kritéria pre štátnu reprezentáciu biatlonu,
f) v súčinnosti so SOV sa podieľa na príprave olympionikov,
g) spracováva návrh na nákup zbraní, streliva a ostatného materiálu pre
potreby štátnej reprezentácie a jeho prideľovanie,
h) koordinuje prípravu, materiálne zabezpečenie a výjazdy štátnej
reprezentácie s rezortnými športovými strediskami,
i) predkladá Prezídiu SZB návrh účasti na medzinárodných podujatiach,
j) zabezpečuje metodickú činnosť v rámci štátnej reprezentácie biatlonu.
(jednohlasne)
Viceprezident pre ekonomiku a marketing plní úlohy:
a) vytvára a riadi odbornú komisiu
b) rozvíja obchodnú činnosť a vyhľadáva vhodných sponzorov,
c) navrhuje a predkladá Prezídiu SZB pravidlá fungovania obchodných
spoločností SZB,
d) tvorí marketingovú stratégiu SZB a kontroluje plnenie sponzorských zmlúv,
e) podieľa sa na ďalších ekonomických aktivitách a plní povinnosti s tým
súvisiace,
f) zabezpečuje informovanie masmédií, podieľa sa na príprave tlačových
konferencií a zabezpečuje spoluprácu s masmédiami,
g) určuje zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom SZB,
h) určuje spôsob platenia členských príspevkov.
(jednohlasne)
Viceprezident pre technické záležitosti:
a) vytvára a riadi športovo-technickú komisiu,
b) organizuje a zabezpečuje majstrovské, klasifikačné podujatia,
c) koordinuje spoluprácu organizátora a SZB pri medzinárodných súťažiach
organizovaných SZB,
d) zabezpečuje metodickú, športovú a organizačnú činnosť v rámci SZB,
(športový kalendár, smernice, rebríček, a pod.),
e) spracováva návrhy zmien a doplnkov Pravidiel biatlonu,
f) eviduje a schvaľuje prestupy športovcov,
g) riadi a zabezpečuje prípravu cvičiteľov, rozhodcov, trénerov a ostatných
funkcionárov a vedie ich evidenciu.
(jednohlasne)
Viceprezident športovcov plní úlohy:
a) zhromažďuje pripomienky a návrhy k rozvoju biatlonu od aktívnych
športovcov SZB,
b) zabezpečuje informovanosť členov o pravidlách Svetového antidopingového programu,
c) predsedá komisii pre riešenie sporov a pri disciplinárnom konaní,
d) sleduje trendy a navrhuje ich implementáciu pre rozvoj biatlonu.
(jednihlasne)

Viceprezident pre mládež plní úlohy:
a) vytvára a riadi komisiu mládeže,
b) zabezpečuje vypracovanie koncepcie práce mládežníckeho športu,
zodpovedá za realizáciu a rozvoj,
c) zabezpečuje metodickú činnosť článkov mládeže SZB a pripravuje
metodické materiály pre vzdelávanie trénerov SZB,
d) schvaľuje zaradenie talentovaných športovcov do stredísk mládeže,
e) predkladá návrh na rozdelenie materiálu a zbraní určených pre rozvoj
mládeže,
f) zabezpečuje vypracovanie smerníc a ostatných materiálov týkajúcich sa
rozvoja mládeže.
(jednohlasne)
Viceprezident pre iné formy biatlonu plní úlohy:
a) vytvára a riadi odbornú komisiu,
b) podieľa sa na ďalších športových a propagačných aktivitách a plní
povinnosti s tým súvisiace,
c) spracováva návrhy pre fungovanie kategórii veteránov,
d) zhromažďuje pripomienky z činnosti KB a predkladá ich na riešenie
Prezídiu SZB,
e) zabezpečuje informovanie KB o činnosti a aktuálnych záležitostiach.
(jednohlasne)
Článok 10.5.
Generálny sekretár SZB
Generálny sekretár je štatutárnym zástupcom SZB, je výkonným profesionálnym
pracovníkom SZB. Menuje ho Prezídium SZB. Práva a povinnosti generálneho
sekretára určuje organizačný poriadok, Stanovy SZB a Pracovný poriadok
sekretariátu SZB.
Generálny sekretár nemôže byť počas výkonu svojej funkcie členom Prezídia
SZB ani ostatných výkonných a kontrolných orgánov SZB.
(jednohlasne)
Článok 10.6.
Kontrolná a revízna komisia
1. KRK sa zo svojej činnosti zodpovedá VZ SZB.
2. KRK plní úlohy:
a) volí predsedu zo svojho stredu,
b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov a
ďalších záväzných dokumentov,
c) kontroluje hospodárenie po stránke finančnej a materiálnej vrátane kontroly
účtov,
d) dozerá na včasné vybavovanie sťažností, odvolaní, podnetov a pripomienok,
e) preveruje členskú evidenciu a platenie členských príspevkov,
f) informuje o zistených poznatkoch Prezídium a VZ SZB a navrhuje opatrenia
na nápravu,
g) KRK SZB sa vo svojej práci riadi §10 až §14 zákona č. 440/2015 Z.z., svojim
štatútom a Stanovami SZB.
(jednohlasne)

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 s výnimkou zmeny Stanov SZB, za ktoré musí
hlasovať 2/3-nová väčšina prítomných delegátov VZ SZB.
Článok 10.8.
Členovi Prezídia SZB, resp KRK SZB zaniká mandát
a) uplynutím funkčného obdobia (podľa čl.8.1. odsek 3) odo dňa jeho zvolenia
a zvolením nového člena Prezídia SZB, resp. KRK SZB,
b) písomným vzdaním sa členstva v Prezídiu SZB, resp. KRK SZB,
c) odvolaním VZ SZB, alebo
d) úmrtím.
(jednohlasne)
Článok 10.9.
Doplnkové voľby
Doplnkové voľby výkonných a kontrolných orgánov je možné uskutočniť, ak
vznikne potreba doplnenia orgánov v období medzi pravidelnými voľbami, na
najbližšom nevolebnom VZ SZB.

XI. Zásady hospodárenia organizácie
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 k majetku SZB, ktorých
finančná hodnota je viac ako 15 000 €, podpisuje štatutárny zástupca a jeden
ďalší člen Prezídia SZB. 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.
3. Pokiaľ SZB zanikne bez likvidácie, prechádzajú všetky práva a povinnosti,
záväzky a pohľadávky na právneho nástupcu. Pri zániku s likvidáciou vykoná
vysporiadanie likvidátor, ktorého ustanoví VZ SZB.
(návrh dvaja členovia P SZB – 5 za, 1 proti, 4 sa zdržali)
(pôvodný návrh – 5 za, 1 proti, 4 sa zdržali)
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:
a) na Valnom zhromaždení SZB o tom rozhodnú najmenej 2/3 prezentovaných
delegátov s právom hlasovať,
b) v SZB nebude pracovať ani jeden registrovaný KB.
Článok 12.3.
Výklad týchto stanov podáva výhradne Prezídium SZB.
Článok 12.4.
Stanovy SZB nadobúdajú platnosť odo dňa ich schválenia VZ SZB a účinnosť
odo dňa registrácie na MV SR.
Článok 12.5.
Týmto strácajú platnosť Stanovy SZB registrované MV SR dňa xxx.2014 pod
číslom spisu VVS/1-900/90-709-6.
(9 za, 1 sa zdržal)

