
STANOVY SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU 
 
 
I. Názov, pôsobnosť a sídlo organizácie 
 
Článok 1 
Názov organizácie:   Slovenský zväz biatlonu 
Pôsobnosť organizácie:  územie Slovenskej republiky 
Sídlo organizácie:    Banská Bystrica, Partizánska č.71 
 
 
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 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. 

SZB spolupracuje so všetkými zložkami, ktoré sa podieľajú na všestrannom 
rozvoji telesných a morálnych kvalít občanov, najmä mládeže. 

SZB sa vo svojej činnosti riadi právnymi predpismi všeobecného charakteru, 
zásadami IBU, týmito stanovami a vnútornými smernicami SZB. 
 
Článok 3 

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 
 
Článok 4  
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. 

 
 
IV. Členstvo v organizácii 
 
Článok 5 

Členstvo v SZB je dobrovoľné. Členom SZB sa môže stať každý občan SR, 
prípadne cudzí štátny príslušník, spĺňajúci podmienky k legálnemu pobytu v SR, ktorý 
súhlasí s obsahom činnosti a stanovami SZB, písomne požiada o členstvo v klube 
biatlonu, je výborom klubu prijatý a zaplatí určené príspevky. 

Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi SZB len s písomným súhlasom 
ich zákonného zástupcu na prihláške. 

Členský preukaz vystavuje sekretariát SZB na základe zaslanej prihlášky a 
zaplatenia členského príspevku. 
 
 
V. Práva a povinnosti členov organizácie 
 
Článok 6  
Práva člena SZB: 

a) nosiť a používať označenie príslušnosti k SZB, 
b) byť informovaný o činnosti svojho klubu 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 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). 
 
 
VI. Zánik členstva v organizácii 
 
Článok 8 
Členstvo v SZB zaniká: 

a) vystúpením člena zo SZB, 
b) vylúčením člena zo SZB, rozhodnutím 2/3 členov prítomných na členskej 

schôdzi klubu, alebo na zasadnutí Prezídia SZB, ak došlo k závažnému 
poškodeniu záujmov a dobrého mena klubu alebo SZB, 

c) nezaplatením členských príspevkom v stanovenom termíne a výške 
d) zánikom SZB, 
e) úmrtím člena SZB. 

 
 
VII. 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, 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). 
 
 
VIII. Disciplinárne konanie v organizácii 
 
Článok 10 

Za porušenie stanov a znevažovanie dobrého mena SZB, môže byť s členom 
začaté disciplinárne konanie v zmysle týchto stanov a Disciplinárneho poriadku SZB 
s maximálnym trestom vylúčenia zo SZB. 
 
 
IX. Organizačná štruktúra organizácie 
 
Článok 11  
Organizačné články SZB sú: 



a) volené orgány: 
- Prezídium SZB 
- Prezident SZB 
- KRK SZB 

b) sekretariát SZB 
c) klub biatlonu, ako základný organizačný článok SZB 
d) oddiel biatlonu začlenený v rezortnom stredisku štátnej športovej 

reprezentácie, ako aj oddiel biatlonu telovýchovných jednôt a iných športových 
organizácií. 

 
 
Článok 12 

Volené výkonné orgány si vytvárajú pre svoju potrebu odborné pracovné komisie, 
na čele ktorých stojí člen orgánu, ktorý komisiu zriaďuje. 
 
 
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. 
 
 
XI. Postavenie a úlohy organizačných zložiek a ich orgánov 
 
Článok 14  
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. 
Pre stanovenie počtu delegátov platí kľúč - jeden delegát na každú začatú 
desiatku členov klubu. Výpočet počtu delegátov sa počíta z priemerného počtu 
členov klubu za posledné štyri roky. 
Prizvaní sú členovia P SZB a KRK SZB bez práva hlasovať, ak nie sú 
riadnymi delegátmi klubu. 

2. Valné zhromaždenie SZB plní úlohy: 
a) volí Prezidenta SZB na maximálne dve volebné obdobia za sebou,  
b) volí 12 členné Prezídium SZB, 
c) volí 3 členov KRK SZB, 
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. 

3. Valné zhromaždenie SZB zvoláva Prezídium SZB, na základe svojho 
rozhodnutia v zmysle týchto Stanov, alebo na základe požiadavky najmenej 
2/3 zaregistrovaných klubov biatlonu. 

 
 
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 
Zhromaždenia klubov sa zúčastňujú členovia Prezídia SZB a KRK, bez práva 
hlasovať, ak nie sú delegátmi klubu. 

2. Zhromaždenie klubov SZB plní úlohy: 
Prejednáva vyhodnotenie činnosti za obdobie od posledného zhromaždenia, 
plán činnosti a plán hospodárenia v ďalšom období a ďalšie aktuálne otázky. 
Prijíma návrhy a podnety pre činnosť Prezídia SZB v ďalšom období. 

3. Zhromaždenie klubov zvoláva raz ročne Prezídium SZB. Prezídium SZB je 
povinné zvolať Zhromaždenie klubov na základe písomnej požiadavky 
najmenej 1/3 zaregistrovaných klubov, v termíne do 30 dní od podania návrhu. 

 
 
Článok 16  
Prezídium SZB 

1. Prezídium SZB je najvyšším orgánom SZB medzi valnými zhromaždeniami 
SZB. 
Prezídium tvorí prezident a 12 členov. 
Zasadá najmenej 4 krát ročne. 

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. 
Za viceprezidentov a členov Výkonného výboru nemôžu byť menovaní 
tréneri poverení reprezentáciou. 

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, 

i) schvaľuje organizačný a pracovný poriadok sekretariátu SZB, 
j) schvaľuje návrh finančného rozpočtu na ročné obdobie a výsledky 

hospodárenia za účtovné obdobie, 
k) každoročne vyhodnocuje činnosť SZB a spracováva ročné plány úloh na 

budúce obdobie, o čom informuje Zhromaždenie klubov SZB, 
l) plní úlohy uložené valným zhromaždením a zhromaždením klubov, 
m) zvoláva a organizačne zabezpečuje valné zhromaždenie a zhromaždenie 

klubov, 
n) prejednáva rozhodnutia KRK SZB a zabezpečuje nápravu, 
o) menuje predsedov komisií . Za predsedu komisie nemôže byť menovaný 

tréner poverený reprezentáciou a generálny sekretár SZB, 
p) menuje svojich zástupcov do národných i medzinárodných organizácií,  
q) v súčinnosti so SOV sa podieľa na príprave olympionikov, 
r) presadzuje sústavné a cieľavedomé uplatňovanie nových poznatkov vedy 

a techniky v riadení, výcvikovej, tréningovej a odbornej športovej činnosti, 
s) riadi a zabezpečuje prípravu cvičiteľov, rozhodcov, trénerov a ostatných 

funkcionárov a vedie ich evidenciu, 
t) určuje zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom SZB,  
u) určuje spôsob platenia členských príspevkov, 
v) riadi činnosť nižších organizačných článkov SZB, 
w) rieši návrhy, pripomienky a sťažnosti členov a klubov SZB, 
x) udeľuje tituly, vyznamenania a ocenenia, 
y) udeľuje disciplinárne tresty, 
z) v mimoriadnych prípadoch uvoľňuje z funkcie prezidenta, viceprezidentov a 

menuje do uvoľnenej funkcie nástupcu z členov Prezídia SZB do 
najbližšieho Valného zhromaždenia, 

ž)  rozhoduje o vstupe, či výstupe SZB do alebo u iných organizácií v súlade 
so stanovami SZB. 

 
 
Článok 17 
Výkonný výbor Prezídia SZB 

1. Výkonný výbor Prezídia SZB je 5 členný. 
Tvoria ho prezident SZB, dvaja viceprezidenti SZB a dvaja členovia Prezídia 
SZB. 
Vo výkonnom výbore SZB 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. 

2. Výkonný výbor Prezídia SZB plní úlohy: 



a) operatívne zabezpečuje činnosť SZB, schvaľuje materiály dôležité pre 
činnosť SZB, 

b) spojené so zabezpečovaním štátnej reprezentácie, 
c) spracováva základný návrh na rozdelenie finančných prostriedkov, ktorými 

SZB disponuje, 
d) Plní úlohy, ktoré mu uloží Prezídium SZB a rozpracováva prijaté 

uznesenia. 
 
 
Článok 18 
Prezident SZB  

1. Prezident SZB je najvyšším predstaviteľom SZB a je štatutárnym zástupcom 
SZB. 
Prezident môže byť zamestnancom SZB. 
Prezident nemôže vykonávať funkciu trénera povereného reprezentáciou. 
Prezident môže splnomocniť svojimi právomocami viceprezidentov alebo iné 
osoby z Prezídia SZB. 

2. Prezident SZB plní úlohy: 
a) riadi činnosť SZB, 
b) zastupuje SZB, 
c) riadi činnosť Prezídia SZB a Výkonného výboru Prezídia SZB, 
d) riadi činnosť generálneho sekretára SZB. 

 
 
Článok 19  
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, Pracovný poriadok sekretariátu 
SZB a Zákonník práce. 

Generálny sekretár nemôže byť počas výkonu svojej funkcie členom Prezídia 
SZB ani ostatných orgánov zväzu. 
 
 
Článok 20  
Klub biatlonu 

1. Klub biatlonu je základným článkom SZB, ktorý združuje záujemcov o biatlon 
vo všetkých jeho formách. 
Klub biatlonu môže byť založený pri minimálnom počte 5 členov, z toho aspoň 
dvaja (predseda a hospodár - pokladník) musia byť 18 roční alebo starší. 
Registrácia klubov sa koná každoročne v stanovenom termíne, zaslaním 
registračnej karty klubu a členských príspevkov na sekretariát SZB. 
Vo svojej činnosti sa klub riadi stanovami SZB, predpismi SZB a jeho orgánov, 
ako aj ostatnými všeobecne platnými predpismi SR. 

2. Klub biatlonu plní úlohy: 
a) zabezpečuje pravidelnú a systematickú športovú prípravu, 
b) organizuje športové súťaže a akcie, 
c) vysiela svojich zástupcov do vyšších súťaží, 
d) vyhľadáva vhodné formy marketingu a sponzorstva pre zabezpečenie 

svojej činnosti, 



e) vysiela svojich zástupcov do inštitúcií a orgánov v mieste svojho 
pôsobenia, 

f) riadi činnosť hospodárskych zariadení, ktorých je zriaďovateľom, alebo 
ktoré získal iným spôsobom, 

g) propaguje biatlon a to hlavne v mieste svojej pôsobnosti. 
3. Orgánmi klubu biatlonu sú: 

a) Valné zhromaždenie klubu biatlonu: 
Valné zhromaždenie klubu biatlonu je najvyšším orgánom klubu, koná sa 
podľa potreby, najmenej raz za 4roky, spravidla pred valným 
zhromaždením SZB, za účasti členov klubu. 
Kluby biatlonu s počtom členov nad 50 môžu usporiadať valné 
zhromaždenie formou konferencie zástupcov členov klubu. 
Kľúč pre voľbu delegátov stanovuje výbor klubu biatlonu 
Valné zhromaždenie klubu biatlonu volí predsedu klubu a 2 až 10 členný 
výbor klubu, v prípade potreby i viac členný. 
Valné zhromaždenie volí revízora alebo 3 až 5 člennú revíznu komisiu 
klubu. 
Valné zhromaždenie klubu hodnotí dosiahnuté výsledky a schvaľuje 
perspektívny plán činnosti klubu biatlonu. 
Valné zhromaždenie klubu volí delegátov Valného zhromaždenia SZB. 

b) Členská schôdza klubu biatlonu: 
Členská schôdza klubu biatlonu sa schádza najmenej raz ročne za účasti 
členov klubu. 
Členská schôdza klubu biatlonu schvaľuje finančné hospodárenie klubu, 
ročný plán činnosti, prípadne plní niektoré úlohy valného zhromaždenia 
klubu biatlonu pri dodržaní podmienok účasti na valnom zhromaždení. 

c) Výbor klubu biatlonu: 
Výbor klubu biatlonu zabezpečuje konkrétnu činnosť klubu a úlohy s tým 
súvisiace, vrátane úloh vyplývajúcich zo záverov rokovania vyšších 
orgánov. 
Výbor klubu zvoláva členskú schôdzu a valné zhromaždenie klubu. 

d) Predseda klubu biatlonu: 
Predseda klubu biatlonu zastupuje klub, riadi činnosť výboru a 
zabezpečuje plnenie úloh podľa potrieb klubu. 
Každoročne zabezpečuje spracovanie evidenčnej karty klubu biatlonu, 
ktorú predkladá sekretariátu SZB. 
Zvoláva zasadnutia výboru. 

 
 
Článok 21  
Kontrolná a revízna komisia 

1. KRK sa zo svojej činnosti zodpovedá valnému zhromaždeniu, na úrovni 
ktorého bola zvolená. 

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, námetov a pripomienok, 



e) preveruje členskú evidenciu a platenie členských príspevkov, 
f) informuje o zistených poznatkoch príslušný výkonný orgán na úrovni ktorého 

pracuje a navrhuje opatrenia na nápravu, 
g) KRK SZB sa vo svojej práci riadi svojim štatútom a Stanovami SZB. 

 
 
Článok 22  

Všetky orgány SZB sú uznášania schopné pri účasti nadpolovičnej väčšiny 
členov orgánu. Uznesenie všetkých orgánov SZB je platné, ak zaň hlasuje 
nadpolovičná väčšina prítomných členov orgánu. 
 
 
Článok 23  
Doplnkové voľby 

Doplnkové voľby výkonných a kontrolných orgánov je možné uskutočniť ak 
vznikne potreba doplnenia orgánov na všetkých stupňoch v období medzi 
pravidelnými voľbami. 

Voľbu je možné nahradiť kooptáciou a to maximálne do 1/3 pôvodne zvolených 
členov orgánu. S kooptáciou musí vysloviť súhlas najmenej 2/3 členov príslušného 
orgánu. 
 
 
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. 

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. 

 
 
XIII. Právne postavenie organizácie 
 



Článok 25  
Právnu subjektivitu v SZB majú: 

a) SZB, 
b) kluby biatlonu pokiaľ majú pridelené IČO (identifikačné číslo organizácie) 
c) hospodárske zariadenia SZB dňom ich zapísania do obchodného registra. 

 
 
XIV. Záverečné ustanovenia 
 
Článok 26  

SZB má právo používať schválenú symboliku, ako aj pečiatky so svojim znakom, 
názvom, organizačným útvarom - jeho stupňom a sídlom. 
 
 
Článok 27  
SZB zanikne ak: 

a) na Valnom zhromaždení SZB o tom rozhodne najmenej 2/3 prezentovaných 
delegátov, 

b) v SZB nebude pracovať ani jeden registrovaný klub biatlonu. 
 
 
Článok 28 
Výklad týchto stanov podáva výhradne Prezídium SZB. 
 
 
Článok 29 

Stanovy SZB nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Valným 
zhromaždením SZB v Banskej Bystrici, dňa 22. mája 2010 a ich následnou 
registráciou na MV SR. 
 
 
Článok 30 

Týmto strácajú platnosť Stanovy SZB registrované MV SR dňa 19.6.2006 pod 
číslom spisu VVS/1-900/90-709-5. 


