
ŠTATÚT 

 Komisie mládeže Slovenského zväzu biatlonu 
 

Článok I. 

Úvodné ustanovenie  

  

1. Komisia mládeže (ďalej len KM) Slovenského zväzu biatlonu (ďalej len SZB) bola zriadená 

na základe Stanov SZB, schválených Valným zhromaždením SZB, ktoré sa uskutočnilo 

v Banskej Bystrici 28. apríla 2018 

 

Článok II.  

Zloženie a štruktúra KM SZB 

 

1. KM je zložená z predsedu a ostatných členov.  

2. Predseda KM je viceprezident pre mládež SZB, ktorý zastupuje KM navonok.  

3. Predseda KM zvoláva a riadi rokovanie KM, navrhuje program rokovaní, vymenováva 

a odvoláva členov KM a dohliada na dodržiavanie zásad objektivity, transparentnosti 

a dôvernosti.  

4. KM pozostáva z minimálne 3 členov.  

5. Člen KM zodpovedá za riadne a včasné vypracovanie stanoviska k žiadosti, ktorá mu bola 

pridelená na posúdenie.  

6. Člen KM sa zúčastňuje na zasadnutiach KM a pri hlasovaní má právo na jeden hlas. Pri 

rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu KM. O forme hlasovania (verejne, 

elektronickou poštou) rozhoduje predseda KM.  

7. Na zasadnutia KM sú podľa potreby prizvaní aj pozorovatelia, odborní poradcovia, 

zástupcovia klubov alebo útvarov talentovanej mládeže SZB bez hlasovacieho práva.  

8. KM prijíma rozhodnutia  na zasadnutí aj formou elektronickej pošty, KM je 

uznášaniaschopná a jej rozhodnutie je platné pri hlasovaní nadpolovičnej väčšiny členov.  

 

 

Článok III. 

Úlohy KM SZB 

 

1. Sleduje a usmerňuje biatlon v mládežníckych kategóriách.   

2. Spracuje koncepciu rozvoja a práce mládežníckeho športu a jej interpretáciu v rámci štruktúr 

SZB.  

3. Organizuje a zabezpečuje pravidelné sledovanie a testovanie mládeže.  

4. Vedie evidenciu športovcov zaradených do ÚTM a spracováva hodnotenie ich výkonnosti.  

5. Na základe dosiahnutých výsledkov navrhuje a prehodnocuje zaradenie talentovaných 

športovcov do útvarov talentovanej mládeže v jednoročnom cykle a navrhuje zmeny.  

6. Spracováva návrh požiadaviek na nákup a prerozdelenie zbraní, streliva a ostatného 

materiálu pre talentovanú mládež.  

7. Spracováva podklady pre odborné komisie SZB v oblasti organizačného a materiálno-

technického zabezpečenia mládeže.  



8. Spolupracuje s ŠTK pri zostavovaní ročného kalendára športových akcií.  

9. Spolupracuje s ostanými odbornými komisiami pri určovaní rozvoja biatlonových disciplín 

a vytváraní nového formátu súťaží v zmysle hesla „šport pre všetkých“. 

 

 

Článok IV. 

Zvolávanie rokovania KM SZB 

 

1.  KM zasadá podľa potreby, najmenej štyri krát za rok.  

2. Oznámenie o termíne a mieste zasadnutia KM je potrebné doručiť členom komisie 

elektronickou poštou najmenej 7 dní pred zasadnutím komisie.  

3. Súčasné členstvo osoby vo viacerých odborných komisiách SZB nie je vylúčené za 

predpokladu, že osoba môže zvládnuť plnenie úloh v jednotlivých komisiách v požadovanej 

kvalite. 

 

 

Článok V. 

Zápisnica z rokovania KM 

 

1. Zápisnice a ďalšie dokumenty z rokovaní KM vyhotovuje a archivuje predseda alebo 

osoba ním poverená.  

2. Zápisnicu podpisuje predseda KM a overujú členovia KM.  

3. Zápisnica z rokovania KM  je zaslaná členom KM.  

4. Predseda KM informuje ostatné orgány SZB o výsledkoch rokovaní a uznesenia KM 

predkladá Prezídiu SZB.  

 

Článok VI. 

Záverečné a spoločné ustanovenia 

 

1. KM sa pri svojej činnosti riadi stanovami SZB, uzneseniami Valného zhromaždenia SZB a 

Prezídia SZB.  

2. Uznesenia KM vydané v rámci jej právomocí sú záväzné pre členov KM, zamestnancov 

SZB a po schválení Prezídiom SZB aj pre členskú základňu SZB.  

3. Uznesenie KM nadobúda platnosť dňom jej schválenia.  

4. Ak KM neprijme uznesenie, príslušný bod sa opätovne prerokuje. Komisia postupuje podľa 

tohto odseku opakovane, kým neprijme k bodu programu uznesenie. Komisia rokovanie 

preruší do najbližšieho zasadnutia, ak ani jedno z navrhnutých uznesení nie je prijaté alebo 

ak komisia prestane byť uznášaniaschopná. 

5. Zmeny tohto štatútu musia byť vykonané písomnou formou, musia byť prijaté uznesením 

KM, podpísané predsedom KM a schválené Prezídiom SZB.  

6. Návrh na zmenu Štatútu KM predkladá na Prezídium SZB predseda KM alebo vybraný člen 

KM.  

7. Štatút je platný a účinný odo dňa jeho schválenia Prezídiom SZB.  



 

 

Štatút Komisie mládeže SZB bol schválený na zasadnutí prezídia SZB. 

 

 

 

V Banskej Bystrici  dňa: 26.10.2018 

 

Dátum: .....................................................  Dátum: ................................................ 

 

Podpis: ......................................................  Podpis: ............................................... 

 Prezident SZB             Viceprezident SZB pre Mládež 

 


