
U Z N E S E N I E 
Valného zhromaždenia Slovenského zväzu biatlonu,  

konaného dňa 29. apríla 2017 v Banskej Bystrici 
 

Valné zhromaždenie Slovenského zväzu biatlonu: 

 

I. Berie na vedomie: 

 

a) správy viceprezidentov 

 

II. Schvaľuje: 

 

a) výročnú správu prezidenta SZB o činnosti zväzu za rok 2016; 

b) správu o hospodárení SZB za rok 2016; 

c) Projekt slovenského zväzu biatlonu na budovanie a rozvoj infraštruktúry v NB 

centre Osrblie, prezentovaný prezidentom SZB; 

d) rozpočet pre rok 2017; 

e) úpravy stanov SZB; 

 

III. Neschvaľuje: 

 

a) výročnú správu KRK za rok 2016 

 

IV. Ukladá: 

 

1. Delegátom valného zhromaždenia: 

a) oboznámiť so závermi valného zhromaždenia SZB členskú základňu vo 

svojich kluboch 

 

2. Predsedu KRK  

a) spracovať riadnu správu za rok 2016, so všetkými náležitosťami, ktoré k nej 

patria 

 

3. Prezidentovi Slovenského zväzu biatlonu: 

a) zabezpečiť vykonanie registrácie úpravy stanov na MV SR; 

b) zaslať informácie o záveroch Valného zhromaždenia SZB všetkým osobám 

oprávneným zúčastniť sa zasadnutia VZ najneskôr do 25 dní odo dňa 

zasadnutia 

 

4. Prezídiu Slovenského zväzu biatlonu: 

a) spracovať stav čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu za prvý štvrťrok 

2017; 

b) opraviť a doplniť správu o hospodárení za rok 2016 o záväzok úveru 

c) spracovať finančný návrh rozpočtu s jeho podrobným popisom a zaslať ho 

delegovaným členom VZ vopred, s ostatnými dokumentami; 

d) navrhnúť zmenu v stanovách SZB a riešenie pre prípad, ak P-SZB príjme 

nevyhnutné zmeny v plnení finančného rozpočtu, ktorý bol schválený VZ 

SZB; 



e) spracovať smernicu o elektronickej voľbe do orgánov zväzu v súlade so 

zákonom č. 440/2015 z. z. z 26. novembra 2015 o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 z. z. § 19 odsek 4; 

f) zlepšiť informovanosť klubov biatlonu cez webovú stránku SZB do konca 

septembra 2017; 

g) zabezpečiť činnosť SZB v súlade s pripomienkami členskej základne; 

 

V. Ďakuje: 

 

Valné zhromaždenie vyslovuje poďakovanie za prácu všetkým členom Slovenského zväzu 

biatlonu, ktorí sa aktívne podieľajú na jeho činnosti. 

 

Zapísala Jana Gereková 

Schválilo VZ SZB 

 

V Banskej Bystrici, dňa 29. 4. 2017 
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