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Z Á P I S 
z VIII. Valného zhromaždenia SZB 
v Banskej Bystrici, 29. apríla 2017 

 
Prítomní: Na VZ SZB bolo podľa schváleného delegačného kľúča pozvaných 124 delegátov 
s právom hlasovať. Na VZ SZB sa prezentovalo 65 pozvaných delegátov s právom hlasovať, čo 
predstavuje 52.4%. 
 Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu 
2. Voľba pracovného predsedníctva 
3. Voľba skrutátorov 
4. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 
5. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku 
6. Výročná správa SZB 

a) Správa o činnosti zväzu 
b) Správa o hospodárení 
c) Správy viceprezidentov 
d) Správa Hlavného kontrolóra 
e) Projekt SZB na dobudovanie a rozvoj infraštruktúry v NBC Osrblie 

7. Schválenie rozpočtu SZB pre rok 2017 
8. Diskusia 
9. Správa mandátovej komisie 
10. Úprava Stanov SZB 
11. Doplňujúce voľby disciplinárnej komisie 

a) predstavenie programu kandidátov 
b) voľby v poradí jednotlivo 
c) Správa volebnej komisie - vyhlásenie výsledkov 

12. Návrh uznesenia 
13. Záverečné slovo prezidenta 

1. Otvorenie, schválenie programu 

Prítomných privítal prezident SZB T. Fusko a navrhuje v bode 6 e) zaradiť do programu Projekt 
na dobudovanie a rozvoj infraštruktúry, dôležitý dokument na dokončenie NBC v Osrblí. 
Z poverenia prezídia SZB, VZ riadi Pavel Kobela. 
VZ SZB schvaľuje Program s doplnením o bod 6 e). 

2. Voľba pracovného predsedníctva 

Pracovné predsedníctvo bolo zvolené na základe návrhu Prezídia SZB v zložení: Tomáš Fusko, 
Ondrej Kosztolányi, Janka Gereková, Pavel Kobela, Peter Kazár, Dušan Šimočko. 
Silvia Šarközi - zapisovateľ. 
VZ SZB schvaľuje pracovné predsedníctvo. 

3. Voľba skrutátorov 

VZ SZB schvaľuje skrutátorov Ondrej Kosztolányi st., Silvia Havolníková, Marek Matiaško. 

4. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

Riadiaci VZ SZB predložil návrh na zloženie pracovných komisií: 
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Mandátová komisia: Dušan Šimočko 
Karol Hudeček 
Dušan Litva  

VZ SZB schvaľuje Mandátovú komisiu v predloženom zložení. 
 
Volebná komisia:  Peter Kazár  

Peter Luptovský  
                                       Eva Longauerová 
 
VZ SZB schvaľuje Volebnú komisiu v predloženom zložení. 
 
Návrhová komisia: Janka Gereková  

Gustáv Majdiš  
Nikola Hurajtová  
 

VZ SZB schvaľuje Návrhovú komisiu v predloženom zložení. 

5. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku 

VZ SZB schvaľuje rokovací poriadok v predloženom znení. 
VZ SZB schvaľuje volebný poriadok v predloženom znení. 

6. Výročná správa SZB 2016 

Výročnú správu dostali všetci delegáti v písomnej podobe a tvorí prílohu tohto zápisu.  
a) Správu o činnosti zväzu predniesol T. Fusko, pričom vyzdvihol tieto skutočnosti: Prezídium 

plnilo úlohy, ktoré vyplývali z uznesení VZ z 26. apríla 2014, MVZ z 30. apríla 2016 a MVZ z 

8. októbra 2016. Úlohy boli splnené, okrem Smernice o používaní loga SZB a Smernice 

žiackych súťaží (kompletná zmena systému žiackych kategórií).  

Aj napriek náročnosti uplynulého obdobia si SZB zachovalo schopnosť kvalitne plniť svoje 

poslanie. 

VZ SZB schvaľuje Správu o činnosti. Za 63, proti 2, zdržali sa 0. 

b) Správu o hospodárení 2016 predložilo P SZB a správu prečítala Silvia Šarközi. 
Správa je prílohou tohto zápisu. 
VZ SZB schvaľuje Správu o hospodárení 2016. Za 65, proti 0, zdržali sa 0. 

c) Správy viceprezidentov. Viceprezidenti jednotlivo predniesli správy, ktoré tvoria prílohu 
zápisu. 
VZ SZB schvaľuje Správy viceprezidentov. Za 65, proti 0, zdržali sa 0. 

d) Správa hlavného kontrolóra bola doručená písomne, delegáti VZ SZB sa zoznámili s jej 

obsahom. Kontrolór SZB Pavol Hric nebol prítomný. 

Na základe výsledkov schvaľovacieho procesu predloženej Správy hlavného kontrolóra s 

výsledkom (Za 0, proti 43, zdržali sa 22) VZ SZB neschvaľuje Správu hlavného kontrolóra 

a zaväzuje KRK vypracovať riadnu správu so všetkými potrebnými náležitosťami. 

e) Projekt SZB na dobudovanie a rozvoj infraštruktúry v NBC Osrblie. 

S projektom oboznámil delegátov T. Fusko a tvorí prílohu zápisu.  

VZ SZB schvaľuje Projekt SZB. Za 63, proti 0, zdržali sa 2. 
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7. Schválenie rozpočtu SZB pre rok 2017 

Pre neprítomnosť Viceprezidenta pre ekonomiku a marketing Michala Baku, delegátov VZ SZB 
oboznámil s návrhom rozpočtu T. Fusko. Rozpočet bol predložený v tlačenej forme a je 
súčasťou zápisu. Finančný plán na rok 2017 korešponduje so správou o hospodárení za rok 
2016. Rozpočet vychádza zo skúseností z predošlých období a náklady člení na SZB, RD, súťaže, 
IBU Cup, MSJaK, NBC Osrblie, mládež, budovu v Banskej Bystrici a marketing. 
Nezohľadňuje finančné riziká a nemá takmer žiadnu rezervu. 
Diskusia k rozpočtu: 

• A. Murinová - nesúhlasí s rozpočtom pre RD ženy, je olympijská sezóna, ženský a 
mužský tím majú rovnaký rozpočet, čo považuje za nepomer. 

• M. Kazár - chýba názov dokumentu Rozpočet, SZB bude podporovať len preteky SlP? 

• T. Fusko - iné druhy biatlonu bude SZB v roku 2017 podporovať zapožičaním materiálu. 

• P. Kobela -  aj z toho mála na marketing SZB vie nájsť jednotné kritérium na 
prerozdelenie peňazí na organizovanie ďalších súťaži. Kluby, ktoré chcú organizovať 
preteky, musia doručiť požiadavky na SZB. 

• J. Mladšia – pripomienkovala aby tabuľky boli logicky usporiadané a tiež  obsahovali aj 
porovnania  z minulých rokov . 

• J. Kamenský - v rozpočte chýbajú financie na vzduchovky. 

• P. Kobela - došlo k navýšeniu rozpočtu mládeže, chceme vytvoriť projekt na zvýšenú 
podpory. 

• G. Majdiš - schvaľovanie rozpočtu na VZ SZB je nová skúsenosť, pred tvorbou rozpočtu 
je potrebné predložiť požiadavky na SZB, aby sa požiadavky zahrnuli do rozpočtu. 
Prekvapil ho nesúhlas  A. Murínovej. Rozpočet RD ženy nebol prekonzultovaný 
v predstihu? 

• P. Kobela - prvýkrát boli tréneri oslovení v októbri 2016, aby predložili návrh rozpočtu 
je nárast rozpočtu RD oproti roku 2016. 

• R. Šimočko - mrzí ho, že na VZ SZB chýba Michal Baka. Úver navrhuje zaradiť do 
nákladov, absentuje vysvetlenie riešenia dlhu. 

• G. Majdiš - môže P SZB upraviť rozpočet podľa potrieb v priebehu roka? 

• P. Kobela - prezídium je výkonný orgán SZB a musí sa snažiť dodržiavať rozpočet. 
 

VZ SZB schvaľuje rozpočet SZB pre rok 2017. Za 62, proti 0, zdržali sa 3. 

8. Diskusia 

Diskusiu otvoril riadiaci VZ SZB P. Kobela, ktorý pripomenul dodržiavanie časového limitu. 

• L. Machyniak - sú zverejnené nesprávne rebríčky v kategóriách dorastenky, dorastenci. 
Postaršenie pretekárov treba upraviť a spresniť pravidlá. 

• O. Kosztolányi - rebríčky sú urobené správne, postaršenie je v rámci záujmov 
reprezentácie a je vždy na sezónu. 

• J. Kamenský - pripomienka pri rozdeľovaní bodov pri vycestovaní reprezentanta do 
zahraničia a títo športovci sa nezúčastnia  domácich pretekov. 

• M. Mojziš - znevýhodnenie pri bodovaní pri vycestovaní za účelom reprezentácie. 

• Prezídium SZB neplánuje vyplácanie peňazí za Viessmann pohár. 

• M. Niňaj -  v akom smere SZB využíva eurofondy? 
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K čerpaniu eurofondov sa vyjadrí M. Baka. 

• M. Kazár - výhrady k zápisu z predchádzajúceho VZ, finančná situácia KB sa rapídne 
zhoršila, 40 % financií ide na NBC Osrblie, požiadal o financie na oblastné preteky, 
nevie čím SZB podporí preteky. 

• O. Kosztolányi - oblastné preteky sú v kalendári len na základe telefonického 
rozhovoru. Žiadna požiadavka do dnešného dňa od M. Kazára na SZB neprišla, je nutné 
doručiť na SZB oficiálnu žiadosť. 

• J. Molent - žiada informáciu ohľadom dotácie 360,- €, na pretekára? 

• P. Kobela - v zmysle zákona o športe, SZB musí poukázať 25% dotácie MŠVVaŠ SR pre 
uznaný šport biatlon na aktívnych športovcov do 23 rokov klubom biatlonu SZB. 

• D. Chrapán - kluby sa neprihlásili na organizovanie súťaží, pretože nevedeli aký 
príspevok dostanú. Majstrovstvá SR treba urobiť v termínoch január, február a nie 
v marci, keď sú už snehové podmienky nedostatočné. 

• M. Kazár - delia sa preteky zbytočne, je potrebné spojiť DD a žiakov, pre kluby sú to 
náklady. 

• O. Kosztolányi - v minulosti bola požiadavka aby pre juniorov a dospelých organizovali 
samostatné preteky. Teraz je opäť požiadavka aby boli spolu. Na organizovanie 
pretekov pre dospelých nemáme okrem Osrblia iné prijateľné možnosti.  

• D. Šimoško - z hľadiska propagácie a popularizácie je nevyhnutné, aby sa preteky delili. 

• D. Chrapán - poukázal na žiacke preteky v B. Bystrici, takéto preteky treba organizovať 
ako verejné preteky. 

• D. Lepeň - vyjadrenie k webovej stránke, návrh do 3 mesiacov aby bola nová. 

• T. Fusko - súhlasí, máme podpísanú zmluve s firmou a tá nedodala novú webovú 
stránku podľa zmluvy. Momentálne sú pozastavené práce na internetovej stránke kvôli 
iným nevyhnutným úlohám. Prvé pracovné stretnutie s firmou je naplánované na 
3.5.2017 a budeme žiadať záväzný harmonogram spustenie novej webovej stránky. 

Naša webová stránka bola a bude vždy o záväzných a overených informáciách, tak ako to žiada 
zákon o športe a na redakčnú a propagačnú činnosť si objednávane služby v Biathlon-info 
a SITA. 

• M. Kazár - za webovú stránku je zodpovedný sekretariát . 
Diskusiu uzavrel riadiaci VZ SZB P. Kobela. 

9. Správa mandátovej komisie 

V správe mandátovej komisie, ktorú predniesol D. Šimočko bolo konštatované, že zo 124 
pozvaných delegátov s právom hlasovať sa VZ SZB zúčastňuje 65 delegátov, čo je 52,4% a VZ 
SZB je uznášania schopné. 
 

10. Úprava Stanov SZB 

Poverenou vedením tohto bodu programu bola p. JUDr. Balážiková, právna zástupkyňa SZB.  
Hlavný kontrolór športu konštatoval, že v Stanovách Slovenského zväzu biatlonu schválených 
8. októbra 2016 neboli aplikované ustanovenia zákona o športe a dal návrh na zosúladenie 
stanov SZB s § 19 až § 23 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
Schvaľovanie pripomienok k predloženým stanovám SZB, neboli žiadne písomne pripomienky. 
p. Balážiková vysvetlila zmeny, a navrhla ešte upraviť článok 6.1.2 a zmeniť z 2/3 na 
nadpolovičnú väčšinu. 
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VZ SZB schvaľuje Úprava Stanov SZB z 8.10.2016 tak, ako bola písomne predložená vrátane 

úpravy článku 6.1.2 na nadpolovičnú väčšinu. Za 65, proti 0, zdržali sa 0. 

VZ SZB SCHVAĽUJE STANOVY SZB S UVEDENÝMI ÚPRAVAMI. 
 

11. Doplňujúce voľby disciplinárnej komisie 

Nakoľko do termínu neboli prihlásení žiadni kandidáti, právna zástupkyňa SZB navrhuje 
postupovať  v súlade so zákonom o športe a hlasovanie môže prebehnúť aj elektronickou 
formou. Hlasovať budú delegáti, ktorí sa zúčastnili na VZ 29.4.2017. 

12. Návrh uznesenia so zapracovanými pripomienkami predniesla J. Gereková. 

Návrh uznesenia z Valného zhromaždenia SZB 2017 so zapracovanými pripomienkami 
a návrhmi predniesla predsedníčka návrhovej komisie J. Gereková. 
 
VZ SZB schvaľuje Uznesenie z Mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.4.2016. Za 65, 
proti 0, zdržali sa 0. 
 
15. Záverečné slovo prezidenta SZB 
T. Fusko na záver úprimne poďakoval členom SZB za účasť na VZ. Ocenil prístup a osobnú 
angažovanosť delegátov. 
 
Riadiaci VZ SZB P. Kobela poďakoval všetkým delegátom a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
Zapísal: Silvia Šarközi 
 
Overil: predsedajúci VZ SZB, Pavel Kobela 
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