
 

 

Zápis z Valného zhromaždenia, 
NBC Osrblie, dňa 27.04.2019 

Začiatok zasadnutia 09:15, koniec zasadnutia 15:30 

 

 Schválený program zasadnutia 

1) Otvorenie 

2) Informácia o delegátoch 

3) Schválenie zloženia skrutátorov, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

4) Schválenie programu, rokovacieho a volebného poriadku 

5) Výročná správa SZB 

a) Správa prezidenta SZB 

b) Správa generálneho sekretára SZB 

c) Správy viceprezidentov SZB 

d) Správa o hospodárení SZB za rok 2018 

e) Správa kontrolóra SZB 

6) Diskusia 

7) Prestávka 15` 

8) Schválenie úpravy disciplinárneho poriadku SZB 

9) Úprava Stanov SZB a schválenie komisie na úpravu Stanov SZB 

10) Prerokovanie doplnených Výročných správ SZB 2016 a 2017 (audítor) 

11) Schválenie výšky členského príspevku 

12) Schválenie rozpočtu SZB 2019 

13) Schválenie Talentovanej mládeže SZB 2019 

14) Schválenie úpravy smernice UTM 

15) Prestávka 15` 

16) Správa mandátovej komisie 

17) Doplnkové Voľby viceprezidentov SZB 

a) predstavenie programu kandidátov P SZB 

b) voľby v poradí jednotlivo tak, ako sú uvedené v stanovách SZB 

c) správa volebnej komisie - vyhlásenie výsledkov 

18) Doplnkové voľby predsedu DK 

a) voľby 

b) správa volebnej komisie - vyhlásenie výsledkov 

19) Návrh uznesenia 

20) Záverečné slovo prezidenta 

  



 

 

 Prezenčná listina a zápisnica – protokol o zvolení člena orgánu 
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 Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim 

 
Dokumenty boli zverejnené na webovom sídle SZB https://biathlon.sk/sk/szb/dokumenty/vz-szb/vz-szb-
aktualne a zaslane KB SZB respektíve delegátom VZ SZB E-mailom. 
 
19.04.2019 prostredníctvom E-mailu boli rozposlané pozvánky všetkým delegátom s podkladmi k VZ SZB: 
K bodu 2: Delegáti VZ SZB 

K bodu 4: Program VZ SZB,  

K bodu 5: Výročná správa SZB 

K bodu 8: Disciplinárny poriadok  SZB-návrh 

K bodu 9: návrh na úpravu Stanov SZB 

K bodu 10: doplnené Výročné správy SZB 2016 a 2017 na prerokovanie 

K bodu 11: návrh na schválenie členského príspevku 

K bodu 12: návrh rozpočtu SZB na rok 2019 

K bodu 13: zoznam TŠ SZB 2019 

K bodu 14: návrh na úpravu Smernica č. 2/2018 ÚTM 

20.4.2019 prostredníctvom E-mailu bol rozposlaný delegátom návrh rokovacieho a volebného poriadku. 

27.4.2019 pred zasadnutím VZ SZB každý delegát osobne obdržal Správu o hospodárení SZB 2018. 

 

 Dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu a rozhodnutia prijaté k jednotlivým 

bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým 

rozhodnutím 

1) Otvorenie 

Viceprezident pre mládež Ľ. Machyniak privítal prítomných a otvoril VZ SZB.  

2) Informácia o delegátoch 

Podľa čl. 10.1.2 Stanov SZB bolo pozvaných 117 delegátov s právom hlasovať. VZ SZB sa zúčastnilo 86 

delegátov s právom hlasovať. 

3) Schválenie zloženia skrutátorov, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

P SZB poverilo vedením VZ SZB VP pre mládež Ľ. Machyniaka a  navrhlo pracovné predsedníctvo v zložení 

nasledovne: 

P. Hurajt – predseda mandátovej komisie 

O. Kosztolányi – predseda skrutátorov 

R. Málik – predseda návrhovej komisie  

P. Kazár – predseda volebnej komisie 

Z. Aneštíková- overovateľ zápisnice 

Z. Donovalová -zapisovateľ 

 

VZ SZB bolo navrhnuté zloženie skrutátorov: O. Kosztolányi – predseda, S. Halvoníková – skrutátor, A. 

Repáková – skrutátor, P. Aneštík – skrutátor. 

VZ SZB schvaľuje navrhnuté zloženie skrutátorov. 

ZA: 86 PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 

 

VZ SZB bola navrhnutá mandátová komisia v zložení: P. Hurajt – predseda, D. Litva – člen, O. Hanesová – člen. 

VZ SZB schvaľuje návrh mandátovej komisie. 

ZA: 85 PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 1 

 

VZ SZB bola navrhnutá návrhová komisia v zložení: R. Málik – predseda, A. Machyniaková - člen, F. Lacko – člen. 

https://biathlon.sk/sk/szb/dokumenty/vz-szb/vz-szb-aktualne
https://biathlon.sk/sk/szb/dokumenty/vz-szb/vz-szb-aktualne


 

 

VZ SZB schvaľuje návrh návrhovej komisie. 

ZA: 85 PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 1 

 

VZ SZB bola navrhnutá volebná komisia v zložení: P. Kazár – predseda, M. Flochová – člen, P. Luptovský – člen, S.  

Sklenárik – člen, M. Szalma – člen. 

VZ SZB schvaľuje návrh volebnej komisie. 

ZA: 85 PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 1 

 

4) Schválenie programu, rokovacieho a volebného poriadku 

VZ SZB schvaľuje návrh programu. 

ZA: 84 PROTI: 1  ZDRŽAL SA: 1 

 

VZ SZB schvaľuje návrh rokovacieho poriadku. 

ZA: 76 PROTI: 5  ZDRŽAL SA: 5 

 

Schválenie volebného poriadku: 

P. Kobela navrhol vyňať z volebného poriadku bodu 2 písmeno a) a písmeno c) z dôvodu, že nie sú kandidáti 

na uvedenú funkciu. 

VZ SZB schvaľuje volebný poriadok s vyškrtnutým bodom 2 písmeno a) a písmeno c). 

ZA: 85 PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 1 

 

5) Výročná správa SZB 

a) Správa prezidenta SZB 

b) Správa generálneho sekretára SZB 

c) Správy Viceprezidentov SZB 

P. Hurajt, VP pre športovcov vyzval JUDr. T. Suchého, právneho zástupcu SZB o doplnenie informácií 

k  Zmluve o ŠŠR. JUDr. T. Suchý vysvetlil genézu tvorby zmluvy o ŠŠR a zmeny v zmluve, ktoré boli 

upravené pred prvým štartom na Svetovom pohári. Pri príprave zmluvy sa kládol dôraz na právnu istotu 

športovca ale i zväzu, z čoho vyplývajú aj povinnosti zväzu, ale i športovcov vo vzťahu k zväzu a iným 

subjektom. Zmluva je postavená na princípe  jednotného prístupu k športovcom, aby nedochádzalo 

k zvýhodňovaniu alebo k znevýhodňovaniu jednotlivých športovcov. Tiež poukázal na zbytočné 

naťahovanie podpisu zmluvy dvomi športovkyňami, kým ostatní športovci mali zmluvu o ŠŠR už 

podpísanú. Na SOŠV došlo k podpísaniu zmluvy aj sestrami Fialkovými. Zmeny v Zmluve o ŠŠR, ktorú 

podpísali športovkyne, sú oproti pôvodnému návrhu zmluvy minimálne a to zmenil sa slovosled vety.  

V konečnom dôsledku sú zmluvy čo do právneho významu rovnaké.  

d) Správa o hospodárení SZB za rok 2018 

e) Správa kontrolóra SZB 

VZ SZB berie na vedomie Výročnú správu SZB. 

 

6) Diskusia 

Prihlásení do diskusie podľa poradia: p. Rumanovský, M. Kasanická, P. Kazár, P. Kobela, P. Melicher, R. 

Šimočko, A. Murínová, J. Matiaško, M. Kazár, D. Bartalská-Niňajová 

 

M. Rumanovský predstavil  nový informačný systém biatlonu. Kluby si budú v blízkej budúcnosti sami 

evidovať  členov  klubu, pridávať činnosti, robiť zmeny v údajoch. Za SZB budú matrikári zväzu pridávať 

kluby, novinky a informácie. Podrobnejšie informácie budú v PDF prezentácii. 

 



 

 

M. Kasanická oboznámila kluby o založení spoločnosti s ručením obmedzeným a navrhla dať budovu SZB 

do dlhodobého prenájmu s.r.o., aby sa ekonomicky zvýhodnila prevádzka budovy SZB. 

 

P. Kazár predstavil projekt o zabezpečení členov mládežníckych reprezentačných družstiev SZB. Projekt bol 

predložený Komisii mládeže. 

P. Kobela mal diskusný príspevok k činnosti SZB.  

Vyjadril názor, že v KM by bolo vhodné aj zastúpenie Základní mládeže. Upozornil na zverejňovanie 

nominačných kritérií a zápisov z prezídia. Vyjadril k zmluve o ŠŠR svoj názor o primeranosti so všetkými 

športovcami. Poukázal na skoršie podpisovanie zmlúv s CTM a so ZM. P. Kobela vyjadril názor na 

oneskorené vyplácanie diét. Vyjadril sa tiež k odstúpeniu trénera mužskej reprezentácie a nespokojnosti 

športovcov.  

M. Kasanická reagovala na príspevok p. P. Kobelu o diétach, kde upozornila, že diéty sa môžu vyplácať len 

zamestnancom zväzu. 

P. Melicher - činnosť disciplinárnej komisie. DK riešila dva podnety. 1. nepodpísanie zmluvy o ŠŠR a 2. 

porušenie antidopingových pravidiel, nenahlásenie pobytu, čo bolo riešené napomenutím P. Fialkovej. 

Ďalej poznamenal, že v diskusiách prevláda len kritika a nič pozitívne, čo odrádza ľudí pracovať v 

neplatených funkciách. 

R. Šimočko pripomienkoval, že pred tým, ako sa schvaľuje rozpočet, by bolo vhodné informovať o zámeroch 

SZB v roku 2019, financie sa schvaľujú a nevieme na čo. Chýba plán ohľadne športovej činnosti 

a marketingovej činnosti, s.r.o.. Odznela požiadavka na zapisovanie diskusií. 

A. Murínová sa vyjadrila k téme sestier Fialkových z pohľadu dotknutých športovkýň. Na to reagoval P. 

Hurajt aj T. Suchý s vysvetlením dôvodu oneskorenia prípravy zmluvy o ŠŠR. Dôvodom bola nepripravenosť 

právneho zástupcu sestier Fialkových na stretnutia a podávanie zavádzajúcich a klamlivých informácií. T. 

Suchý dal odporúčanie, že by sa mala zmeniť forma komunikácie medzi zväzom a sestrami Fialkovými. 

P. Hurajt vysvetlil, že zmluva je základný dokument a ostatné doplnkové záležitosti sa riešia dodatkami. 

J. Matiaško prečítal list, ktorým vysvetľuje dôvody odstúpenia z funkcie Viceprezidenta pre ŠŠR M. 

Matiaška. 

M. Kazár poukázal, že zápisnice sú zverejňované neskoro a sú účelovo upravené. Vytýka neskoré 

zverejnenie nominačných kritérií po veľkých podujatiach. Nebol navrhnutý reprezentačný tréner žien. 

V žiackych kategóriách požaduje dlhšie trate. Navrhuje, aby členovia Prezídia boli z klubov, ktorí majú aspoň 

päť aktívnych športovcov. 

D. Bartalská-Niňajová predstavila svoju účasť na niekoľkých olympiádach veteránov. Predniesla požiadavku 

o pomoc SZB pri zvýšení limitu členov na účasť na veteránskej olympiáde v Innsbrucku v roku 2020. 



 

 

Reagovala S. Šarközi, že už riešila túto situáciu. Obmedzený limit je kvôli ubytovacím kapacitám a veľkosti 

strelnice. 

7) Prestávka 15' 

Po prestávke p. Machyniak predniesol požiadavku p. J. Laukovej na zmenu poradia bodov Programu VZ 

SZB a to presunúť bod 17) pred bod 8) 

VZ SZB schvaľuje zmenu poradia bodov programu VZ SZB. 

ZA: 82 PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 

 

17. Doplnkové voľby Viceprezidenta/tky pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov 

Navrhnutá do funkcie Viceprezidenta pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov bola p. J. 
Lauková. Doplnkové voľby sa uskutočnili v súlade so Stanovami Článok 10.10. 

VZ SZB zvolilo p. J. Laukovú do funkcie Viceprezidenta/tky pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti 

klubov. 
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8) Schválenie úpravy disciplinárneho poriadku SZB 

JUDr. T. Suchý oboznámil VZ SZB so zmenami v Disciplinárnom poriadku SZB.  

VZ SZB schvaľuje úpravu disciplinárneho poriadku SZB. 

ZA: 82 PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 2 

 

9) Úprava Stanov SZB a schválenie komisie na úpravu Stanov SZB 

JUDr. T. Suchý vysvetlil potrebu úprav Stanov a navrhol  vytvorenie komisie na úpravu Stanov SZB. 

Navrhnutí kandidáti komisie: T. Suchý, M. Kasanická, P. Melicher, Z. Aneštíková, M. Szalma, M. Flochová. 

Kluby SZB majú možnosť ešte doplniť zástupcov do Komisie pre úpravu stanov. 

VZ SZB schvaľuje komisiu pre úpravu stanov. 

ZA: 82 PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 

 

Úprava článku 10.9.3 Stanov SZB 

Článok 10.9.3. 

„DK SZB tvorí predseda a ďalší traja členovia.“  

Nové znenie:  

„DK SZB tvorí predseda a ďalší dvaja členovia.“  

Zdôvodnenie: 

Podľa Článku 9.1.3 „Prezidenta SZB, 6 Viceprezidentov SZB, predsedu (kontrolóra) a 2 členov KRK SZB, 

predsedu a 2 členov DK SZB volí a odvoláva VZ SZB tajným hlasovaním“ 

VZ SZB schvaľuje návrh sekretariátu v bode 10.9.3. 

ZA: 82 PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 

 

Úprava článku 10.1.5 - bod 7 vyňatie zo Stanov SZB 

Predložený návrh na úpravu Stavov podľa listu od HKŠ 2018/196412:2 AA Výklad Stanov SZB v zmysle 

Zákona o športe.  

Návrh na úpravu Stanov: 

Článok 10.1.5 bod 7 bude na VZ SZB vyňatý zo Stanov SZB 

VZ SZB schvaľuje predložený návrh HKŠ  v bode 10.1.5 

ZA: 81 PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 1 

 

Úprava článku 10.6.1, bod 5 Stanov SZB 

 - Článok 10.6.1 bod 5 sa mení text v Stanovách v súlade so Zákonom o športe v znení: 

„Kontrolór môže byť odvolaný z funkcie VZ SZB športovej organizácie dvojtretinovou väčšinou hlasov 

všetkých členov VZ SZB s uvedením dôvodu odvolania“. 

VZ SZB schvaľuje predložený návrh HKŠ  v bode 10.6.1 

ZA: 81 PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 1 

 

 

Úprava článku 10.1.2, bod 2, písmeno a) Stanov SZB  

Úprava článku 9.1., bod 3, bod 6 Stanov SZB 

FAN klub biatlonu, KB TOM, KB Predajná predložili návrhy úprav článkov 10.1.2. a 9.1., ktoré boli zaslané 

delegátom v Návrhu na úpravy Stanov SZB.  

Vzhľadom k tomu, že VZ SZB schválilo Komisiu na úpravu Stanov, ktorá sa bude zaoberať úpravou Stanov, 

a pretože si vyžadujú tieto návrhy širšiu diskusiu, p. Machyniak odporúča tieto návrhy zapracovať do úprav 

Stanov SZB. 

Predsedajúci VZ SZB Ľ. Machyniak dáva hlasovať za to, aby tieto body boli prerokované na tomto VZ SZB. 



 

 

VZ SZB neschvaľuje prerokovanie úpravy článku 10.1.2. bod 2 písmeno a) a úpravy článku 9.1., bod 3, bod 6 na 

tomto VZ SZB   

ZA: 12 PROTI: 69  ZDRŽAL SA: 1 

 

10) Prerokovanie doplnených Výročných správ SZB 2016 a 2017 

Valné zhromaždenie prerokovalo doplnenú výročnú správu za účtovné obdobie 2016 a za účtovné 

obdobie  2017. 

VZ SZB VZ vzalo na vedomie doplnenú výročnú správu za účtovné obdobie 2016 a za účtovné obdobie  

2017. 

 

11) Schválenie výšky členského príspevku 

Prezídium SZB navrhlo zjednotiť výšku členského príspevku z pôvodných príspevkov 1,50 € deti do 15r.  

a 3,00 € dospelí na jednotnú výšku. P SZB navrhlo výšku členského príspevku 3,00 €  alebo 5,00 €.  

p. M. Sedláček bol proti tomuto návrhu a navrhol nemeniť členské príspevky. 

p. J. Adámik navrhol hlasovať o výške 2,00 € 

p. M. Mesík navrhol hlasovať o výške 5,00 € 

VZ SZB neschvaľuje výšku členského príspevku 5,00 €. 

ZA: 36 PROTI: 36  ZDRŽAL SA: 10 

 

VZ SZB schvaľuje  výšku členského príspevku 3,00 €. 

ZA: 72 PROTI: 5  ZDRŽAL SA: 5 

 

12) Schválenie rozpočtu SZB 2019 

VZ SZB schvaľuje rozpočet SZB na rok 2019. 

ZA: 45 PROTI: 16  ZDRŽAL SA: 9 

 

13) Schválenie talentovanej mládeže SZB 2019 

VZ SZB hlasovalo za schválenie zoznamu aktívnych športovcov do 23 rokov. 

VZ SZB schvaľuje Zoznam aktívnych športovcov do 23 rokov. 

ZA: 80 PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 

 

VZ SZB hlasovalo za schválenie talentovanej mládeže pre rok 2019. 

VZ SZB schvaľuje Zoznam talentovanej mládeže pre rok 2019. 

ZA: 79 PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 1 

 

14) Schválenie úpravy Smernice UTM 

VZ SZB hlasovalo za úpravu Smernice v bode 5.1 ZM – Finančné a materiálne zabezpečenie ZM SZB: 

- príspevkom na činnosť ZM poskytuje SZB z vlastných zdrojov,  

- účelovým príspevkom na činnosť ZM, ktorý je pre jednotlivé ZM rozdelený pomerne podľa počtu 

podielových jednotiek pridelených za každých začatých 5 športovcov s VT nasledovne:  

- 100% príspevku SZB / počet podielových jednotiek v ZM = príspevok pre ZM  okrem športovcov, ktorí 

budú zaradení do CTM. 

VZ SZB schvaľuje úpravu smernice v tomto bode 5.1. 

ZA: 73 PROTI: 1  ZDRŽAL SA: 5 

 

VZ SZB hlasovalo za úpravu Smernice v bode 5.2 - Zaraďovanie športovcov do CTM.  



 

 

- do CTM sú zaradení športovci, ktorí v pretekoch Slovenského pohára získali v poslednej ukončenej 

zimnej sezóne minimálne 2x I. VT,VT a minimálne 3x I.VT v kategóriách DyA a DiA a pre najmladší 

ročník v kategóriách DyB a DiB 

VZ SZB schvaľuje úpravu Smernice v bode 5.2. 

ZA: 76 PROTI: 0  ZDRŽAL SA:  3 

 

VZ SZB hlasovalo za úpravu smernice v bode 5.2 - Finančné a materiálne zabezpečenie CTM. 

- účelovým príspevkom na činnosť CTM, ktorý je rozdelený podľa bodového ohodnotenia najlepšieho 

dosiahnutého výsledku TŠ podľa tabuľky bodového ohodnotenia v jednotlivých súťažiach počas 

poslednej ukončenej zimnej sezóny. Smernica č. 5/2018 o prerozdeľovaní financií pre CTM SZB. 

VZ SZB schvaľuje úpravu Smernice v bode 5.2. 

ZA: 78 PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 1 

 

15) Prestávka 

VZ SZB pokračovalo bez prestávky.  Prestávka bola jednohlasne zrušená. 

 

16) Správa mandátovej komisie 
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18. Doplnkové voľby predsedu DK 

Voľba predsedu DK sa neuskutočnila – nebol kandidát 

 

19. Návrh uznesenia 

Návrh uznesenia pripomienkoval M. Kazár, že sa k diskusným príspevkom majú dávať aj odpovede a že 

zápisy majú byť uverejnené načas. M. Kazár trval na úprave uznesenia v bode III. 2. a) doplniť text 

„a informáciu o priebehu diskusie a návrhoch riešení všetkým osobám“ 

Uznesenia bod III. 2. a) 

„zaslať informácie o záveroch Valného zhromaždenia SZB a informáciu o priebehu diskusie a návrhoch 
riešení všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia VZ SZB najneskôr do 25 dní odo dňa 
zasadnutia“ 

VZ SZB schválilo doplnenie uznesenia  

ZA: 64 PROTI: 4  ZDRŽAL SA: 11 

 

VZ SZB schvaľuje Uznesenie z VZ SZB 2019 

ZA: 79 PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 

 



20. Záverečné slovo prezidenta

Na záver sa Viceprezident pre mládež Ľ. Machyniak poďakoval všetkým členom SZB za účasť na VZ SZB.

Meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa 

Predsedajúci VZ SZB: Ľubomír Machyniak 

Zapisovateľ: Zuzana Donovalová 

TomVN7
Obdĺžnik

TomVN7
Obdĺžnik

TomVN7
Obdĺžnik


