Slovenský zväz bobistov

Líščie údolie 134, 841 04 Bratislava
IČO: 36 067 580
občianske združenie zapísané v registri občianskych združení, vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky pod číslom VVS/1-900/90-17456

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Konferencie Slovenského zväzu bobistov zo dňa 19.05.2017

Dňa 19.05.2017 o 10.00 hod sa uskutočnilo riadne zasadnutie Konferencie (ďalej len „Konferencia“)
Slovenského zväzu bobistov, so sídlom Líščie údolie 134, 841 04 Bratislava, IČO: 36 067 580,
zapísaného v registri občianskych združení, vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod
číslom VVS/1-900/90-17456 (ďalej aj ako „SZB“).
Zasadnutie bolo riadne a včas zvolané do priestorov sídla SZB, pozvánkou odoslanou a doručenou
všetkým členom SZB, čo potvrdili všetci delegáti členov SZB svojím podpisom na prezenčnej listine,
ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Prítomní:

podľa priloženej Prezenčnej listiny (príloha č. 1)

Prílohy:

1.
2.
3.
4.
5.

Prezenčná listina
Zloženie orgánov SZB
Výročná správa SZB za rok 2016
Návrh stanov SZB
Návrh rozpočtu SZB

Predseda SZB zahájil zasadnutie Konferencie SZB s programom rokovania v zmysle doručených
pozvánok členom SZB, konkrétne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie Zasadnutia
Voľba predsedajúceho a zapisovateľa zasadnutia Konferencie SZB
Schválenie programu zasadnutia Konferencie SZB
Schválenie výročnej správy SZB za rok 2016
Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2016
Rozhodnutie o naložení s hospodárskym výsledkom SZB za rok 2016
Prerokovanie a schválenie rozpočtu SZB na rok 2017
Prerokovanie a schválenie nových stanov SZB
Prerokovanie a voľba predsedu SZB na nasledovné funkčné obdobie
Oznámenie vzdania sa Lucie Zvarovej funkcie kontrolóra SZB a voľba kontrolóra SZB
Odvolanie Petra Lednára a Zdenky Jagnešákovej z funkcie členov výkonného výboru SZB a voľba
členov výkonného výboru SZB na nasledovné funkčné obdobie
Prerokovanie a voľba členov disciplinárnej komisie SZB
Prerokovanie a voľba členov arbitrážnej komisie SZB
Záver

K bodu 1.
Zasadnutie Konferencie otvoril a prítomných privítal predseda SZB Milan Jagnešák (ďalej len
„Predseda“).
Predseda konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní delegáti členov SZB v zmysle prezenčnej listiny, ktorá je
prílohou č. 1 tejto zápisnice a Konferencia je uznášaniaschopná a schopná prijímať rozhodnutia.
Predseda informoval prítomných, že dňa 01.01.2017 vstúpil do účinnosti nový zákon č. 440/2015 Z. z.
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o športe“), ktorý upravuje šport,
osoby v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti, pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov
verejnej správy v oblasti športu ako aj opatrenia proti negatívnym javom v športe. V súvislosti s prijatým
Zákonom o športe sú športové organizácie povinné zosúladiť svoje stanovy s ustanoveniami tohto
zákona, z dôvodu čoho došlo k vypracovaniu nových stanov SZB, ktorých schválenie je jedným z bodov
programu tejto Konferencie. V zmysle účinného Zákona o športe a navrhovaných stanov SZB je tiež
nutné prerokovať a doplniť členov súčasných ako aj novovzniknutých orgánov SZB.
K bodu 2.
Predseda navrhol schváliť predsedajúceho a zapisovateľa zasadnutia Konferencie SZB nasledovne:
Predsedajúci:

Milan Jagnešák, dátum narodenia: 29.08.1969,
bydlisko: Líščie údolie 134, 841 04 Bratislava

Zapisovateľ:

Zdenka Jagnešáková, dátum narodenia: 30.05.1974
bydlisko: Líščie údolie 134, 841 04 Bratislava

Predseda nechal hlasovať o navrhnutom predsedajúcom a zapisovateľovi zasadnutia Konferencie, pričom
hlasovanie prebehlo nasledovne:
spolu za:
spolu proti:
zdržalo sa:

100 % hlasov
0 % hlasov
0 % hlasov

Na základe uvedených výsledkov hlasovania delegátov Konferencia prijala Uznesenie č. 1.

Uznesenie č. 1.: Navrhnutý predsedajúci zasadnutia Konferencie Milan Jagnešák a zapisovateľ
zasadnutia Konferencie Zdenka Jagnešáková boli jednomyseľným rozhodnutím 100% hlasov
prítomných delegátov schválení bez ďalších doplňujúcich návrhov alebo zmien.
K bodu 3.
Predsedajúci navrhol schváliť program Konferencie totožný s programom, uvedeným v pozvánkach,
doručených členom SZB pred začiatkom konania Konferencie. Predsedajúci súčasne konštatoval, že
v priebehu prípravy Konferencie nedošlo k návrhu na zmenu programu Konferencie, oznámeného
členom SZB a ich delegátom prostredníctvom doručenej pozvánky na zasadnutie Konferencie SZB.
Predsedajúci nechal hlasovať o navrhnutom programe Konferencie, pričom hlasovanie prebehlo
nasledovne:
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spolu za:
spolu proti:
zdržalo sa:

100 % hlasov
0 % hlasov
0 % hlasov

Na základe uvedených výsledkov hlasovania delegátov Konferencia prijala Uznesenie č. 2.

Uznesenie č. 2.: Navrhnutý program zasadnutia Konferencie bol jednomyseľným rozhodnutím
100% hlasov prítomných delegátov schválený bez ďalších doplňujúcich návrhov alebo zmien.
K bodu 4.
Výročná správa SZB za rok 2016 bola delegátom predložená v písomnej forme pri prezentácii.
Predsedajúci predniesol Konferencii hlavné body a závery výročnej správy za rok 2016.
Predsedajúci následne nechal hlasovať o schválení výročnej správy SZB za rok 2016, pričom hlasovanie
delegátov prebehlo nasledovne:
spolu za:
spolu proti:
zdržalo sa:

100 % hlasov
0 % hlasov
0 % hlasov

Na základe uvedených výsledkov hlasovania delegátov Konferencia prijala Uznesenie č. 3.

Uznesenie č. 3.: Predložená výročná správa SZB za rok 2016 bola jednomyseľným rozhodnutím
100% hlasov prítomných delegátov schválená bez ďalších doplňujúcich návrhov alebo zmien.
K bodu 5.
Predsedajúci predložil Konferencii na schválenie riadnu účtovnú závierku Slovenského zväzu bobistov za
rok 2016.
Po prerokovaní tohto bodu programu nechal predsedajúci hlasovať o schválení riadnej účtovnej závierky
SZB za rok 2016, pričom hlasovanie delegátov prebehlo nasledovne:
spolu za:
spolu proti:
zdržalo sa:

100 % hlasov
0 % hlasov
0 % hlasov

Na základe uvedených výsledkov hlasovania delegátov Konferencia prijala Uznesenie č. 4.

Uznesenie č. 4.: Predložená riadna účtovná závierka SZB za rok 2016 bola jednomyseľným
rozhodnutím 100% hlasov prítomných delegátov schválená bez ďalších doplňujúcich návrhov
alebo zmien.
K bodu 6.
Predsedajúci na základe schválenej účtovnej závierky SZB za rok 2016 konštatoval, že SZB dosiahla za rok
2016 negatívny hospodársky výsledok – stratu vo výške 3.138,- EUR.
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Predsedajúci predložil Konferencii návrh, aby celá strata vykázaná v riadnej účtovnej závierke za rok 2016
vo výške 3.138,- EUR bola preúčtovaná na účet nevysporiadaných strát z minulých rokov.
Po prerokovaní tohto bodu programu nechal predsedajúci hlasovať o spôsobe naloženia s hospodárskym
výsledkom SZB za rok 2016, pričom hlasovanie delegátov prebehlo nasledovne:
spolu za:
spolu proti:
zdržalo sa:

100 % hlasov
0 % hlasov
0 % hlasov

Na základe uvedených výsledkov hlasovania delegátov Konferencia prijala Uznesenie č. 5.

Uznesenie č. 5.: Konferencia schválila návrh, aby celá strata SZB vykázaná v riadnej účtovnej
závierke za rok 2016 vo výške 3.138,- EUR bola preúčtovaná na účet nevysporiadaných strát
z minulých rokov, pričom návrh bol jednomyseľným rozhodnutím 100% hlasov prítomných
delegátov schválený bez ďalších doplňujúcich návrhov alebo zmien.
K bodu 7.
Návrh rozpočtu SZB na rok 2017 bol členom SZB a delegátom doručený a predložený na preštudovanie
vopred, spolu s pozvánkami na zasadnutie Konferencie. Predsedajúci predniesol Konferencii hlavné body
a zámery navrhovaného rozpočtu SZB na rok 2017.
Predsedajúci po prerokovaní tohto bodu programu nechal hlasovať o schválení navrhovaného rozpočtu
SZB na rok 2017, pričom hlasovanie delegátov prebehlo nasledovne:
spolu za:
spolu proti:
zdržalo sa:

100 % hlasov
0 % hlasov
0 % hlasov

Na základe uvedených výsledkov hlasovania delegátov Konferencia prijala Uznesenie č. 6.

Uznesenie č. 6.: Predložený návrh rozpočtu SZB na rok 2017 bol jednomyseľným rozhodnutím
100% hlasov prítomných delegátov schválený bez ďalších doplňujúcich návrhov alebo zmien.
K bodu 8.
Návrh nového znenia stanov SZB bol členom SZB a delegátom doručený a predložený na preštudovanie
vopred, spolu s pozvánkami na zasadnutie Konferencie. Predsedajúci informoval Konferenciu, že nutnosť
vypracovania nových stanov vyplynula SZB priamo v súvislosti s prijatím Zákona o športe. Predsedajúci
predniesol Konferencii hlavné zmeny vyplývajúce z prijatia nových predložených stanov SZB. Predložený
návrh stanov SZB reflektuje nové pravidlá a povinnosti vyplývajúce národným športovým zväzom
z prijatia Zákona o športe. Schválením predloženého znenia stanov SZB si SZB splní základnú
podmienku spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle ust. § 66 Zákona o športe, ktorá je
predpokladom toho, aby bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR SZB poskytnutý
príspevok uznanému športu na rok 2017, ale aj ďalších prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR.
Predsedajúci súčasne Konferenciu informoval, že predložené znenie stanov SZB po schválení v plnom
rozsahu nahradí stanovy SZB zo dňa 21.09.2000, zaregistrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1900/90-17456, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.08.2004, zaregistrovaného Ministerstvom vnútra SR pod č.
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VVS/1-900/90-17456-1 a Dodatku č. 2 zo dňa 22.06.2016, zaregistrovaného Ministerstvom vnútra SR
pod č. VVS/1-900/90-17456-2 (ďalej len „Predošlé znenie stanov“).
Predsedajúci následne nechal hlasovať o schválení predloženého nového znenia stanov SZB, pričom
hlasovanie delegátov prebehlo nasledovne:
spolu za:
spolu proti:
zdržalo sa:

100 % hlasov
0 % hlasov
0 % hlasov

Na základe uvedených výsledkov hlasovania delegátov Konferencia prijala Uznesenie č. 7.

Uznesenie č. 7.: Predložené znenie stanov SZB, tak ako je uvedené v tomto bode, bolo
jednomyseľným rozhodnutím 100% hlasov prítomných delegátov schválené bez ďalších
doplňujúcich návrhov alebo zmien.
K bodu 9.
Predsedajúci Konferenciu informoval, že v súvislosti s prijatím nového znenia stanov SZB boli kreované
nové orgány SZB ako aj rozšírený počet členov v niektorých už existujúcich orgánoch SZB. V zmysle
Predošlého znenia stanov predstavovalo funkčné obdobie volených členov orgánov SZB 4 roky,
s výnimkou kontrolóra SZB, ktorého funkčné obdobie bolo 5 rokov. Podľa nového schváleného znenia
stanov SZB je funkčné obdobie volených členov orgánov SZB 5 rokov, s výnimkou kontrolóra SZB,
ktorého funkčné obdobie je stanovené na dobu 6 rokov.
Predsedajúci konštatoval, že v súčasnosti je predsedom SZB Milan Jagnešák, dátum narodenia:
29.08.1969, bydlisko: Líščie údolie 134, 841 04 Bratislava, ktorému v súčasnosti plynie funkčné obdobie a
riadne vykonáva povinnosti spojené s výkonom tejto funkcie. S prihliadnutím na návrhy delegátov
Konferencie a skutočnosť schválenia nového znenia stanov SZB, predĺženia doby funkčného obdobia
predsedu SZB a v záujme odstránenia pochybností a zachovania kontinuity výkonu funkcie súčasného
predsedu SZB, predložil predsedajúci Konferencii návrh na zvolenie a vymenovanie Milana Jagnešáka do
funkcie predsedu SZB aj na nasledovné funkčné obdobie, s účinnosťou od dnešného dňa.
Predsedajúci nechal hlasovať o predloženom návrhu zvolenia Milana Jagnešáka do funkcie predsedu SZB
na nasledovné funkčné obdobie, pričom hlasovanie prebehlo nasledovne:
spolu za:
spolu proti:
zdržalo sa:

100 % hlasov
0 % hlasov
0 % hlasov

Na základe uvedených výsledkov hlasovania delegátov Konferencia prijala Uznesenie č. 8.

Uznesenie č. 8.: Konferencia schválila predložený návrh a zvolila Milana Jagnešáka do funkcie
predsedu SZB aj na nasledovné funkčné obdobie s účinnosťou od dnešného, pričom predložený
návrh bol jednomyseľným rozhodnutím 100% hlasov prítomných delegátov schválený bez
ďalších doplňujúcich návrhov alebo zmien.
K bodu 10.
Predsedajúci informoval Konferenciu, že kontrolór SZB Lucia Zvarová, dátum narodenia: 03.05.1974,
bydlisko: Koreničova 13, 811 00 Bratislava, sa k dnešnému dňu písomne vzdala funkcie kontrolóra SZB.
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Predsedajúci s prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti predložil Konferencii návrh na zvolenie a
vymenovanie Ing. Martina Neštráka, dátum narodenia: 09.11.1970, bydlisko: Antická 9, 851 10
Bratislava do funkcie kontrolóra SZB, a to s účinnosťou od dnešného dňa.
Predsedajúci nechal hlasovať o predloženom návrhu na zvolenie a vymenovanie Ing. Martina Neštráka do
funkcie kontrolóra SZB, pričom hlasovanie prebehlo nasledovne:
spolu za:
spolu proti:
zdržalo sa:

100 % hlasov
0 % hlasov
0 % hlasov

Na základe uvedených výsledkov hlasovania delegátov Konferencia prijala Uznesenie č. 9.

Uznesenie č. 9.: Konferencia berie na vedomie odstúpenie Lucie Zvarovej z funkcie kontrolóra
SZB, a súčasne schvaľuje predložený návrh na zvolenie a vymenovanie Ing. Martina Neštráka do
funkcie kontrolóra SZB, pričom predložený návrh bol jednomyseľným rozhodnutím 100% hlasov
prítomných delegátov schválený bez ďalších doplňujúcich návrhov alebo zmien.
K bodu 11.
Predsedajúci konštatoval, že s prihliadnutím na skutočnosť schválenia nového znenia stanov SZB došlo
k rozšíreniu počtu členov výkonného výboru SZB z 6 členov na 7 členov ako aj k predĺženiu doby
funkčného obdobia členov výkonného výboru SZB zo 4 rokov na 5 rokov.
Predsedajúci predložil Konferencii na prerokovanie a schválenie návrh na zmeny v zložení členov
výkonného výboru nasledovne:
Predsedajúci predložil Konferencii návrh na odvolanie Petra Lednára, dátum narodenia: 01.10.1977,
bydlisko: Bernolákova 495/3, 953 05 Zlaté Moravce a Zdenky Jagnešákovej, dátum narodenia:
30.05.1974, bydlisko: Líščie údolie 134, 841 04 Bratislava z funkcie členov výkonného výboru SZB
s účinnosťou od dnešného dňa.
Súčasne predložil predsedajúci Konferencii návrh na zvolenie a vymenovanie Mgr. Andreja Biciana,
dátum narodenia: 15.05.1984, bydlisko: Ul. 29. augusta 32/A, 811 09 Bratislava, Lucie Zvarovej, dátum
narodenia: 03.05.1974, bydlisko: Koreničova 13, 811 00 Bratislava a zástupcu športovcov Mgr. Radka
Matouška, dátum narodenia: 25.08.1989, bydlisko: 5. května 872, 294 01 Bakov nad Jizerou do funkcie
členov výkonného výboru SZB, s účinnosťou od dnešného dňa.
S prihliadnutím na skutočnosť schválenia nového znenia stanov SZB, predĺženia doby funkčného obdobia
členov výkonného výboru a v záujme odstránenia pochybností a zachovania kontinuity výkonu funkcie
súčasných členov výkonného výboru SZB predložil predsedajúci Konferencii návrh na zvolenie súčasných
členov výkonného výboru SZB Ing. Ladislava Noskoviča, dátum narodenia: 05.04.1980, bydlisko:
Mateja Bela 10/4661, 921 01 Piešťany, MUDr. Martina Šimkanina, dátum narodenia: 11.02.1970,
bydlisko: Mesačná 5, 821 02 Bratislava a Ing. Martina Tešoviča, dátum narodenia: 26.10.1974, bydlisko:
Armádna 4, 911 01 Trenčín aj na nasledovné funkčné obdobie, s účinnosťou od dnešného dňa.
Predsedajúci nechal hlasovať o predložených návrhoch zmien v zložení členov výkonného výboru SZB,
pričom hlasovanie prebehlo nasledovne:
spolu za:
spolu proti:
zdržalo sa:

100 % hlasov
0 % hlasov
0 % hlasov
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Na základe uvedených výsledkov hlasovania delegátov Konferencia prijala Uznesenie č. 10.

Uznesenie č. 10.: Konferencia schválila predložené návrhy zmien v zložení členov výkonného
výboru SZB, pričom schválila odvolanie Petra Lednára a Zdenky Jagnešákovej z funkcie členov
výkonného výboru SZB, vymenovanie Mgr. Andreja Biciana, Lucie Zvarovej a Mgr. Radka
Matouška do funkcie členov výkonného výboru SZB a zvolenie Ing. Ladislava Noskoviča, MUDr.
Martina Šimkanina a Ing. Martina Tešoviča do funkcie členov výkonného výboru SZB aj na
nasledovné funkčné obdobie, s účinnosťou od dnešného dňa. Predložené návrhy zmien v zložení
členov výkonného výboru boli jednomyseľným rozhodnutím 100% hlasov prítomných delegátov
schválené bez ďalších doplňujúcich návrhov alebo zmien.
K bodu 12.
S prihliadnutím na schválené stanovy SZB predsedajúci predložil Konferencii návrh na zvolenie a
vymenovanie Mgr. Marcela Lopuchovského, dátum narodenia: 02.05.1977, bydlisko: Vlčie hrdlo 56,
821 07 Bratislava do funkcie predsedu disciplinárnej komisie SZB a návrh na zvolenie a vymenovanie
JUDr. Jána Tótha, dátum narodenia: 07.07.1981, bydlisko: Líščie Nivy 25, 821 08 Bratislava a Mgr.
Vladimíra Šimíka, dátum narodenia: 04.03.1990, bydlisko: Lánska 933/21, 017 01 Považská Bystrica do
funkcie členov disciplinárnej komisie SZB, s účinnosťou od dnešného dňa.
Predsedajúci nechal hlasovať o predloženom návrhu na zvolenie a vymenovanie Mgr. Marcela
Lopuchovského do funkcie predsedu disciplinárnej komisie SZB a JUDr. Jána Tótha a Mgr. Vladimíra
Šimíka do funkcie členov disciplinárnej komisie SZB , pričom hlasovanie prebehlo nasledovne:
spolu za:
spolu proti:
zdržalo sa:

100 % hlasov
0 % hlasov
0 % hlasov

Na základe uvedených výsledkov hlasovania delegátov Konferencia prijala Uznesenie č. 11.

Uznesenie č. 11.: Konferencia schválila predložený návrh a zvolila Mgr. Marcela Lopuchovského
do funkcie predsedu disciplinárnej komisie SZB a JUDr. Jána Tótha a Mgr. Vladimíra Šimíka do
funkcie členov disciplinárnej komisie SZB, pričom predložený návrh bol jednomyseľným
rozhodnutím 100% hlasov prítomných delegátov schválený bez ďalších doplňujúcich návrhov
alebo zmien.
K bodu 13.
S prihliadnutím na schválené stanovy SZB predsedajúci predložil Konferencii návrh na zvolenie a
vymenovanie Mgr. Marcela Lopuchovského, dátum narodenia: 02.05.1977, bydlisko: Vlčie hrdlo 56,
821 07 Bratislava do funkcie predsedu arbitrážnej komisie SZB a s prihliadnutím na odporúčanie
výkonného výboru SZB návrh na zvolenie a vymenovanie JUDr. Jána Tótha, dátum narodenia:
07.07.1981, bydlisko: Líščie Nivy 25, 821 08 Bratislava a Mgr. Vladimíra Šimíka, dátum narodenia:
04.03.1990, bydlisko: Lánska 933/21, 017 01 Považská Bystrica do funkcie členov arbitrážnej komisie
SZB, s účinnosťou od dnešného dňa.
Predsedajúci nechal hlasovať o predloženom návrhu na zvolenie a vymenovanie Mgr. Marcela
Lopuchovského do funkcie predsedu arbitrážnej komisie SZB a JUDr. Jána Tótha a Mgr. Vladimíra
Šimíka do funkcie členov arbitrážnej komisie SZB , pričom hlasovanie prebehlo nasledovne:
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spolu za:
spolu proti:
zdržalo sa:

100 % hlasov
0 % hlasov
0 % hlasov

Na základe uvedených výsledkov hlasovania delegátov Konferencia prijala Uznesenie č. 12.

Uznesenie č. 12.: Konferencia schválila predložený návrh a zvolila Mgr. Marcela Lopuchovského
do funkcie predsedu arbitrážnej komisie SZB a JUDr. Jána Tótha a Mgr. Vladimíra Šimíka do
funkcie členov arbitrážnej komisie SZB, pričom predložený návrh bol jednomyseľným
rozhodnutím 100% hlasov prítomných delegátov schválený bez ďalších doplňujúcich návrhov
alebo zmien.
K bodu 14.
Následne bolo zasadnutie Konferencie ukončené.
Dolu podpísaní predsedajúci a zapisovateľ zasadnutia Konferencie svojimi podpismi potvrdzujú, že tento
zápis jednoznačne a verne odráža priebeh a obsah zasadnutia Konferencie Slovenského zväzu bobistov
tak, ako sa toto uskutočnilo dňa 19.05.2017 o 10.00 hod. v sídle Slovenského zväzu bobistov.
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