Slovenslý zváz bobistov

Líščieúdolie t34,

04 Bratislava
IČo:36 067 580
84'l,

občianske z,dtuženie zapisané v registti občianskl,cfi zdtuženi, vedenorn N,Iinistefstvofil \rníltíaSlovenskej
republiky pod číslom\rVS/ 1 _900/ 90_1,] 456

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Konfetencie Slovenského zvázu bobistov zo dňa30,06.2022

Dňa 30.06.2022 o 10.00 lrod

sa uskutočnilo riadne zasadnutie I{onferencie

Slovenského zvázu bobistov,

so sídlom Líščieúdolie 1,34, 84I 04 Bratislava, IČO: eO067 580, zapisaného vtegistri občianskyclr
združeni, vedenom N{inisterswom vnútta Slovenskej republiky pod číslomVVS/1-900/90-1,7456 (ďalei ai

ako,,SZB").

Ternrín konania sa l{onferencie bol riadne

Prítomní:
Prílohy:

a

včas oznámenÝ všetkým členom SZB.

podťa priloženej Prezenčnej listrny (príloha č, 1)
]..

Prezenčná listina

2. Zloženíeorgánov

SZB

3. Účtovná závierka za rok 2021,

3.Yýtočná sptáva za rck2021
4. Návrlr tozpočtu SZB na tok2022
5. Správa o činnosti kontrolóra SZB za rck2021,
6. Volebný a Rokovací poriadok l(onferencie SZB 2022

Predseda S'ZB zahájíI l(onferenciu SZB a predniesol ptogfam rokovania obsahujúci tieto body:

1,.
2.
3.
1.
5.
6.
1.
B,
9.
10.

1,1,.

12.
'l3.

Oťvotenie zasadnutia
Voťba predsedajúceho a zapisovatela zasadnutia I(orrfetencie SZB
Schr.álenie píogíamu zasadnutia l{onferencie SZB
Prerokovanie a sclrválenie účtovnejzávierky za tok2021 a w.i,ročnej sprár,1, SZB za rck2021
Rozlrodnutie o naloženís hospodárskvm výsledkorn SZB za rck2021,
Pterokovanie a schválenie rozpočtu SZB narok2022
Správa o činnosti kontrolóra SZB za rck2021
Sclrválenie Rokovacieho a Volebnélro poriadku I{onfetencie 2022
Pretokovanie a voťby do otgánov SZB na nasledovné 5-ročnéobdobie na zá|<lade návrlru riadnyclr
členov SZB (voťba ptedsedu, členov W, disciplinárce1 a atbittážnej komisie)
Udel'ovanie čestnélročlenstva s SZB na záHade návrhu riadnyclr členov SZB
Rozlrodnutie o pújau, neprijatí a wylúčeníčlenov SZB
Rozlrodnutie o wýške ročnéhočlenskélropríspevku pre PO a FO
'Závet

K bodu

1.

Zasadnutie I(onferencie oťvoril a pdtomných pdvítal predseda
,,Ptedseda").

SZB

N,írlan Jagnešák (ďalej len

Predseda konštatoval, že na zasadnutí sú pdtomní delegáti členov SZB v ztnvsle prezenčnej listin1,, ktorá je
pdlohou č. 1 tejto zápisnice a l{onfetencia jeuznášaniaschopná a schopná prijímat'rozhodnutia, nakolko
je ptítornnÝch najmenej 2/3 delegátov v súlade so Stanovami SZB.

K bodu

2.

Predseda navrhol schválit' predsedajúceho a zapisovatela zasadnutia l(onfetencie SZB nasledovne:

Predsedajúci:

MilanJagnešák, dátum narodenia: 29.08.1969,
bydlisko: Líščieúdolie 134,84104 Btatislava

Zapisovateť:

ZdenkaJagnešáková, dátum natodenia: 30.05.1,974
bydlisko: T-íščieúdolie 1,34, B41 04 Bmtislava

Predseda nechal hlasovať o navíhnutorn predsedajúcom a zapisovateťovi zasadnutia l{onferencie, pdčom
lrlasovanie prebelrlo nasledo\rne:
spolu za:
spolu ptoti:
zdtžaIo sa,.

I00
0 0Á
0 0Á

o/o

lrlasov
lriasov
hlasov

Na základe uvedených ,i,Ýsledkov hlasovania delegátor. I(onferencia prtjala Uznesenie č. 1.
Uznesenie č, 1.: Nauthnuty prcdsedaiúci zasadnutia Koníercncie Milan Jagnešák a zapisovatel'
zasadnutia Konfercncie Zdenka Jagnešáková boli fednomyseťným íozhodnutím 1000ň hlasov
pfitomných delegátov schváIení bez d'alšíchdoplňuiúcich náwhov alebo zmien.

K bodu

3.

Ptedsedajúci navtlrol sclrválit' píogíamI{onferencie totožný s píogťamom, uvedeným v pozvánkaclr,
doručenýclr členom SZB pred začiatkom konania l(onferencie. Predsedajúci súčasnekonštatoval, že
v priebelru pípm.ry I(onferencie nedošlo k návrhu na zínenu píogíamul{onferencie, oznámeného
čienom SZB a iclr delegátom ptostredníctvom dotučenei pozvánky na zasadnutie I(onferencte SZB.
Predse<lajúci nechal lrlasovat' o navrlrnutom pfogfame l(onferencie,

pričom lrlasovanie prebehlo

nasledovne:

za:
proti:
zdržalo sa,.
spolu
spolu

100

o/o

hlasov

0 0Á hlasov
0

or'o

hlasov

Na základe uvedenýclr rrysledkov hlasovania delegátov l{onfetencia ptljalaUznesenie

č. 2.

Uznesenie č. 2.: Nawhnuty ptogtam zasadnutia l{onfercncie bol iednomysel'ným tozhodnutím
ptítomných delegátov schváIený bez d'alšíchdoplňuiúcich náwhov alebo zmien.

100% hlasov

K bodu 4.
Predsedajúci predložil l{onferencii na sclrválenie riadnu účtovnúzávierku Slovenského zr,ázu bobistov za
rok 2021, ako aj v}ročnúsprávu SZB za rck 2021, Predsedajúci predniesol l(onferencii lrlavné bocl1,
a závery r,rytočnej sprárry za tok 2021,, prtčom upozornil na skutočno st', že za účtovnéobdobie r. 2021 už
ner.zniká nášmu zdrrrženiu povinnost' dat' si wlrotovit' audit Účto..nej závietky a výročnej správy, tak ako
po mirrulé účtovnéobdobia, nakoťko bol Zákonom upravený Limit tejto povinnosti pte poberateJior.
príspevku zo štátnelro rozpočtu zo 100 000 EUR na 250 000 EUR. Učtovná závterka SZB za t 2021 bola
podaná na lJinančnúsprávu cez elektronickú podateťňu v predÍženej lelrote podania a to dňa 8.6.2022 ako

no zaúa| neschválená. Po jej sclrválení l(onferenciou zo dňa 30.6.2022 buáe
podané OZNÁMENIJ1 o jej schválení. Takisto cez všeobecné podanie Finančnej sprár.ry bude uložená
r. registti účtovnýclrzávierok aj Yýročná správa za t. 2021,, ktorá bude následne zvetejnená na našom
rvebovom sídle tak, abr,, bola splnená povinnost' je uloženia azverelnenta v súlade s §ó7 a ods. 1 zákona č,
11B/200B Z.z. naineskót do 1,5,1.2022.
rryhotovená/zostavená,

Ptedsedaiúci následne neciral lrlasovat' o schválení riadnej účtovnejzávíetky S7,I) za rck 2021, a
sprárry SZB za rck2021, pričom hlasovanie delegátov ptebelrio nasledovne:
spolu za:
spolu proti:

zdtžalo sa,.

1,0O o/o

iročnej

hlasov

0 96 lrlasov
0 7o hlasov

Na základe uvedenýclr vÝsledkov lrlasovarria delegátov I{onferencia prijala Uznesenie č. 3.

Uznesenie č. 3.: Ptedložená tiadna účtovná závietka SZB za tok 2021 ako ai ýrcčná sptáva SZB
za rck 2021 boli iednomysel'ným rczhodnutím 100% hlasov ptítomných deleg,átov schválené bez
d'alšíchdoplňujúcich návrhov alebo zmien.

K bodu

5.

Ptedsedajúc j na záHade sclrválenej účtovnejzávierky SZB za tok 2021 konštatoval, že SZB dosiahla za rok
2021, poziúvn), hospodársky ýsledok _ zisk vo ýške 13 375,28 EUR.

Ptedsedajúci pre<lložil l(onfetencii nár,rlr, aby r,ryčíslený ztsk lrykázaný v riadnej účtor.nejzávietke za tok
2021, vo ť,ške 13 375,28 EUR bol zaúčtovanýako nevyspoťladaný rrysledok minulých rokov, pričom sa
ním pokyjú časti strát minulýclr rokov (2019 a2020) účtovnýmzápisom cez ne\Tsporiadaný rysledok
hospodárenia minulých rckov 428/431. Straq, minulých rokov r.ryrovnával až do toku 2018 predseda

združenta Milan Jagnešák tl,m, že si nenárokoval vfátenie póžičiek,ktoré združeniu venoval počas
účtovnýchobdobí. Za roky 201,9 a 2020 bolt opát' r,l,generované stta§, ktoré boli zaúčtovanéako
ner,ysporiadané rrysledky lrospodáteniazatok 2019 (účt.zápis 428019/431,000) v sume 8751,,77 EUP.aza
rck 2020 (áčt. Zápts 428020/431,000) v sume 9 1,74,92 EUR. Po započitani nelryspotiadaných vÝsledkov
(sttát) minulýclr rokov vcelkovej sume 17 926,69 EUR s l.-ftázaným ziskom za tok 2021, v surne 13
375,28 EUR, zostane združeniu na účtener.ryspodadaných lrysledkov minulýclr tokov už len suma
1 551,,41, EUR zaevidor.aná ako nerrysporiadaný wýsledok minulých rokov (resp. strát).
Po ptetokovaní toilto bodu ptograrnu nechal ptedsedajúci hlasovať o spósobe naloženia s lrospodárskl,m
rrysledkom SZI3 za rck2021,, pričom lrlasovanie delegátov prebehlo nasledovne:

spolu za:
spolu proti:
zdtža|<l sa:

"l00 o^ hlasov
0 96 lrlasov
0 0Á hlasov

Na základe uvedenýclr výsledkov hlasovania delegátov l{onferencia pťtlalaUznesenie

č. 4.

Uznesenie č. 4,: Konfetencia schváIila náurh, aby celý zisk SZB
v iadnej účtounej
záuietke za rck 2021vo ýške 13 375,28 EUR bol preúčtovanýna účetnevyspoiadaných tl,sledkov
minulých rckov a záfuveň boli ním vyrounané stíaty (nevyspoiadané vysledlry minulých tokou)
vygeneíované v rckoch 2019 a 2020 v súhnnei vyške 17 926,69 EUR, ptičom takto zostane na účte
nevyspodadaných ýsledkov minuých tokov (účet428) už len suma 4 551r4l EUR evidovaná ako

nevyspoiadaný uýsledok (strata) minulých tokov, Tento náuth ptedsedu bol iednomysď'ným
rczhodnutím 100% hlasov prítomných delegátov schválený bez d'alšíchdoplňuiúcich návthov
alebo zmien.

K bodu

6.

Návrh rozpočtur SZB na rck 2022 bol členom SZB

a delegátom doručený a predložený na preštudovanie
vopted, spolu s pozr,ánkami na zasadnutie l(onferencie. Predsedajúci predniesol l(onferencii lrlavné bod1,
a zámety navthovaného r<,lzpočtu SZB na rck2022.

Predsedaiúci po pterokovaní tolrto bodu ptogramu nechai lrlasovat' o sclrválení navrlrovaného rozpočtu
SZB na rok2022, pričonr lrlasovanie delegátov prebehlo nasledovne:
spolu za:
spolu ptoti:

zdtžalo sa:

100 Yo hlasov
0 7o hlasov
0 oÁ hlasov

Na záklacic uveclcnýclr isledkov hlasclvatria dclegátol, J{onlcrencia prijala Liznelienie č. 5.

Uznesenie č. 5.: PtedloženÝ náwh tozpočtu SZB na rck 2022 bol fednonl,sel'ným tozhodnutín
1000,4l hlasov ptítonných delegátov schválený bez d'alšíclldoplňuiúcich niíuthov alebo znien.
K bodu

7.

Predsedajúcl vyzval kontrolóra SZB Ing. Martina Neštráka aby predložil svoju Správu o činnosti
kontrolóra za tok 2021,. Konttolór SZB predložii Sptávu o svojej činnosti za tok 2021 a infotmoval
piltomných podrobnejšie o svojej vykonávanej kontrole v občianskom združeni SZB. Dokument ,,Spťáva
o činnosti kontrolóra za tok2021" bo\vzaý všetkÝrni pdtomný,mi na vedomie bez ďalšíclr ptipomienok.

Predsedajúci následne neclral hlasovat' o sclrválení Sprárry o činnosti kontrolóra

opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

S'ZB ajej návrhor.

za rok 2021, pňčom hlasovanie delegátov

ptebeirio

nasledovne:
1a0 oh hlasov

spolu za:
spolu proti:

0

zdtžalo sa:

0 7o lrlasov

%o

hlasov

Na základe uvedených r,ýsledkov lrlasovania delegátov l(onfetencia prljala Uznesenie č. 6.

Uznesenie č, 6,: Ptedložená lytočná sptáva o činnosti kontrolóta SZB za tok 2021 a iei náwhy na
odsttánenie zistených nedostatkov boli jednomysel'ným rczhodnutím 100% hlasov ptítomných
delegátov schváIené bez ďalších doplňuiúcich náurhov alebo zmien.

K bodu

8.

Predsedajúci pr,ítomným predložil na schválenie Rokovací a Voiebný poriadok l(onfetencie SZB 2022. Na
záIůade prítomných členor. na l(onferenciSZB 2022 (plod|a prezenčnej listin1) zátoveň predložii návth
zloženia 3-člennej Volebnej komisie, ktorej úlolrou je dohliadat' na priebelr volieb.

Predsedajúci následne treclral hlasovat' I(onferenciu o schválení Rokovacieho

a Volebného poriadku
I{onferencie SZB 2022 ako aj o schválení návtlru zloženia volebnej komisie v nasledovnom zloženi:
Zdenka Jagnešáková * predseda volebnej komisie
Martin Neštrák - člen volebnej komisie
Nlartrn Tešor.ič - člen volebnej komisie,

pričorn hlasovanie delegátov prebehlo nasledovnel
o1o

hlasov

spolr-r za:

100

spolu proti:

0 96 lrlasol,

zdržalo sa

0 0Á lrlasov

Na základe uvedenýclr rýsledkov hlasovania delegátov l{onfetencia prljala Uznesenie č. 7.

Ilznesenie č. 7.: Rokovací a Volebný poriadok Koníercncie SZB 2022 bol iednomysel'ným
íozhodnutím100% hlasov ptítomných delegátov schválený spolu s náuthom zloženia volebnei
komisie v zloženíZdeaka lagnešáková - prcdseda volebnei komisie, Mattin Neštták - člen
volebnef komisie, Mattin Tešouič- člen volebnej komisie bez d'alších doplňuiúcich náuthov
alebo zmien.

K bodu

9.

Ptedsedajúci prisrulpil k pterokovaniu a voťbám do orgánov SZB na nasledovné S-točnéobdobie na
záHade nár.rhu riadnyclr členov SZB (voťba predsedu, členol. W, dtsciplinátnej a arbittážnej komisie).
Upozornil pritom prítomnýclr, že kontrolótom zvazu naďalej zostáva Ing. Martrn Neštrák, ktotý bol
volený až na 6-rcčnéftrrrkčné obdobie v súlade so StanovamtSZB a to mu uplynie až v budúcom roku.
Predsedalúci NfilanJagncšák ptedniesol svoj ďakovný prejav, v ktorom sa prihovoril a poďakoval všetkým

členom SZB za skl,elú spoluprácu, pričom uviedol svoje dóvody, pte ktoré sa rozhodol už ďalej

nekandidor.at' na pclst predsedu slovenského zvázu bobistov. pdpomenul, že ako športovec bol pilotom
bobov od roku 1998 až, do roku 2014, pričom zatoto obdobie bol účastníkomcelkovo 4 po sebe idúciclr
o\,mpijských lrier (Salt Lake City 2002,ToÁno 200ó, Vancouver 2010, Sochi 2014). Za toto obdobie sa
o\,rnpionikmi stali aj jeho 11-ti spoiubojovníci v posádkach 2-bobov či 4-bobov, ktorym menovite
poďakoval za spoluptácu a qíůornéšportovévÝkony, Po skončeníjelro kariéry športovca, naďalej zostal
v štruktúraclr SZB ako predseda združenia a dtáhový tténet, pdčom za toto S-ročnépósobenie
dopomohoi ďalším 3 športovcov splnit' si ich sen a stat' sa olympionikmi v novej disciplíne

NíoNoBoBY.

Ptedsedajúci dal slov<l zvolenému predsedovi volebnej komisie Zdenke Jagnešákovej, ktorá v
s

sťrlade

volebným poriadkorrr zahájlla vol'b1, d9 orgánov SZB na nasledovné S-ročnéobdobie,

Ptedsedajúci nechal lrlasovat' o predloženÝch nár.tlroch zmien v z7oženi otgánov
\rv, disciplinánej a atbittážnej komisie), pdčom hiasovanie ptebehlo nasledovne:
spoiu za:
spolu ptoti:
zdtžalo sa

100

o/o

hlasov

0 0Á hlasov
0

%o

hlasov

SZB

(ptedsedu, členov

Na základe uvedených wýsledkov hlasovania delegátov l(onfetencia prljala Uznesenie č. 8.

ILznesenie č, 8.: Konfetencia schválila ptedloženénáwhy zmien v zloženíotgánov SZB
iednomysel'ným nzhodnuťm 100% htasov ptítomných delegátov schváIené bez d'alších
doplňuiúcich návthov alebo zmien, Novými otgánmi SZB s platnosťou od 30,6,2022 sú:
Ptedseda SZB -Milan Majtán
Podpredseda a člen W SZB -JUDI, Dušan lrrnčiar
Čten W SZS: Ing,Ján Bačko
CIen VVSZB: Mgt. Matcel Lopuchovslqý
Čt", W SZa, Ing, Mattin Tešouič
Clen VVSZB: Mgt. Lukáš Kožienka
ČIen VYSZB: MI]DI. Mattin šimkanin
Ptedseda a člen disciplinárnei a atbittážnef komisie SZB:tUDt,Ján Tóth
Čten disciplinátnej a atbitrážnej komisie SZB: Mgt. Anton Mat*óň, PhD,
Čten disciplinátnej a aúittážnej komisie SZB: Daniel Tesi
K bodu

10.

sťrlade s bodom 3 člárrlru XI Stanov

SZB dal predseda lrlasovat' o návrlru členov výkonného výboru
,,čestný predseda" pr:e dotetajšielro predsedu SZB N{ilana Jagnešáka, ktorý sa
mimotiadnou mietou zaslóžil, o rozvoj slovenskélro bobovélro špotu.

V

SZB k udelenia titulll

Predsedaiúci následne neclral hlasovat' o sclrválení predloženélro rrávthu k udeleniu titulu ,,čestný
predseda" pte doterajšielrcl predsedu SZB Milana |agnešáka, pdčom hlasovanie prebehlo nasledovne:

za:
spolu ptoti:
zdtžalo sa:
spoltr

1,00 o/o

hlasov

0 7o hlasov
0 7o hlasor.

Na základe uvedenýclr {sledkov hiasovania delegátov l{onferencia pljala Uznesenie č. 9.

Uznesenie č. 9.: Konfercncia schváIila ptedložený náwh členov Výkonného ýbotu SZB, ab.v
dotetaišienu predsedoú Milanovi lagnešákovi bol udelený titul ,rčestný ptezidentó' a to
jednomysel'ným tozhodnutím 100% hlasov pútomných delegátov schválené bez d'alších
doplňuiúcich náuthov a]ebo zmien.

K bodu

11.

Rozhodnutie o prljaú, rreprijatí a rrylúčeníčlenov SZB
Ptedsedajúci predložil Iionferencii návrh na prijatie nového tiadneho člena - špotovélro klubu SI{I
Álpine Cadca, ICO 42068720, Cadečka 686,022 01 Cadca, ktotého štatutár podaním prilrlášky azaslanim
pottebných registtačrrýc}r dokumentov v súlade so Stanovami SZB prelavil záujem spolupodiel'at' sa na
plnení poslania, ciel'ov a úlolr SZB ako občianskeho zdtuženia zastrešujúcelro boborlý a skeletonorry šport
na územíSR.

Predsedaiúci následne neclral lrlasor.at' o pťtjaú nového riadneho člena (športového klubu) ako právnickej
osob;, mgd2i riadn;,g[ členov Slovenského zvázu bobistolr, ptičom hlasovanie prebehlo nasiedovne:

za:
spolu ptoti:
spolr-r

1,00

o/o

lrlasov

0 7o lrlasov

zdtžalo

sa:

0 oÁ hlasov

Na základe uvedených lrysledkov hlasovania delegátov l(onferencia prljala Uznesenie č. ],0.

Uznesenie č. 1,0.: Konfercncia schválila ptedložený náwh na piiatie nového iadneho člena špottovéhoHubu SKI Atpine Čadca medzi dadnych členov SZB - pňvniclai osobu (klub) a to
iednomysel'ným rczhodnutím 100% hlasov ptítomných delegátov schválené bez d'alších
doplňujúcich náwhov alebo zmien.
K bodu

12.

Rozlrodnutie o rryške točnéhočlenskéhopdspevku pre PO a

FO

Po-

Ptedsedajúci predložil l{onferencii návth na stanovenie v|šky točnélročlenského pdspevku pre
ptávnické osoby (kluby) ako aj pre FO - fyzické osoby (individuálnyclr členov) na tok 2022 ako aj pte
ďalšie tolry.

Výška členských pdspevkov zostane nezmenená
pre PO

-

a

to 10 EUR zostáva wýška ročnéhočlenskélropdspevku

kluby a 1 EUR je wýška členskéhopdspevku pre FO

-

individuálnych členov.

Predsedajúci následne neclral hlasovat' o schválení ýšky točnýclr členskýclr pr,íspevkov pre PO ptár,nické osoby (kluby) vo v}ške 10 EUR/rok a pre FO - $,zické osoby (individuálnych členov) 1

EUR/rok, pričorn lrlasovanie ptebehlo nasledovne:

za:
proti:
zdtžalo sa,.
spoltr

spolu

100 %o hlasov
0 7o hlasov
0 7n hlasov

Na základe uvedenýcir rýsledkov hlasovania delegátov l(onferencia prljaIaUznesenie č. 11.
Uznesenie č. 11.: Konfetencia schváIila stanovenie úšlryrcčných čIenslých pte PO - ptávnické
osoby (kluby) vo výške 10 EUR/tok a prc FO - ýzické osoby (individuálnych členou) vo ýške 1
EUR/tok s platnosťou od toku 2022 a to jednomysď'ným rczhodnutím 1.00% hlasov ptítomných
deleg,átov schválené bez d'alšíchdoplňuiúcich návthov alebo zmien.

K bodu

13.

Následne sa predsedajúci poďakoval pdtomnýrm zaich ičast' na zasadnuú a zasadnutie l{onfetencie bolo
ukončené.

Dolu podpísaní predsedajúci a zapisovatel zasadnutia I(onferencie svojimi podpismi powrdzuiú, že tento
zápis jednoznačne a verne odtáža priebelr a obsah zasadnutia l(onferencie Slovenského zvázw bobistov
tak, ako sa toto uskutočnilo dňa 30.06.2022 o 10.00 hod.

NIilan Jagnešák

Predsedajúci

Jagnešá

Zapisovateť

