
Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

 

ZÁPIS  

z rokovania Konferencie SZC konanej 14. júna 2016 

v Banskej Bystrici, Námestie slobody 2, Hotel Lux 
 

 

Prítomní:  

Podľa prezenčných listín delegátov a hostí. 

 

K bodu 1 

Predsedajúci Ján Žilovec privítal prítomných.  

 

K bodom 2 a 3 

Predsedajúci Ján Žilovec vyzval mandátovú komisiu, aby oznámila počty prítomných. Na 

základe dokumentov z prezentácie je prítomných 32 delegátov s hlasom rozhodujúcim, 

8 delegátov s hlasom poradným, 8 hostí.  

Schválenie programu, predbežnej sčítacej komisie, rokovacieho a volebného poriadku 

(prílohy č. 1 a 2): za 29, proti nikto, zdržal sa 3. 

Konferencia schválila nasledovný program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu, schválenie predbežnej sčítacej a volebnej komisie, schválenie 

rokovacieho a volebného poriadku 

3. Voľba pracovných komisií: mandátovej, sčítacej, návrhovej, volebnej; voľba 

zapisovateľa a overovateľov zápisu 

4. Schválenie nových stanov SZC 

5. Aplikácia nového zákona o športe pre kluby – pani Ing. Alica Fisterová 

6. Prezentácia kandidátov na hlavného kontrolóra SZC 

7. Voľba hlavného kontrolóra SZC a Kontrolnej a revíznej komisie SZC 

8. Voľba Disciplinárnej komisie SZC 

9. Návrh a schválenie uznesenia 

10. Záver 

 

Prítomní hlasovali v nasledovných veciach: 

- rokovací a volebný poriadok mimoriadnej konferencie SZC: za 28, zdržal sa 2, proti 2 

- sčítacia komisia mimoriadnej konferencie SZC: za 29, zdržal sa 3, proti nikto 

o 1. Fraňo 2. Rohoňová 3. Fiamová 

- návrhová komisia mimoriadnej konferencie SZC: za 30, zdržal sa 2, proti nikto 

o 1. Dobrovolný 2. Došek 3. Žitňan 

- volebná komisia mimoriadnej konferencie SZC: za 30, zdržal sa 2, proti nikto 

o 1. Holba 2. Pčola 3. Hollý 

- zapisovateľ mimoriadnej konferencie SZC: za 31, zdržal sa nikto 1, proti nikto 

o 1. Bakičová 

- overovatelia zápisnice mimoriadnej konferencie SZC: za 32, zdržal sa nikto, proti nikto 

o 1. Bodiš 2. Rapčan 

Konferencia schválila pracovné predsedníctvo navrhnuté Výkonným výborom SZC: prezident 

Peter Privara, predsedajúci Konferencie Ján Žilovec, generálna riaditeľka Jakubová, 

zapisovateľka Veronika Bakičová. 
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K bodu 4 

Prezident privítal prítomných, predstavil cieľ mimoriadnej konferencie – schválenie nových 

stanov SZC v súlade s novým zákonom o športe. Pripomenul, že mimoriadna konferencia sa 

koná v Banskej Bystrici z dôvodu lepšej dostupnosti členom SZC z celého Slovenska, ako sa 

rozhodlo na riadnej konferencii SZC. Vysvetlil, že do stanov boli zapracované tie pripomienky, 

ktoré boli v súlade so zákonom o športe. Riadna konferencia bude o 9 mesiacov, vtedy budeme 

môcť zmeniť niektoré ďalšie časti stanov.  

Predsedajúci Ján Žilovec privítal autorov stanov pani Alicu Fisterovú a pána Lukáša 

Machalu, ktorí odpovedali na otázky pani Jany Lamiovej, pánov Pavla Hollého, Ľubomíra 

Žitňana a Vladimíra Došeka.  

Ján Žilovec vyzval prítomných k vysloveniu ďalších pripomienok. Nikto sa neprihlásil. 

Žilovec konštatoval, že pripomienky, ktoré boli v súlade so zákonom, autori stanov zapracovali 

a budú schválené en bloc. 

Ladislav Dobrovolný pripomenul, že v každej ročnej správe Revíznej a kontrolnej komisie 

SZC bolo vytknuté neriešenie problematiky prezídia. Prezident SZC Peter Privara zopakoval, 

že kvôli krátkemu termínu z ministerstva školstva sme sa teraz venovali iba úprave stanov 

podľa nového zákona o športe. Po porade s vedúcimi jednotlivých odvetví sme prišli k záveru, 

že nateraz sa nemôžeme venovať ešte aj predsedníctvu.  

Predsedajúci Ján Žilovec dal hlasovať o zmene stanov SZC s tu prednesenými úpravami: za 

24, proti 4, zdržal sa 4. Spolu 32 hlasov. Ján Žilovec konštatoval, že nové stanovy SZC sú 

schválené a platia od 15. 6. 2016 0:00 h.  

 

K bodu 5 

Pani Fisterová prezentovala aplikáciu nového zákona o športe pre kluby (zmena základných 

právnych noriem, na čo si dať pozor, čo robiť, aby kluby nestratili status spôsobilosti 

prijímateľa verejných prostriedkov, aby mohli poberať finančnú podporu zo štátu). Prezentácia 

v elektronickej forme bude poskytnutá všetkým klubom.  

 

K bodu 6 

Ján Žilovec oboznámil prítomných, že SZC vypísal výberové konanie na hlavného 

kontrolóra SZC. Prihlásili sa dvaja, do volieb ide len jeden prihlásený – Milan Dvorščík. 

Následne sa pán Dvorščík prezentoval zhodne so svojím motivačným listom zaslaným do 

výberového konania.  

 

K bodu 7 

Voľba hlavného kontrolóra: za 27, proti 2, zdržali sa 3. Predsedajúci Žilovec konštatoval že 

nadpolovičnou väčšinou bol pán Dvorščík zvolený za hlavného kontrolóra SZC. 

Ján Žilovec prečítal doterajšie zloženie Revíznej a kontrolnej komisie SZC (Milan Jurčo, 

Ladislav Dobrovolný, Vladimír Došek). Opýtal sa ich, či s ďalšou nomináciou súhlasia a či sa 

hlási niekto ďalší ako kandidát do RaKK. Oslovení súhlasili a nikto ďalší sa neprihlásil. 

Predsedom RaKK sa automaticky stáva hlavný kontrolór SZC pán Dvorščík. Dobrovolný: 

nebol daný návrh z pléna na ďalších členov RaKK. 

Ján Žilovec dal hlasovať za zloženie RaKK: Milan Dvorščík – predseda (predseda má 2 

hlasy), členovia: Milan Jurčo, Ladislav Dobrovolný, Vladimír Došek: 26 za, proti nikto, zdržali 

sa 6. 
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K bodu 8 

Voľba disciplinárnej komisie – s nomináciou súhlasili: Matúš Radosa – predseda, členovia: 

Martin Belás, Ľuboš Bodiš, Pavel Hollý, Branislav Labanc a Marek Varhaňovský. Hlasovanie 

za zloženie DK ako je tu uvedené: 27 za, proti nikto, zdržal sa 5.  

Hlasovanie za predsedu DK Matúša Radosu: za 27, proti nikto, zdržal sa 5. Žilovec 

konštatoval, že pán Radosa bol zvolený za predsedu DK. 

 

K bodu 9 

Predsedajúci Ján Žilovec požiadal návrhovú komisiu, aby pripravila uznesenie a vyhlásil 

prestávku. 

Po prestávke Ján Žilovec vyzval návrhovú komisiu, aby predniesla uznesenie. Vladimír 

Došek prečítal uznesenie (príloha č. 3).  

Ján Žilovec vyzval, aby sa predniesli pripomienky k mimoriadnej konferencii SZC. Nikto sa 

neprihlásil. Žilovec dal hlasovať o znení uznesení: za 30, proti nikto, zdržal sa 2.  

Ján Žilovec sa poďakoval prítomným za dobrú účasť, pripomienky a odovzdal slovo 

prezidentovi SZC. 

Prezident SZC Peter Privara sa poďakoval všetkým delegátom, ktorí sa mimoriadnej 

konferencie zúčastnili a umožnili tým plynulú adaptáciu nášho odvetvia na nový zákon 

o športe.  

 

 

 
 

Zapísala: Bakičová .................... 

 

 

 

 

 

 

Overili: Bodiš ............................. Rapčan .............................. 
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Príloha č. 1 
ROKOVACÍ  PORIADOK MIMORIADNEJ KONFERENCIE 

SLOVENSKÉHO ZVÄZU CYKLISTIKY  

BANSKÁ BYSTRICA 14. 6. 2016 

 

1. Konferencia SZC je najvyšším orgánom SZC a tvoria ju delegáti cyklistických klubov (oddielov) 

s hlasom rozhodujúcim. Na rokovaní konferencie sa môžu zúčastniť ako oprávnení delegáti 

s hlasom rozhodujúcim, len vyslaní a potvrdení (priloženou návratkou) delegáti cyklistických 

klubov a oddielov riadne zaregistrovaných v SZC v roku 2015, ktorí pred dátumom Konferencie 

SZC zaplatili registračný poplatok do SZC a podali prihlášku na registráciu klubu v SZC na rok 

2016. Každý klub má právo vyslať na konferenciu SZC (ďalej len Konferencia) jedného delegáta 

s hlasom rozhodujúcim. Delegát musí byť starší ako 18 rokov  a musí mať pri sebe písomné 

poverenie na tento účel (kópiu návratky). Delegát môže zastupovať svojim hlasom jeden klub. 

Delegátom s hlasom rozhodujúcim sa stáva po splnení vyššie uvedených podmienok a až po 

vlastnoručnom podpísaní prezenčnej listiny a prevzatí  očíslovaného mandátového lístka. Počas 

Konferencie je zakázané nahrávať s výnimkou potreby zápisnice. Slovný prejav určitej osoby spadá 

pod prejavy chránené v rámci osobnostných práv v zmysle § 11 Občianskeho zákonníka. Podľa § 

12 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa zvukové záznamy týkajúce sa prejavov určitej fyzickej osoby 

smú vyhotoviť a použiť len s jej privolením. 

 

2. Členovia Výkonného výboru SZC, členovia Revíznej a kontrolnej komisie SZC a predsedovia 

odborných a odvetvových komisií, ktorí nie sú na rokovanie Konferencie vyslaní základnými 

celkami (zaregistrovanými klubmi/oddielmi) ako delegáti s hlasom rozhodujúcim, majú právo 

zúčastniť sa na rokovaní Konferencie ako delegáti s hlasom poradným. (Stanovy SZC, čl.8.3.2) 

 

3. Ďalej sa na rokovaní Konferencie môžu zúčastniť tréneri reprezentačných družstiev SZC, útvarov 

talentovanej mládeže SZC (CTM, ZCPM) a Centier olympijskej prípravy (v cyklistike). 

 

4. Na Konferencii sa tiež môžu zúčastniť aj nečlenovia SZC – oficiálne pozvaní hostia a pracovníci 

masovo komunikačných prostriedkov, alebo iné oficiálne nepozvané osoby, ak ich účasť odsúhlasí 

Konferencia. Nemôžu však zasahovať do  priebehu konferencie, majú ale právo, jeden raz vystúpiť 

v bode rokovania – diskusia. 

 

5. Program Konferencie musí byť uvedený na pozvánke na Konferenciu a podlieha schváleniu 

delegátmi Konferencie. 

 

6. Pracovné komisie Konferencie: pracovné predsedníctvo (PP), mandátová komisia (MK), návrhová 

komisia (NK), volebná komisia (VK), komisia skrutátorov – osôb na sčítanie hlasov (KS).  

 

7. Rokovanie konferencie vedie Pracovné predsedníctvo (PP), navrhnuté VV SZC a odsúhlasené 

delegátmi Konferencie.  

Zloženie PP: predsedajúci, prezident SZC, riaditeľ SZC a jeden zapisovateľ. 

 

8. Rokovanie Konferencie riadi predsedajúci, ktorým je prezident alebo viceprezident SZC. O inom 

predsedajúcom môže rozhodnúť len Konferencia. (Stanovy SZC, čl. 8.13.0). 

 

9. Predsedajúci nemá právo komentovať prednesené návrhy. Jeho hlavným poslaním je dbať na 

dodržanie tohto rokovacieho poriadku, dôstojného priebehu, pracovného charakteru a dodržiavanie 

schváleného programu rokovania konferencie. Konferencia má právo vymeniť predsedajúceho, ak 
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ten nezvláda priebeh rokovania alebo nepostupuje podľa schváleného programu, či rokovacieho 

poriadku. 

 

10. Predsedajúci má právo odobrať udelené slovo diskutujúcemu, ak ten: 

- Nediskutuje k téme rokovania, napriek predchádzajúcemu upozorneniu predsedajúceho. 

- Svojim prejavom uráža iné osoby. 

- Prekročil časový limit na diskusný príspevok alebo vysvetlenie návrhu, či technickej 

pripomienky. 

 

11. Limit na diskusný príspevok je 5 minút. Na podanie a vysvetlenie návrhu alebo technickej 

pripomienky je limit 2 minúty. Tieto limity je možné prekročiť len so súhlasom nadpolovičnej 

väčšiny delegátov konferencie vyjadreným hlasovaním. 

 

12. Každý delegát s hlasom rozhodujúcim môže v bode rokovania „Diskusia„ vystúpiť s diskusným 

príspevkom k jednej téme len raz. Do diskusie sa prihlasuje písomnou prihláškou doručenou 

predsedajúcemu pred začiatkom bodu: Diskusia. Ak je k prednášaným správam alebo materiálom 

vedená rozprava alebo samostatná diskusia, tak sa do nej prihlasuje zdvihnutím ruky s mandátovým 

lístkom. Poradie podania prihlášky alebo zdvihnutia ruky určuje aj poradie v akom delegát dostane 

od predsedajúceho slovo. Prezident SZC má právo vystúpiť v diskusii mimo poradia, ak chce 

reagovať na prednesený príspevok a to v limite 5 minút. 

 

13. Každý delegát s hlasom rozhodujúcim má právo podať neobmedzený počet návrhov na uznesenie. 

Počas trvania Konferencie nie je prípustné vstupovať do bodov programu Konferencie technickými 

pripomienkami. K jednotlivým bodom Konferencie je možné sa vyjadriť v diskusii. Návrhy na 

uznesenia sa podávajú najneskôr do odsúhlasenia uznesenia Konferencie ako celku. 

 

14. Predsedu a dvoch členov komisie skrutátorov (KS) schvaľuje konferencia z návrhov predložených 

delegátmi konferencie.  Členovia KS spočítavajú hlasy a sledujú hlasovanie o všetkých návrhoch s 

výnimkou volieb. Predseda KS oznamuje výsledok hlasovania verejne predsedajúcemu a to tak, že 

uvedie počet prítomných delegátov s hlasov rozhodujúcim, počet hlasov Za, počet hlasov Proti, 

počet hlasov Zdržal sa hlasovania a skutočnosť, či bol návrh prijatý alebo zamietnutý.  Námietku 

voči oznámenému výsledku hlasovania je nutné podať okamžite a musí byť o nej ihneď rozhodnuté, 

ak je to nutné, tak aj s opakovaním hlasovania. O prípadnom opakovaní hlasovania však musí dať 

predsedajúci opäť hlasovať. 

 

15. Predsedu a dvoch členov mandátovej komisie (MK) schvaľuje konferencia z návrhov predložených 

delegátmi konferencie. MK pred začatím Konferencie preverí oprávnenosť delegátov hlasovať 

a spočíta počet prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim a predseda MK ho verejne ohlási 

predsedajúcemu, členom KS a v prípade volieb členom VK. Na zabránenie vzniku pochybnosti 

o počte prítomných delegátov, vyzve predsedajúci prítomných na prezentovanie sa, ktoré vykonajú 

delegáti s hlasom rozhodujúcim zdvihnutím mandátových lístkov. 

 

16. Predsedu a dvoch členov návrhovej komisie (NK) schvaľuje konferencia z návrhov predložených 

delegátmi konferencie. Hlavnou povinnosťou NK je pripraviť text návrhu uznesenia konferencie 

z návrhov prednesených delegátmi a vyplývajúcimi zo správ prednesených podľa programu 

konferencie. Schválený text uznesenia podpíšu všetci členovia NK. 

 

17. Konferencia je schopná prijímať uznesenia pokiaľ za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných 

členov s hlasom rozhodujúcim. (Stanovy SZC, čl. 8.7.0). 

 



Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Zápis   
z rokovania Konferencie SZC konanej 14. júna 2016 

v Banskej Bystrici, Námestie slobody 2, Hotel Lux 

  

 

6/9 (vrátane 3. príloh) 

 

18. Návrhy, správy a iné materiály Konferencie sú prijaté, pokiaľ za ne hlasuje nadpolovičná väčšina 

z prítomných oprávnených delegátov s hlasom rozhodujúcim, ak nie je v týchto stanovách určené 

inak. (Stanovy SZC, čl. 8.7.1). 

 

19. Dvojtretinová väčšina prezentovaných oprávnených delegátov s hlasom rozhodujúcim je 

požadovaná pre rozhodnutia uvedené v čl. 8.7.2 Stanov SZC. Hlasovanie sa vykonáva verejne a to 

tak, že na základe výzvy predsedajúceho hlasujú delegáti s hlasom rozhodujúcim zdvihnutím 

hlasovacích (mandátových) lístkov postupne „Za“ alebo „Proti“ alebo „Zdržal sa“ hlasovania. 

 

20. Zapisovateľ zaznamenáva priebeh rokovania. V zázname stručne a výstižne zachytáva obsah 

vystúpení diskutujúcich alebo predkladateľov materiálov a správ, prípadne ďalšie významné 

skutočnosti. Zapisovateľ vyhotoví a podpíše zápisnicu o priebehu konferencie. Zápisnicu musí 

podpísať prezident SZC a obaja overovatelia zápisnice a to najneskôr 20 dní po skončení 

konferencie, až potom je možno považovať zápisnicu za oficiálnu. Riaditeľ SZC zodpovedá za to, 

že oficiálna zápisnica bude zaslaná do 30 dní od skončenia konferencie všetkým kolektívnym 

členom SZC. Ďalším osobám len na základe uznesenia konferencie. 

 

21. Zloženie, voľbu a činnosť volebnej komisie (VK) upravuje Volebný poriadok konferencie SZC.  

 

22. Na sekretariáte SZC sú archivované po dobu 10 rokov tieto originálne dokumenty konferencie: 

- prezenčná listina delegátov, návratka a prezenčná listina hostí / pozorovateľov, 

- pozvánka, rokovací  poriadok a oficiálna zápisnica, 

- správy, hodnotenia a diskusné príspevky, ak ich autori predložili v písomnej forme, 

- zápisnica  návrhovej komisie a schválený text uznesenia ako celku. 

 

Tento rokovací  poriadok bol prerokovaný VV SZC a účinnosť nadobudne aktom jeho schválenia na 

mimoriadnej konferencii SZC.  
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Príloha č. 2 
VOLEBNÝ PORIADOK  

MIMORIADNEJ KONFERENCIE 

SLOVENSKÉHO ZVÄZU CYKLISTIKY  

 

BANSKÁ BYSTRICA 14. 6. 2016 

 

1. Predsedu a dvoch členov volebnej komisie (VK) schvaľuje Konferencia SZC z návrhov 

predložených delegátmi konferencie. 

 

2. VK vyhotovuje kandidátne listiny pre voľby do pracovných komisií a do orgánov SZC 

z návrhov predložených delegátmi s hlasom rozhodujúcim. Členovia VK spočítavajú hlasy 

a sledujú hlasovanie o všetkých voľbách. VK vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledkoch 

volieb, ktorú podpíšu všetci členovia VK. 

 

3. Návrhy kandidátov do pracovných komisií sa podávajú ústne. 

 

4. Návrhy kandidátov do orgánov SZC volených konferenciou sa podávajú písomne. Návrh musí 

obsahovať meno a priezvisko kandidáta  a funkciu, do ktorej je kandidát navrhovaný. 

 

5. Prítomná osoba môže byť zaradená na kandidátnu listinu len vtedy, ak verejne, na výzvu 

predsedajúceho vyslovila s kandidatúrou  súhlas. 

 

6. Konferencia SZC na dobu šesť rokov volí hlavného kontrolóra SZC, ktorý sa zároveň stáva 

predsedom revíznej a kontrolnej komisie SZC a členov RaKK SZC = revízna a kontrolná 

komisia. 

 

7. Návrhy na kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra SZC a členov RaKK SZC majú právo 

predkladať len oprávnení delegáti s hlasom rozhodujúcim.  

 

8. Navrhnúť na volenú funkciu neprítomnú osobu možno len vtedy, ak navrhovateľ predloží 

dôveryhodný písomný súhlas navrhovanej osoby s kandidatúrou na konkrétnu funkciu (Stanovy 

SZC, čl.8.11.1).  

 

9. Predseda VK oznámi predsedajúcemu mená a priezviská osôb navrhovaných do pracovných 

komisií a orgánov SZC s uvedením funkcie, do ktorej boli navrhnutí a to v poradí, v akom boli 

tieto návrhy podané delegátmi. Predsedajúci v tomto poradí dá o návrhoch hlasovať. Hlasovanie 

sa vykonáva verejne a to tak, že predsedajúci oznámi meno, priezvisko a funkciu do ktorej je 

osoba navrhovaná a delegáti s hlasom rozhodujúcim zdvihnutím mandátových lístkov hlasujú 

postupne na výzvu predsedajúceho ZA alebo Proti alebo Zdržal sa hlasovania. Na zvolenie 

navrhnutej osoby do pracovnej komisie alebo do orgánov SZC je potrebná nadpolovičná väčšina 

prítomných členov s hlasom rozhodujúcim. Predseda VK oznamuje výsledok hlasovania 

verejne predsedajúcemu a to tak, že uvedie počet prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim 

(na základe oznámenia predsedu MK) a počet hlasov ZA, počet hlasov Proti, počet hlasov 

Zdržal sa a skutočnosť, či bola navrhovaná osoba do funkcie zvolená alebo nie. 

 

10. Pokiaľ ani jedna z navrhnutých osôb nezíska dostatočný počet hlasov na zvolenie do funkcie, 

predsedajúci vyzve delegátov, aby predložili nové návrhy a uskutočnia sa nové voľby. 

V nových návrhoch sú delegáti oprávnení opätovne navrhnúť tú istú osobu do tej istej funkcie. 
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11. Na Sekretariáte SZC sú archivované po dobu 10 rokov tieto originálne dokumenty konferencie: 

a. prezenčná listina delegátov, návratka a prezenčná listina hostí / pozorovateľov, 

b. pozvánka, rokovací a volebný poriadok, záznam supervízora hlasovania a oficiálna 

zápisnica, 

c. správy, hodnotenia a diskusné príspevky, ak ich autori predložili v písomnej forme, 

d. správa mandátovej komisie, volebnej komisie a schválený text uznesenia ako celku.   

 

Tento volebný poriadok bol prerokovaný VV SZC a účinnosť nadobudne aktom jeho schválenia na 

mimoriadnej konferencii SZC. 
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Príloha č. 3 

                 Uznesenie  z mimoriadnej konferencie Slovenského zväzu cyklistiky 

                                konanej  14. júna 2016 v Banskej Bystrici 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Konferencia Slovenského zväzu cyklistiky 

 

I.   Schvaľuje: 

 

1. Program mimoriadnej konferencie Slovenského zväzu cyklistiky (ďalej aj SZC). 

   

2. Rokovací a volebný poriadok mimoriadnej konferencie SZC.   

 

3. Zloženie komisií mimoriadnej konferencie SZC: 

     Mandátová a sčítacia komisia: Martin Fraňo, Mariana Fiamová, Katarína Rohoňová 

     Návrhová komisia: Vladimír Došek, Ladislav Dobrovolný, Ľubomír Žitňan      

     Zapisovatelia: Veronika Bakičová 

     Overovatelia zápisu: Mikuláš Rapčan, Ľuboš Bodiš 

 

4.  Nové stanovy SZC s pripomienkami.   

 

      5.  Voľbu hlavného kontrolóra p. Milana Dvorščíka 

 

    6.  Voľbu Kontrolnej a revíznej komisie SZC v zložení: 

         Jurčo Milan, Dobrovolný Ladislav, Došek Vladimír. 

 

      7.  Voľbu disciplinárnej komisie v zložení: 

            Matúš Radosa, Martin Belas, Ľuboš Bodiš, Pavel Hollý, Branislav Labanc,  

            Karol Mlynár, Marek Varhaňovský. 

 

      8.  Voľbu predsedu disciplinárnej komisie Matúša Radosa. 

 

    II.  Berie na vedomie: 

 

1. Aplikáciu nového zákona o športe pre klub prednesenú p. Ing. Alicou Fisterovou. 

 

2. Prezentáciu kandidáta na hlavného kontrolóra. 

 

     III.  Ukladá: 

 

1. Zapracovať pripomienky do nových stanov SZC. 

                                                                                        Z: prezident SZC 

                                                                                   T: ihneď 

V Banskej Bystrici, 14. júna 2016 
 
          Vladimír Došek                            Ladislav Dobrovolný                        Ľubomír Žitňan      


