
  Zápisnica z Konferencie SBIZ - 22.04.2017 - Trenčín 

 

 

1. Zahájenie – otvorenie – konferenciu zahájil a prítomných privítal 
predseda o.z. Ing.S.Koniar 
 

2. Schválenie programu Konferencie – prítomní schválili predložený návrh 
programu 

 
3. Voľba členov mandátovej a návrhovej komisie za členov mandátovej 

a návrhovej komisie boli schválení – V.Antoška, F.Malanik, Š.Holakovský 
 

4. Správa mandátovej komisie – podľa sčítania prítomných zástupcov klubov 
podľa prezenčnej listiny - 9 prítomných zástupcov členov a klubov SBIZ  so 
14 platnými hlasmi z 19 pozvaných – konferencia je uznášaniaschopná 
v súlade so stanovami. 

 
5. Správa o činnosti – správu o činnosti zväzu predniesol prítomný M.Tomša 

 
6. Správa o hospodárení zväzu za rok 2016 predniesol Ing.S.Koniar 

 
7. Správa o činnosti kontrolnej komisie predniesol J.Kundrák 

 
8. Informácia o povinných zmenách v stanovách predniesol Ing. S.Koniar, 

väčšina zmien sa týkala oprav podľa pripomienok hlavného kontrolóra 
športu, najzávažnejšia zmena je v súvislosti s počtom platných hlasov pre 
kluby, zmena spočíva v tom, že kluby z vyššej ligovej súťaže majú vyšší 
počet hlasov. 

 
9. Odsúhlasenie zmien stanov – v hlasovaní prítomní zástupcovia klubov 

jednomyselne odsúhalsili predložené návrhy zmien stanov. 
 

10. Návrh rozpočtu na rok 2017 – Ing.S.Koniar predložil návrh na rozpočet 
pre rok 2017 a návrh na rozdelenie čerpania dotácie tak, aby bolo 
v súlade so zmluvou o dotácii pre rok 2017 
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11. Odsúhlasenie rozpočtu na rok 2017 – konferencia jednomyseľne 
odsúhlasila návrh rozpočtu pre rok 2017 

 
12. Diskusia – v diskusii postupne vystúpili: 

 
a. M.Potaš s návrhom na diskusiu o pripravovanej zmene systému líg, 

návrh na úpravu po diskusii s vedúcimi klubov/družstiev vo 
všetkých ligových súťažiach, tak aby sa zmena pripravila pred 
koncom roka 2017 a mohla byť aplikovaná v súťažnom ročníku 
2018 

b. P.Mažári s podnetom, aby boli prísne dodržiavané všetky predpisy 
a interné poriadky SBIZ, hlavne pri neodohraní zápasov 

c. P.Malánik s námetom na riešenie juniorskej kategórie v súvislosti 
s nomináciami na ME, s určením doprovodu na ME, požadoval 
vyhodnotenie činnosti V.Štofka ako člena VV. Podnetom sa bude 
zaoberať najbližšie zasadnutie VV. 

d. P.Koniar s požiadavkou, aby všetky kluby aktualizovali zoznam 
členo hráčov do 23.rokov, títo hráči budú každoročne aktualizovaní 
do databázy členov, a podľa počtu týchto hráčov v kluboch bude 
rozdelená časť dotácie do klubov, v súlade so zákonom o športe 

 
13. Uznesenie – prítomní zástupcovia členov a klubov SBIZ jednomyseľne 

odsúhlasili návrh uznesenia Konferencie SBIZ 
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