
U Z N E S E N I E 

 
z Mimoriadnej  konferencie  BSTZ konanej dňa 25.5.2016 v Bratislave 

 

Mimoriadna konferencia BSTZ: 

 

I. S ch v a ľ u j e: 
 

1. Zmenu pôvodného programu schôdze 

a) vypustenie bodu č.4 z programu rokovania konferencie – Plán hlavných úloh  

a návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie 

2. v bode č.8 sa vykoná len voľba delegátov na konferenciu SSTZ.  Voľbu predsedu, 

VV a  revíznej komisie BSTZ prekladá na mimoriadnu konferenciu dňa 27.6.2016. 

3. Voľbu pracovných komisií 

a) Mandátová a volebná komisia – Hamran A., Cibula A. a Lipták A. 

b) Návrhová komisia – Dufek M., Dudášik Ľ. a Čajkovič A. 

4. Zvolanie  mimoriadnej konferencie BSTZ na deň 27.6.2016  

5. Delegátov na celoslovenskú Konferenciu SSTZ dňa 25.6.2016 

1. Zdenko Kríž 

2. Anton Hamran 

3. Ján Vaniak 

4. Alexander Cibula 

5. Dudášik Ľubomír 

6. Pavol Alexy 

7. Andrej Lipták 

8. Radek Ivančo 

náhr. Ladislav Árpa 

  

6. Úpravu rokovacieho poriadku v nasledovnom: 

 

Úpravu pre účasť delegátov na konferencii BSTZ:  Počet delegátov za jednotlivé 

kluby : 

a) Ak sú prítomní všetci delegáti za klub, potom má každý delegát jeden hlas.  

b) Ak je na konferencii ako delegát za klub prítomný štatutárny zástupca klubu, 

môže zastupovať ostatných neprítomných delegátov toho istého klubu a to 

automaticky bez písomného poverenia. Ak neprítomných delegátov klubu 

zastupuje člen klubu, ktorý nie je štatutárnym zástupcom klubu, musí predložiť 

písomné poverenie na zastupovanie, ktoré je  podpísané štatutárnym zástupcom 

klubu. V opačnom prípade zastupovať iných delegátov - členov klubu nemôže. 

Poverenie zastupovať delegáta klubu ktorý nie je prítomný môže len osoba, 

ktorá je členom klubu ktorý zastupuje. V opačnom prípade je poverenie 

neplatné. 



 

 

II.  B e r i e  na vedomie: 
 

1. Správu o činnosti za predchádzajúce obdobie – predniesol Ján Vaniak 

2. Správu mandátovej komisie prednesenú A. Hamranom 

Z pozvaných 55 delegátov bolo prítomných 43, čo je 78,18% 

Komisia skonštatovala, že konferencia je uznášania schopná. 

3. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2015/16 a odovzdanie ocenení (Cibula, Vaniak) 

4. Informáciu generálneho sekretára SSTZ Antona Hamrana o novom Zákone 

o športe a najmä o zmenách, ktoré bude potrebné zapracovať aj do stanov 

krajských zväzov a jednotlivých klubov. 

 

III.  U k l a d á : 

 

1.  VV BSTZ:  

zvolať na deň 27.6.2016 Mimoriadnu konferenciu BSTZ s hlavným 

bodom programu:  voľba predsedu, VV a  revíznej komisie BSTZ. 
 

 

 
 

 Návrhová komisia v zložení: Dufek Milan, Dudášik Ľubomír, Čajkovič Andrej 


