
Zápisnica z rokovania KONFERENCIE SŠZ konanej dňa 19.04.2017 v Bratislave 
 

Prítomní: viď prezenčná listina 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Schválenie rokovacieho poriadku  
4.  Voľba mandátovej a návrhovej komisie 
5. Výročná správa 
6.  Plán činnosti a rozpočet 
7. Správa kontrolóra 
8. Správa mandátovej komisie 
9. Schválenie Stanov Slovenského šermiarskeho zväzu 
10. Rôzne 
11. Správa návrhovej komisie 
12. Schválenie uznesenia 
13. Záver  
 
1. Rokovanie Konferencia otvorila prezidentka zväzu Tatiana Drobná. 
V úvode zagratulovali v mene svojom i SŠZ k významnému životnému jubileu Daliborovi Kazíkovi prezidentka T.Drobná a viceprezident 
A.Érsek. 
 
2. Schválenie programu - delegáti Konferencie jednomyseľne schválili program Konferencie. 
 
3. Schválenie Rokovacieho poriadku - delegáti Konferencie jednomyseľne schválili návrh Rokovacieho poriadku - viď príloha. 
 
4. Voľba mandátovej komisie – delegáti Konferencie jednomyseľne schválili návrh na zloženie komisie v zložení – B.Rozmuš, A.Sasváriová, 
A.Gejmovský 
   Voľba návrhovej komisie - delegáti Konferencie jednomyseľne schválili návrh na zloženie komisie v zložení – J.Szalay ml., D.Kazík, 
M.Baránik 
Za overovateľov zápisnice boli jednomyseľne schválení – J.Szalay st., Z.Farkaš 
 
5. Výročnú správu a správu o výsledku hospodárenia za rok 2016 predniesla prezidentka T. Drobná – viď príloha. 
Hlasovanie - Výročná správa bola schválená:                                  za: 10                   proti: 0                         zdržal sa hlasovania: 2 
 
6. Plán činnosti a rozpočet – predniesla prezidentka T. Drobná – viď príloha 
Hlasovanie - Plán činnosti a rozpočet boli schválené:                     za: 11                    proti: 1                         zdržal sa hlasovania: 0 
 
7. Správa kontrolóra – kontrolór J.Szalay st. predniesol správu za obdobie 9/2016 do 3/2017 – viď príloha. 
 
8. Správa mandátovej komisie – mandátová komisia konštatovala že prítomných je 12 zástupcov klubov s platným hlasovacím právom. 
 
9. Schválenie Stanov Slovenského šermiarskeho zväzu – viď príloha. 
Hlasovanie:                                                                                      za:11                      proti: 0                        zdržal sa hlasovania: 1 
 
10. Rôzne 
10.1.  J. Szalay ml. upozornil na znenie §12 Zákona 440 Z.z. o športe kde kontrolór má nárok na odmenu za vykonávanie činnosti. 
Konferencia schválila kontrolórovi odmenu 100,- € mesačne.   
Hlasovanie:                                       za:10                       proti: 0                         zdržal sa hlasovania: 2 
10.2. – uložené VV SŠZ zaoberať sa financovaním seniorskej reprezentácie 
10.3. – uložené Trénerskej rade – informovať kluby o jej zasadnutiach  
10.4. – vyvolanie diskusie klubov s príslušnými komisiami o stanovení kritérií pre reprezentantov 
 
11. Správa návrhovej komisie – návrhová komisia predniesla návrh Uznesenia – viď príloha.  
 
12. Schválenie uznesenia – Uznesenie bolo Konferenciou jednomyseľne schválené. 
 
13. Záver – prezidentka SŠZ sa poďakovala prítomným za účasť. 
 
 
 
 
Zapísala: Danica Ščepánová, GS SŠZ                      Predsedajúci: T. Drobná, prezident SŠZ 
 
 
Zápisnicu overil: J. Szalay st. 
             Z. Farkaš  
 
 
 
Prílohy: Pozvánka, Prezenčná listina, Rokovací poriadok, Výročná správa, Plán činnosti a rozpočet, Správa kontrolóra, Stanovy, Uznesenie 


