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Zápis č.3 
 
z mimoriadneho rokovania Konferencie Slovenského šermiarskeho zväzu, dňa 27. 5. 2016  
v zasadačke  ŠH Mladosť, Trnavská cesta 39, Bratislava. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 
3. Voľba  overovateľov zápisnice 
4. Schválenie Stanov Slovenského šermiarskeho zväzu 
5. Rôzne 
6. Schválenie uznesenia 
7. Záver rokovania 
 
Rokovanie konferencie sa riadilo platným Rokovacím poriadkom SŠZ. 
 
Delegáti s hlasom rozhodujúcim: 
1. Slávia STU Bratislava 
2. Slávia UK Bratislava 
3. BSK FM Bratislava 
4. Slovensky kord Malinovo 
5. Klub šermu Šamorin 
6. Klub šermu Snina 
7. ŠS Willard Košice 
8. KSK 1903 Košice 
 
Delegáti s hlasom poradným: 
1. Akademia sermu Bratislava  (prijatý za člena - Zápis P-SSZ c. 3 zo dna 15.10.2013) 
2. ŠK Dunaj Bratislava 
3. KŠŠ Zvolen (v sezóne 2014/2015 - neaktívny, nezúčastnili sa súťaží SŽZ) 
 
V úvode rokovania sa uskutočnila diskusia, ktorá skončila rozhodnutím, že BAMPC Bratislava má 
na rokovaní rozhodujúci hlas. Mandátna komisia konštatovala, že boli prítomní zástupcovia 
všetkých klubov a oddielov a rokovanie bolo oprávnené prijímať právoplatné rozhodnutia. 
Následná diskusia jednotlivých článkov nových Stanov SŠZ hneď v úvode viedla k tomu, že bolo 
rozhodnuté prerokovať všetky potrebné návrhy zmien a doplnkov Stanov i za cenu, že rokovanie 
v ten deň nebude ukončené a na MV SR bude zaslaný iba konečný a úplný návrh Stanov, čo väčšina 
prítomných schválila. 
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V dôsledku uvedeného sa zmenil rokovací poriadok v tom zmysle, že menované komisie na 
Konferencii ďalej nepokračovali v činnosti, ale celé rokovanie bolo venované dopracovaniu nových 
Stanov. 
 
Vzhľadom na rozsah diskusie a množstvo pripomienok a návrhov na doplnky bolo rokovanie 
prerušené a pokračovalo 6.6.2016, kde bol dokončený úplný návrh textu nových Stanov SŠZ.  
 
Z časových dôvodov zostala ešte nesplnená úloha vypracovať tabuľky zhody požadované MŠVVaŠ 
SR pred predložením Stanov na registráciu na MV SR. Bolo prijaté rozhodnutie, že ich spracujú 
vybraní členovia prítomní na konferencii a následne prebehne schvaľovanie konečnej verzie vrátane 
tabuliek zhody cestou mailovej pošty. 
 
Uznesenie:  

1) Vzhľadom na písomné súhlasné vyjadrenie všetkých registrovaných klubov a oddielov SŠZ 
ku konečnej verzii Stanov SŠZ vrátane tabuliek zhody so Zákonom o športe 440/2015 Z.z. 
ku dňu 12.6.2016, bol predložený text schválený a Konferenciou SŠZ prijatý. 

2) Prezident SŠZ bol poverený doručiť bezodkladne prijatý dokument na registráciu na MV 
SR. 

 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
Spracoval:                                                                    Schválil: 
Július Králik                                                                 Miroslav  B a r á n i k 
Vice prezident SŠZ       prezident SŠZ   v.r.   
                         
 


