
Mimoriadne generálne zhromaždenie Liptovský Mikuláš 9.4.2016. 

1. Privítanie delegátov predsedom SZJ M. Babjakom. 

2. Oboznámenie s priebehom rokovaní s MŠ (Ministerstvom školstva) 

3. Oboznámenie s programom MGZ. 

4. Návrh komisií – Mandátovej a Návrhovej komisie – hlasovanie - za 16, proti 0 

5. Mandátová komisia – MGZ je uznášania schopné 

6. Návrh zmeny programu – doplniť bod Diskusia pred hlasovanie – za 16, proti 0 

7. MGZ  sa bude riadiť Rokovacím poriadkom ako bol schválený na poslednom GZ – za 16, proti 

0 

8. Návrh stanov bol zverejnený na webe 

9. Doručené návrhy na zmeny boli zverejnené na webe 

 

� zmeny p.Babjaka – 2 zmeny viď. www.sailing.sk  

5.3. zmena – prijatá v predloženom znení – za 16, proti 0 

8.9  zmena bude prijatá v predloženom znení podmienečne – ak sa bude dať schváliť 

bez doplnenia, ak nie doplní sa „......“ – za 16, proti 0 

� zmeny p.Laca – viď. www.sailing.sk 

Prvý návrh: definícia do stanov – aby SZJ bol Národným športovým zväzom  

                      Vanický -  môže to byť doplnené, ale nie je to nevyhnuté 

                      Brachtl – nevidí dôvod, aby bolo doplnené do stanov Národný športový zväz 

                      Babjak – doplnené môže byť – ale nebude to mať právnu hodnotu – byť NŠZ musí     

                                      splniť právne predpisy a nezávisí to na tom či je to v stanovách alebo nie 

                      Vanický – prezentoval ako je to upravené v nových stanovách 

Hlasovanie: doplniť do 1.1. – Národný športový zväz do definície – za 1, proti 14 , zdržali sa 1 

Druhý návrh:  združovanie podľa iného zákona – stiahnutý návrh predkladateľom 

Tretí návrh : ku bodu 2.1  - doplnenie dvoch bodov A a B  

Machovec – súhlasí so znením predloženého návrhu  

Szabari – v čom je rozdiel medzi bodmi A a C – nechal si vysvetliť od predkladateľa 

Lehota – je proti návrhu  

Lopuchovský – vidí zmysel v bode B, bod A – nedávať ho 

Antolová – chce aby tam bolo „zastupovanie“ 

Nový návrh: Bod A vypustiť. A upraviť bod B – viď upravený predložený návrh – po novom bod A  

Szabari: vymeniť po novom A a B 

Hlasovanie za pozmenený návrh: za 13 , proti 3, zdržal sa 0 

Štvrtý návrh: 1.1 – Členstvo právnickej osoby  definícia – stiahnutý návrh od predkladateľa 

Piaty návrh:  fyzická osoba – týka sa to bodov 1 a 2 

Hlasovanie o tom: či chceme mať individuálne členstvo – za  12 , proti 2, zdržali sa 2 

Návrh textu – viď príloha 

Hlasovanie: predložený bod 1 a 2 – za 16, proti 0, zdržali 0 

Šiesty návrh: 6.11 – návrh bol stiahnutý 

Vanický – tento bod musí byť ako je daný zákonom, nemôže byť zrušení ako je návrh 

Brachtl – je dobré že je tam zákonná podmienka – musí byť program dopredu dané 

Predkladateľ Laco – nie je úplne stotožnený - ale sťahuje návrh 

Siedmy návrh: bod 12 a 13 –  



Babjak – bod 12 a a13 odporuje bodu 11 

Vanický – vysvetlenie slovo delegáti prítomní a všetci delegáti (aj tí čo sa nedostavili na GZ) 

Machovec – zmeniť uznášania schopnosť na 2/3 z prítomných delegátov 

predkladateľ Laco  – mení návrh – 4/5 z prítomných delegátov pre bod 12  

- reorganizácia súťaži preložiť z bodu 12 do bodu 13 – za 16, proti 0, zdržali 0 

- bod 12 – zmena na 4/5 – za 8, proti 3, zdržali 5 – zostáva  2/3 väčšina 

� zmeny p. M. Kollára  
Prvý návrh: čl. 5, 1 doplniť KVO a ALT medzi orgány SZJ 
Babjak – sú to organizačné jednotky SZJ a nie je možné ich jednoznačne právne definovať. Klub 
môže byť členom niekoľkých KVO a niektoré ALT nemajú právnu subjektivitu. ALT nič nebráni, 
aby sa stali členom SZJ.   
Machovec – návrh: KVO a ALT tiež môžu byť členom SZJ a mať hlasovacie právo 
Babjak – nesúhlasí, aby mali KVO a ALT hlasovacie právo. KVO je dôležitá zložka SZJ a jej hlavnou 
činnosťou je regionálna koordinácia subjektov v pôsobnosti KVO.  
- hlasovanie za 0, proti 15, zdržali 1 
Druhý návrh: čl. 6, bod 2, doplniť písmeno g) predsedovia KVO a ALT  
- hlasovanie za 15, proti 0, zdržali 1 
Tretí návrh: čl. 7, bod 9, písmeno g odstrániť a doplniť jednotlivé komisie 
Laco – navrhuje ponechať, v prípade potreby dodatočne zmeniť 
Babjak – doteraz tieto záležitosti riešil Výkonný výbor, odporúča zachovať súčasný stav 
- hlasovanie za 0, proti 16, zdržali sa 0 
 

� Ostatné zmeny 
Prvý návrh: 
Machovec – čl. 6, bod 3 upraviť počet aktívnych hlasov. Každý klub má 1 hlas + hlasy navyše 
podľa počtu aktívnych členov. 
Vanický – zneužívanie prijímaním nových ľudí, historicky SZJ chcel zapojiť aj malé kluby do 
rozhodovacieho procesu. Odporúča ponechať. Môže sa stať, že veľké kluby prehlasujú malé 
kluby. 
Brachtl – definícia aktívnych športovcov 
Csuday nesúhlasí s návrhom, spôsobil by zánik okruhového jachtingu, keďže v námornom 
jachtingu je nepomerne vyšší počet aktívnych členov.  
Babjak – informoval o počte námorných a okruhových jachtárov v roku 2015. 
Návrh bol stiahnutý z hlasovania.  
Druhý návrh: 
Laco – čl. 8, bod 3 čo v prípade, že predseda KK neurobí skúšky a nebude sa môcť stať 
kontrolórom. Môže si KK z pomedzi seba zvoliť predsedu? Podľa nových stanov sa budú voliť len 
členovia KK a nie predseda.  
Vanický – odporúča počkať, kým takáto situácia nastane. 
Babjak – všetci členovia KK by mali absolvovať skúšky 
Návrh bol stiahnutý z hlasovania.  
 
MGZ SZJ schvaľuje predložené znenie stanov po zapracovaní zmien vo vyššie schválených 
uzneseniach. 
Za 16, proti 0, zdrzal sa 0 
 
 
 
 
 
 



Smernice 
Smernica o elektronickom hlasovaní 
Babjak – dôvodová správa – prijímanie nových členov – FO a PO – elektronickým hlasovaním 
- hlasovanie za 16, proti 0, zdržali 0 
 
Organizačné jednotky SZJ 
Babjak – dôvodová správa – prenos KVO a ALT zo stanov a iných smerníc 
- hlasovanie za 16, proti 0, zdržali 0 
 
Volebný poriadok Generálneho zhromaždenia 
Babjak – dôvodová správa – schválenie volebného poriadku ako stále platného dokumentu 
- hlasovanie za 16, proti 0, zdržali 0 
 
Rokovací poriadok Výkonného výboru 
- hlasovanie za 16, proti 0, zdržali 0 
 
SUP – Jachtár roka 
Babjak – dôvodová správa 
Brachtl – úprava – rovnosť bodov sa týka len prvého miesta 
- hlasovanie za 16, proti 0, zdržali 0 
 
Súťažný poriadok 
Csuday – rovnaké parametre aj pre regaty pod SZJ 
- hlasovanie za 16, proti 0, zdržali 0 
 
Smernica F1 
Laco – bod 6.3 odmena lektora za vyúčtovanie – stiahnuté 
Laco – 7.4 a 7.5 zverejniť aktuálne opatrenie, do zátvorky link 
- hlasovanie za 16, proti 0, zdržali sa 0 
 
Smernica F2 
Laco - bod 4 – koeficienty má schvaľovať GZ a nie VV, koeficienty zverejniť  
- hlasovanie za 16, proti 0, zdržal sa 0 
Laco – zmena poplatkov v SZJ – návrh bol stiahnutý  
Laco – úprava bod 1 – vyúčtovanie dotácií na MMSR VCS 
- hlasovanie za 16, proti 0, zdržal sa 0 
 
Smernica F3 
Laco - bod 3.2 zmena v zložení inventarizačnej komisie. Návrh bol stiahnutý. 
Laco - bod 4.1, 4.2, 4.3 potreba schválenia GZ 
- hlasovanie za 1, proti 15, zdržal sa 0 
 
Smernica F4 ohodnotenie trénerov 
- hlasovanie za 16, proti 0, zdržal sa 0 
 
Smernica TR5 
- hlasovanie za 15, proti 0, zdržal sa 1 
 
Smernica F6 vyznamenania 
- hlasovanie za 16, proti 0, zdržal sa 0 
 
Smernica F7 mimoriadna registrácia 



Szabari – odstrániť v texte ročné členstvo 
Vanický – vyjadril nesúhlas s mimoriadnym členstvom 
- hlasovanie 16, proti 0, zdržal sa 0 
 
 
Diskusia 
Zástupcovia klubov 205 a 232 poverujú M. Babjaka ďalším hlasovaním v ich mene.   
- hlasovanie za 14, proti 0, zdržal sa 2 
Szabari – informoval o novinkách v dobrovoľníctve podľa nového zákona o športe a možnosti 
získavania prostriedkov z verejných zdrojov. Štatút dobrovoľníka – náhrada strateného času do výšky 
2,32 Eur na hodinu. Príjem do 500,- Eur sa nezdaňuje. Dobrovoľnícke činnosti musia byť zadefinované 
vopred národným zväzom.  
Babjak – informoval o príprave novej smernice o vzdelávaní odborníkov v športe.  
 
 
Zapísali: 
Adam Brestovský 
Zuzana Bodnáriková 
 
Liptovský Mikuláš, 9.4.2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Príloha č. 1 – Zápisnica návrhovej komisie 

 

Mimoriadne generálne zhromaždenie Slovenského zväzu jachtingu 
(SZJ) 2016 

 
09.04.2016, Liptovský Mikuláš, Mestský úrad 
 

 

A. Mimoriadne generálne zhromaždenie schvaľuje: 
 

1. Mandátovú komisiu v zložení. Brachtl I., Bodnariková  Z., Lopuchovský P. Výsledky 
hlasovania: 16 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 

2. Návrhovú komisiu v zložení Brestovský A., Szabari G., Csuday Z.. Výsledky hlasovania: za 16, 0 
proti, 0 sa zdržal, 

3. Program rokovania GZ. Výsledky hlasovania: za 16, proti 0, 0 sa zdržal, 
 
 

B.  Mimoriadne generálne zhromaždenie schválilo nasledovné uznesenia: 
 

1. Zmenu stanov - viď príloha 
 

2. Úpravu smerníc - viď príloha 
Smernica o elektronickom hlasovaní 
Organizačné jednotky SZJ 
Volebný poriadok GZ 
Rokovací poriadok VV 
Súťažný poriadok 
Smernica F1 
Smernica F2 
Smernica F3 
Smernica F4 
TR5 
Smernica F6 
Smernica F7 

 
Hlasovanie o uzneseniach: za 16, proti 0, zdržal sa 0 

 
 
 

 
 
 
V L.Mikuláši dňa 09.04.2016 
Zapísali: Adam Brestovský, Zuzana Bodnáriková 
 


