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4. Uznesenie zo VII. Valného zhromaždenia SZB
Valné zhromaždenie Slovenského zväzu biatlonu.

I.

berie na vedomie
a)

Správu prezídia SZB o činnosti zväzu za obdobie od 1.6. 2010 do 31.3. 2014

b)

Správu kontrolno-revíznej komisie za obdobie od 1.6. 2010 do 31.3. 2014

II. schvaľuje
a)

Správu o hospodárení za obdobie od 1.6. 2010 do 31.12. 2013

b)

Programové zameranie činnosti SZB po VII. Valnom zhromaždení SZB s doplnkami

c)

Úpravy Stanov Slovenského zväzu biatlonu

d)

Zvýšenie členských príspevkov na 3,- € pre dospelých a 1,50 € pre žiakov

e)

Správu volebnej komisie o vykonaných voľbách prezidenta, členov Prezídia a členov
Kontrolno-revíznej komisie Slovenského zväzu biatlonu

Za prezidenta SZB bol zvolený

JUDr. Ján Hyža
Do Prezídia SZB boli zvolení

Ing. Radovan Šimočko, PaedDr. Pavel Kobela, PhD. Igor Luptovský,
Mgr. Ivor Lehoťan, Mgr. Tomáš Fusko, Marián Kazár,
Ing. Radovan Cienik, Mgr. Anna Murínová, Ondrej Kosztolányi,
Gustáv Majdiš, Mgr. Milan Chrapán, Mgr. Oľga Konůpková
Do KRK SZB boli zvolení

Ing. Pavel Hric, JUDr. Eva Matiašková, Miroslav Sedláček
III. ukladá
1.

Delegátom Valného zhromaždenia
a)

2.

oboznámiť so závermi Valného zhromaždenia SZB členskú základňu vo svojich kluboch

Prezidentovi Slovenského zväzu biatlonu
a)
b)

3.

zabezpečiť vykonanie registrácie úpravy stanov na MV SR
na zhromaždeniach klubov pravidelne informovať o plnení programového zamerania
činnosti po VII. Valnom zhromaždení
Prezídiu Slovenského zväzu biatlonu

a)

doplniť Programové zameranie činnosti po VII. Valnom zhromaždení o body



využívať v činnosti SZB eurofondy
zabezpečiť účasť na medzinárodných podujatiach v letnom biatlone – MS, OME,
Stredoeurópsky pohár
www.biathlon.sk
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b)

rozpracovať Programové zameranie činnosti po VII. Valnom zhromaždení

c)

4.

dopracovať a vydať „Teoretické východiská jednotného tréningového systému
v biatlone“, metodiku streľby v biatlone a metodiku prípravy v jednotlivých obdobiach
ročného tréningového cyklu podľa jednotlivých etáp športovej prípravy
d)
pripraviť a vyhodnotiť diskusiu k zmene kategórií mužov a žien podľa návrhu Komisie
veteránov
e)
zabezpečiť vzdelávanie rozhodcov, trénerov a ostatných funkcionárov
f)
zabezpečiť činnosť SZB v súlade s pripomienkami členskej základne
g)
vydávať informačný spravodaj SZB a informovať v ňom o aktivitách SZB
h)
spracovať Smernice SZB pre používanie symboliky SZB s príslušným dizajn manuálom,
doručiť klubom do júla 2014
i)
doplniť reklamné tabule SZB o sídlo zväzu a symboliku
j)
trvať na každoročnom dodržiavaní rozpočtovej disciplíny
termín: trvale, vyhodnotiť na zhromaždení klubov
k)
zabezpečiť podporu organizátorov, opravu, resp. zakúpenie žiackych terčov
termín: trvale, vyhodnotiť na zhromaždení klubov
l)
dopracovať do zápisu z VZ SZB Správu o hospodárení za 1. štvrťrok 2014
m) zvolať mimoriadne VZ SZB o 2 roky s jediným bodom programu – ZMENA STANOV,
návrh zaslať spolu s pozvánkou na zhromaždenie klubov v roku 2015
n)
pripraviť kompletnú zmenu systému žiackych kategórií v horizonte troch rokov a zmeny
hodnotenia klubov na základe plnenia testov všeobecnej pohybovej výkonnosti a nie
výsledkov dosahovaných na súťažiach
o)
poveriť ŠTK SZB spracovaním každoročného kalendára zimných súťaží žiakov
v spolupráci s Bežeckým úsekom SLA tak, aby sa žiacke kategórie mohli v maximálnej
miere zúčastňovať podujatí SZB aj BÚ SLA
termín: od sezóny 2014/2015
p)
v Poverovacích zmluvách zaviazať reprezentantov a reprezentačných trénerov
spoluprácou pri príprave mládeže a organizovaním motivačných tréningových kempov
Generálnemu sekretárovi
a)
b)

informovať o záveroch VZ SZB na internetovej stránke SZB a v hromadných
oznamovacích prostriedkoch
zaslať informácie o záveroch Valného zhromaždenia SZB na jednotlivé kluby biatlonu,
pozostávajúce z uznesenia VZ SZB a nových stanov SZB schválených MV SR

IV. udeľuje mandát
Prezidentovi Slovenského zväzu biatlonu
a)
b)

na uzavretie prístupovej zmluvy pre vstup SZB do novovzniknutej strešnej organizácie
SOV
na uzavretie zmluvy o usporiadaní biatlonových súťaží v rámci Svetovej zimnej
univerziády 2015

V. ďakuje
Valné zhromaždenie vyslovuje poďakovanie za prácu členom odstupujúceho Prezídia SZB
a Kontrolno-revíznej komisie Slovenského zväzu biatlonu.
V Banskej Bystrici, dňa 26. apríla 2014.
www.biathlon.sk

