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7. Zápis zo VII. Valného zhromaždenia SZB
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Hostia: Benjamín Leitner – čestný člen SZB, zástupcovia médií
Program:
1.

Otvorenie

2.

Voľba pracovného predsedníctva

3.

Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

4.

Schválenie programu

5.

Schválenie rokovacieho a volebného poriadku

6.

Správa o činnosti za obdobie od 1. júna 2010 do 31. marca 2014

7.

Správa o hospodárení

8.

Správa Kontrolnej a revíznej komisie

9.

Programové zameranie činnosti SZB po VII. Valnom zhromaždení SZB

10.

Správa mandátovej komisie

11.

Odovzdanie vyznamenaní a ocenení pri príležitosti životného jubilea a na návrh klubov

12.

Diskusia

13.

Návrh na úpravu Stanov SZB

14.

Voľby prezidenta

15.

a)

predstavenie programu kandidátov

b)

voľby

c)

vyhlásenie výsledkov

Voľby Prezídia SZB a Kontrolnej a revíznej komisie
a)

predstavenie kandidátov P SZB

b)

predstavenie kandidátov KRK

c)

voľby

d)

vyhlásenie výsledkov

16.

Správa volebnej komisie

17.

Návrh uznesenia

18.

Záverečné slovo novozvoleného prezidenta

1. Otvorenie
Prítomných privítal prezident SZB J. Hyža. Po minúte ticha, ktorou si prítomní uctili pamiatku zosnulého
prezidenta Českého zväzu biatlonu Václava Fiřtíka, odovzdal slovo generálnemu sekretárovi
P. Neuschlovi, ktorý bol Prezídiom SZB poverený riadením VII. Valného zhromaždenia SZB.
V úvode boli jednomyseľne zvolení 3 skrutátori: P. Hric, L. Mladší, T. Fusko

2. Voľba pracovného predsedníctva
Na základe návrhu P SZB bolo jednomyseľne zvolené pracovné predsedníctvo v zložení: prezident SZB
J. Hyža, viceprezidenti I. Lehoťan a P. Kobela, generálny sekretár SZB P. Neuschl, čestný člen SZB
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B. Leitner a O. Hanesová členka Prezídia SZB – zapisovateľka.

3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Mandátová komisia

Ing. Radovan Šimočko (ŠK UMB Banská Bystrica)
Ing. Dušan Schön (MŠK Brezno)
Klementína Štricová (Predajná)
Mandátová komisia bola zvolená v predloženom zložení.
Volebná komisia

Ing. Eduard Kostelník (KB CC Levoča)
Peter Luptovský(KB Vyhne)
Miroslav Mesík (KB Selce),
Imrich Šarišský (Prešov)
Ing. František Lacko (Valaská - Osrblie)
Volebná komisia bola zvolená v predloženom zložení.
Návrhová komisia

Mgr. Vladimír Gažúr (Magnezit Revúca)
Mgr. Jindrich Lonský (Meteor D, Kubín)
Ing. Albín Dubovský (Fox Prešov)
Jozef Schön (Č. Balog)
Marek Matiaško (VŠC Dukla BB)
Návrhová komisia bola zvolená v predloženom zložení.

4. Schválenie programu
Program VII. Valného zhromaždenia SZB bol bez pripomienok schválený.

5. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
Rokovací poriadok bol schválený s úpravou bodu 5 nasledovne.
Valné zhromaždenie SZB rokuje podľa schváleného programu a rokovacieho poriadku. Rokovanie riadi
viceprezident alebo člen SZB poverený Prezídiom.
Volebný poriadok bol schválený s doplnením bodu 5 nasledovne.
Vlastný volebný akt sa vykoná zakrúžkovaním čísla voleného kandidáta. Delegát zakrúžkuje pri voľbe
prezidenta jedného kandidáta, pri voľbe Prezídia maximálne dvanásť kandidátov a pri voľbe Kontrolnej
a revíznej komisie maximálne troch kandidátov. Ak je v hlasovacom lístku zakrúžkovaných viac
kandidátov, ako je pre príslušné voľby predpísané, je tento lístok považovaný za neplatný.

6. Správa o činnosti za obdobie od 1. júna 2010 do 31. marca 2014
Prezident SZB J. Hyža vyzdvihol nasledovné okruhy.
Areál NBC Osrblie






stav materiálno-technického zabezpečenia od prevzatia areálu
korupčná aféra
postup pri dokončovaní budovy
dokúpenie techniky
ubytovanie v ubytovni NBC
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Mládež
progres vo financovaní mládeže

vytvorenie podmienok v Banskej Bystrici, zmluva s UMB BB, ubytovanie v budove zväzu
a zmluva s VŠC Dukla BB

podmienky pre trénerov

vzduchové zbrane pre žiacke kategórie

podpora areálov
RD dospelí




objasnenie systému financovania športu



obnova vozového parku, partner na športové oblečenie Atex, partner na vrchné oblečenie
Haglöfs



výberové konanie na trénerov v roku 2012



ZOH – výsledky

Sponzorské peniaze


postupne sa navyšovali peniaze, noví sponzori aj lokálni partneri

Na záver J. Hyža pripomenul, že po VZ SZB 2010 sa vedenie SZB sústredilo na kľúčové otázky. Je určite
rad vecí, kde bolo možné urobiť viac, budú kritické ohlasy, ale nedalo sa urobiť všetko. Prítomní sa môžu
vyjadriť v diskusii.
Správa tvorí prílohu tohto zápisu a VZ SZB ju v Uznesení z VZ zobralo na vedomie.

7. Správa o hospodárení
Správa o hospodárení SZB za obdobie od 1.6.2010 do 31.12.2013 bola predložená v tlačenej forme
a predniesol ju a okomentoval GS SZB P. Neuschl.
Správa je súčasťou tohto zápisu a bola schválená v Uznesení z VZ s úlohou dopracovať ju
o hospodárenie v 1. štvrťroku 2014.

8. Správa Kontrolnej a revíznej komisie
Správa Kontrolnej a revíznej komisie SZB bola predložená písomne, predniesol ju predseda KRK P. Hric.
Správa tvorí prílohu tohto zápisu a bola schválená v Uznesení z VZ.

9. Programové zameranie činnosti SZB po VII. Valnom zhromaždení
Programové zameranie činnosti SZB po VII. Valnom zhromaždení bolo predložené písomne,
najdôležitejšie body vyzdvihol v jeho prezentácii prezident SZB J. Hyža.
Programové zameranie činnosti SZB po VII. Valnom zhromaždení SZB je prílohou tohto zápisu a bolo
schválené v uznesení VZ SZB s úlohou jeho doplnenia o body využívanie eurofondov a účasť na
medzinárodných podujatiach v letnom biatlone.

10. Správa mandátovej komisie
V správe mandátovej komisie, ktorú predniesol jej predseda R. Šimočko bolo konštatované, že zo 111
pozvaných delegátov s hlasom rozhodujúcim, sa VZ SZB zúčastňuje 95 delegátov, čo je 85,59 %
pozvaných a VZ SZB je uznášaniaschopné. Okrem toho sa VZ SZB zúčastnilo 8 delegátov s hlasom
poradným a 1 zástupca médií.
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11. Odovzdanie vyznamenaní pri príležitosti životného jubilea
Prezídium Slovenského zväzu biatlonu udelilo strieborné odznaky SZB pri príležitosti tohtoročného
životného jubilea:
65 rokov: Ján Vladár, KB Turčianske Teplice - predseda klubu biatlonu Turčianske Teplice od jeho
založenia - 35 rokov
70 rokov: Dušan Pelech, KB Drietoma - predseda klubu od jeho založenia

12. Diskusia
Diskusiu otvoril riadiaci Valného zhromaždenia P. Neuschl, ktorý pripomenul dodržiavanie dĺžky príspevku
a faktických poznámok.
M. Sedláček (B. Bystrica I) veľmi kriticky a obsiahlo sa vyjadril k propagácii, k nesprávnemu používaniu
symboliky SZB sekretariátom SZB, ale aj k použitiu nesprávneho loga SZB v Kalendári IBU. Kladne
zhodnotil ubytovacie priestory pre športovcov, grafickú úpravu listov k čestným odznakom SZB, novú
nafukovaciu stenu, na ktorej tiež chýba symbolika a sídlo zväzu, upravené boli aj diplomy a hlavičkový
papier. Upozornil na porušenie bezpečnosti na strelnici v NBC v Osrblí, kde nebola vyvesená červená
zástava. Nepovažuje za správne, že generálny sekretár nie je zamestnancom SZB, ale je živnostník
a vyjadril výhradu k jeho účasti na ZOH. V závere poďakoval za odvedenú prácu pracovníkom v NBC
Osrblie počas tohtoročnej zimnej sezóny.
M. Kazár (KB Predajná) požiadal o zosúladenie kalendára žiackych kategórií s BÚ SLA a o zaradenie
účasti na medzinárodných podujatiach v letnom biatlone do programového vyhlásenia. Vyjadril svoj názor
k postupu pri dokončovaní stavby v NBC Osrblie. Poďakoval ŽP Šport Podbrezová, že pretekári, ktorí sú
dnes členmi KB Predajná, mohli za nich pretekať. Dotkol sa organizovania pretekov v Predajnej
a požiadal, aby vedenie zväzu pokračovalo v rozhovoroch o organizovaní Stredoeurópskeho pohára
v letnom biatlone.
J. Sanitra (KB Valaská-Osrblie) zablahoželal k výsledkom, vyjadril sa k výchove trénerských kádrov,
poďakovanie UMB BB za to, že vychováva trénerov so vzdelaním, nepáči sa mu, že málo z nich vyvíja
svoju činnosť v kluboch, všetci chcú byť hneď reprezentačnými trénermi. Objasnil situáciu s pedálmi
(pokuta za zadržiavanie peňazí firmy, ktorá stavala budovu v Osrblí) spomenutými v správe KRK
a požiadal o odstránenie tejto časti zo správy KRK. Skonštatoval, že organizácia súťaží OME a IBU
pohára bola veľmi dobrá a pomohla pri sprevádzkovaní areálu, skepticky vidí plány na organizáciu SP,
pretože náklady na ich organizáciu sú veľmi vysoké, pre nás je výhodné ostať v tej kategórii, kde sme.
J. Hyža (Fan klub biatlonu) sa vyjadril k zadržiavaniu prostriedkov, boli uvoľnené až na náš zásah. Pokuta
bola udelená, lebo štátne peniaze nie je možné použiť ako zábezpeku.
R. Šimočko (ŠK UMB BB) zo správy o hospodárení vyplýva, že strata ide dolu, ale ostáva otázka, ako sa
strata vykrýva. Navrhuje, aby sa väčšia pozornosť venovala funkčnému rozpočtu. Je potrebné počítať
s tým, že rok konania olympiády zvýši negatívne čerpanie financií. Máme málo organizátorov podujatí,
z dotácie SZB sa nedajú pokryť náklady na preteky, vedenie zväzu by malo pomôcť organizátorom. Do
programového zamerania je potrebné doplniť opravu alebo zakúpenie vzduchovkových terčov.
Ľ. Lepeň (KB Vyhne) položil otázku, kto bude dosahovať výsledky o 15 rokov, žiaci, ktorí dosahujú
výborné výsledky, už v dorasteneckých kategóriách na najlepších strácajú. Je to tým, že úzko
špecializujeme už deti, je potrebné zmeniť systém žiackych súťaží. Je potrebné zaviazať P SZB, aby sme
spolupracovali so SLA, pretože oni otvárajú celý systém. Potrebujeme deti všeobecne pripravené, preto je
scestné kupovať vzduchovky, investujme do lyží. Príprava detí musí byť variabilná, otvorená. Nepáči sa
mu, ako robíme s dorastom, dorastenci idú na preteky s trénerom, ktorý o nich nič nevie, je potrebné určiť
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jedného trénera, ktorý sa bude venovať 8-10 dorastencom. Navrhol, aby sa minimálne 1 kolo Viessmann
pohára realizovalo v Čechách.
J. Hirschman (predseda ŠTK) mali sme za úlohu zladiť kalendár a vynaložili sme veľké úsilie, ale zo
strany BÚ SLA nebol záujem.
M. Hubač (KB Vyhne) v areáli Osrblie trpíme profesionálnou slepotou, nevidíme, aký je stav areálu, stav
neodráža investície, ktoré sa do neho dávajú. Do rozvoja areálu treba dať systém. Chýba mu informačný
systém, okolie tratí je nepokosené, rozpadnutá asfaltová dráha a ďalšie nedostatky. Je pekné, že v areáli
bol sneh a trénovalo tam množstvo ľudí, ale čo z toho mal zväz? V ubytovni hneď pri príchode vidíme
nepríťažlivý vzhľad, žiadna výzdoba. Otázka, kto je zodpovedný za to, že pod ťarchou snehu padol
prístrešok na strelnici. Ďalšia otázka, čo robia reprezentanti pre zväz, ako sa podieľajú na spopularizovaní
biatlonu, ako využijeme zlato zo ZOH pre rozvoj športu. Je potrebné zaviazať reprezentantov, aby sa
podieľali na organizovaní motivačných tréningových kempov, aby robili pre zväz.
V. Gažúr (predseda návrhovej komisie) požiadal, aby diskutujúci formulovali svoje návrhy a odovzdali mu
ich písomne.
P. Neuschl (GS SZB) informoval o zakladaní novej strešnej organizácie SOV a požiadal v súlade so
Stanovami SZB o mandát pre prezidenta jednať o vstupe do tejto organizácie. Svetová zimná univerziáda
2015 - boli sme požiadaní usporiadať biatlonové súťaže v NBC v Osrblí, po technickej stránke sme
pripravení. Budúci týždeň sa uskutoční inšpekcia v areáli. Ďalej odpovedal na otázky o hospodárení,
stratu vykrývame z vlastných zdrojov. Dotkol sa spolupráce s BÚ SLA a informoval, že v nových
poverovacích zmluvách budú zahrnuté povinnosti reprezentantov voči zväzu.
P. Kobela (VŠC Dukla BB) športová infraštruktúra, dnes sme na tom oveľa lepšie ako pred 4 rokmi, ale je
potrebné počúvať kritické hlasy a reagovať na ne. Športová príprava - aj vďaka prístupu VŠC Dukla sa
podarilo zabezpečiť prípravu Kuzmina tímu a reprezentantov. Mládežníckych reprezentantov do 23 rokov
máme zaradených do podpory v NŠC, snažíme sa o zamestnanie trénera aj športovcov. Výsledky nemáme sa čo hanbiť, nemusíme vešať hlavy. V oblasti práce s mládežou sa nám nepodarilo prepojiť
prácu starších a mladých trénerov.
I. Lehoťan (KB Valaská-Osrblie) máme za sebou úspešné štvorročné obdobie, sme ostrovčekom nádejí
v slovenskom športe. Je potrebné využiť potenciál našich športovcov, A. Kuzminová realizuje v súčasnosti
plán prezentácie na školách. Chceme do neho zapojiť aj P. Hurajta, M. Kazára a ďalších. Organizovanie
podujatí IBU, do roku 2017 má areál v Osrblí platnú licenciu B, budeme sa snažiť o jej predĺženie a po
dobudovaní areálu požiadame o licenciu A. Našim cieľom je uchádzať sa o organizovanie SP,
marketingovo sme vnímaní ako potenciálny organizátor SP. V súčasnosti máme pridelené IBU poháre
v roku 2015 a 2017, do konca mája je termín na podávanie žiadostí na usporiadanie IBU podujatí
v ďalších rokoch. SP je rozdelený do roku 2019, potom je reálna šanca uchádzať sa o jeho pridelenie.
M. Badáň (KB ŠK Meteor D. Kubín) v hospodárení nenašiel čerpanie zdrojov z Eurofondov, myslí, že by
sme mohli byť prijímateľom zdrojov z Eurofondov, to mu chýba v Programovom zameraní.
J. Hyža (Fan klub biatlonu) – potešil ho príspevok Ľ. Lepeňa a na 95 % s ním súhlasí, netreba tlačiť na
výsledky, ale na všeobecnú športovú pripravenosť, potreba implantovať na zväz niekoho zodpovedného
za mládež. Potvrdil informáciu predsedu ŠTK o úsilí o spoločný kalendár s BÚ SLA. M. Hubačovi
odpovedal, nie všetky pozemky v Osrblí sú naše, kosíme len naše pozemky. Čo sa týka ubytovne, je aká
je, izby sú vybavené dobre, majú svoje sociálne zariadenie. Mládež, od roku 2013 máme spracovaný Plán
rozvoja, absolvovali sme 5 návštev obecných úradov s cieľom založiť kluby biatlonu, starostovia túto
myšlienku podporili, ale nemá to kto robiť, nemajú na školách vhodných telocvikárov. Využitie snehu
v Osrblí, areál nie je uzavretý, ale vieme, že systém spoplatnenia treba doriešiť. Prístrešok strelnice
v Osrblí, materiál mal svoju životnosť za sebou. Vzduchovky, v uplynulom období sa diskutovalo aj
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o zrušení streľby u žiakov, na druhej strane práve streľba priťahuje deti, takže sa začalo s výmenou
vzduchoviek. Eurofondy, v uplynulom období nemohli byť do športu prideľované, niektoré veci boli
realizované v rámci rozvoja cestovného ruchu. Podľa dostupných informácií aj v budúcom období sa
neuvažuje so športom a žiadať o eurofondy budú obce, to je určitá možnosť pre areály. M. Hubač, hľadať
na dedinách je riziko, treba hľadať deti vo väčších aglomeráciách, dediny vymierajú. J. Hyža, deti na
dedinách sú živšie, majú menej príležitostí na realizáciu, dedina im vie vytvoriť lepšie podmienky. Jednali
sme aj s riaditeľom školy zo Žiaru nad Hronom, ktorý mal veľký záujem o vytvorenie klubu biatlonu, ale
ostalo len pri záujme. P. Kobela, mladí tréneri nám končia VŠ, absolventi sa prídu zaujímať o prácu na
Duklu, ale väčším prínosom by bolo, keby išli učiť na ZŠ a venovali sa trénovaniu žiakov, prípadne
dorastencov.
M. Szalma (Fan klub biatlonu) eurofondy na šport boli v roku 2013.
Diskusiu uzavrel riadiaci VZ P. Neuschl.

13. Návrh na úpravu Stanov SZB
R. Šimočko predniesol svoj návrh na úpravu Stanov
IX. Organizačná štruktúra organizácie
Článok 11
Organizačné články SZB sú:
a)

volené orgány

Prezídium SZB

Prezident SZB

KRK SZB
Návrh R. Šimočka – zmeniť text v 2. riadku


a)

volené orgány

Predsedov komisií SZB

Prezident SZB

KRK SZB
Z dôvodu, že sa jedná o veľký zásah do Stanov s nadväznosťou na ďalšie články Stanov, navrhovateľ po
diskusii návrh stiahol s tým, že bude vytvorená skupina, ktorá pripraví kompletný návrh úpravy Stanov
a v Uznesení z VZ bude úloha zvolať o 2 roky Mimoriadne VZ SZB s jediným bodom programu, ktorým
bude úprava Stanov SZB.


Ďalšie návrhy na úpravu Stanov, ktoré boli predložené písomne, predniesol P. Neuschl, vysvetlenie
k návrhom podal T. Fusko.
X. Voľby do orgánov organizácie
Článok 13
T. Fusko za KB Tom vzhľadom k predchádzajúcemu záveru stiahol návrh na úpravu počtu členov prezídia
v článku 13.
Prezidenta SZB, 12 členov Prezídia SZB, 3 alebo 5 členov Kontrolnej a revíznej komisie (ďalej len
KRK) SZB volí Valné zhromaždenie SZB tajným hlasovaním.
Členmi Prezídia a KRK sa nemôžu stať tréneri poverení reprezentáciou a zamestnanci sekretariátu
SZB.
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VZ SZB schvaľuje úpravu článku 13 (84 hlasov).
Prezidenta SZB, 10 členov Prezídia SZB, 3 alebo 5 členov Kontrolnej a revíznej komisie (ďalej len
KRK) SZB volí Valné zhromaždenie SZB tajným hlasovaním.
Maximálne 1 člen jedného klubu môže byť členom Prezídia SZB (vrátane prezidenta).
VZ zamieta úpravu článku 13 v 3. odseku.
XI. Postavenie a úlohy organizačných zložiek a ich orgánov
Článok 14
1.

Valné zhromaždenie SZB je najvyšším orgánom SZB.
Pre stanovenie počtu delegátov platí kľúč - jeden delegát na každú začatú pätnástku členov
klubu.

VZ zamieta úpravu článku 14 bod 1.
Článok 14
2.

Valné zhromaždenie SZB plní úlohy:
a)

volí Prezidenta SZB na maximálne dve volebné obdobia za sebou

b)

volí 12 členné Prezídium SZB

c)

volí 3 členov KRK SZB

d)

schvaľuje stanovy SZB, symboliku SZB a štatút KRK SZB

VZ SZB schvaľuje úpravu článku 14 bod 2 písmeno a) b) c) d).
Článok 16
2.

Prezídium SZB plní úlohy:
a)

na návrh Prezidenta SZB na svojom prvom zasadnutí menuje zo zvolených členov
Prezídia SZB dvoch viceprezidentov SZB, z ktorých ani jeden nemôže byť členom toho
istého klubu ako prezident a menuje členov Výkonného výboru Prezídia SZB.
Za viceprezidentov a členov Výkonného výboru nemôžu byť menovaní tréneri poverení
reprezentáciou.

i)

schvaľuje symboliku SZB, organizačný a pracovný poriadok sekretariátu SZB

o)

menuje predsedov komisií. Za predsedu komisie nemôže byť menovaný tréner poverený
reprezentáciou a generálny sekretár SZB

VZ SZB schvaľuje úpravu článku 16 bod 2 písmeno a) i) o).
XIV. Záverečné ustanovenia
Článok 29
Stanovy SZB schválené Valným zhromaždením nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa
nasledujúceho po dni ich schválenia.
VZ SZB schvaľuje úpravu článku 29 (80 hlasov).
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14. Voľby prezidenta
Voľby riadil predseda volebnej komisie E. Kostelník
a)

jediný kandidát J. Hyža predstavil svoj program

b)

v tajných voľbách bol zvolený J. Hyža, počtom hlasov 81

15. Voľby Prezídia SZB a Kontrolnej a revíznej komisie
a)

do Prezídia SZB boli zvolení: R. Šimočko, P. Kobela, I. Luptovský, I. Lehoťan, T. Fusko,
M. Kazár, R. Cienik, A. Murínová, O. Kosztolányi st., G. Majdiš, M. Chrapán, O. Konůpková

b)

do Kontrolnej a revíznej komisie boli zvolení: P. Hric, E. Matiašková, M. Sedláček

16. Správa volebnej komisie
Správu volebnej komisie predniesol jej predseda E. Kostelník, protokoly o voľbách sú prílohou tohto
zápisu a schválené v uznesení.

17. Návrh uznesenia
Návrh uznesenia zo VII. Valného zhromaždenia SZB so zapracovanými pripomienkami a návrhmi
predniesol predseda návrhovej komisie V. Gažúr.
VZ SZB schvaľuje Uznesenie zo VII. VZ SZB.

18. Záverečné slovo novozvoleného prezidenta
Staronový prezident SZB J. Hyža poďakoval prítomným za účasť, zablahoželal všetkým zvoleným
funkcionárom k ich zvoleniu, poďakoval za dôveru, ktorá mu bola daná a zaželal zväzu, aby sa opäť
posunul dopredu. Na záver zaželal všetkým šťastnú cestu domov.
Zapísala: Olina Hanesová
Schválilo: P SZB dňa 7.6.2014
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