Programové zameranie činnosti SZB
po VI. Valnom zhromaždení SZB,
konanom 22. mája 2010
Slovenský zväz biatlonu ako nositeľ olympijského športu sa bude aktívne
podieľať na aktuálnych úlohách rozvoja telesnej kultúry v presadzovaní podpory
štátnej športovej reprezentácie, výberu a príprave talentovanej mládeže v spolupráci
s Ministerstvom školstva SR, Slovenským olympijským výborom, štátnou správou,
samosprávou a príslušnými rezortmi. Taktiež bude vykonávať svoju činnosť v úzkom
kontakte s orgánmi Medzinárodnej biatlonovej federácie (IBU) a bude sa podieľať na
príprave medzinárodných podujatí v biatlone, organizovaných na Slovensku. .
Rozhodujúcim faktorom hodnotenia činnosti zväzu je predovšetkým
výslednosť štátnej športovej reprezentácie, od ktorej sa odvíjajú ďalšie činnosti, ako
aj výška dotácií na činnosť zväzu

V oblasti štátnej športovej reprezentácie a útvarov talentovanej mládeže
mládeže :
- dosiahnuť vysokú úroveň výkonnosti družstva mužov a žien s cieľom získania
dobrých výsledkov na ZOH Soči 2014,
- v reprezentačných družstvách juniorov a junioriek dosiahnuť progresívny
kvalitatívny a kvantitatívny vývoj,
- zabezpečiť prechod talentovaných juniorov do reprezentačných družstiev
mužov a žien
- zabezpečiť činnosť družstiev dorastencov
a dorasteniek, s cieľom ich
dôstojnej účasti na 1. Zimných olympijských hrách mládeže v Innsbrucku
v januári 2012,
- skvalitnením MTZ neustále zvyšovať úroveň tréningového procesu,
- v metodickej oblasti realizovať prenos najmodernejších poznatkov z praxe
prostredníctvom metodických listov,
- pravidelné vydávať publikácie o základných, nových a efektívnych
tréningových metódach pre všetky KB
- pokračovať vo vypracovanej jednotnej metodiky testovania a hodnotenia
výkonnosti reprezentačných družstiev a mládeže,
- dôsledne uplatňovať
systém jednotlivých článkov prípravy mládeže
a reprezentácie,
- pokračovať vo výchove odborných trénerských a rozhodcovských kádrov
v súlade s Vyhláškou č. 444/2008 Ministerstva školstva SR
- zabezpečovať štátnu športovú reprezentáciu v letnom biatlone s cieľom
úspešnej reprezentácie na Majstrovstvách Európy (kros) a Majstrovstvách
sveta (kolieskové lyže)
- spolupracovať so SAUŠ a SVŠ ZTŠ SR pri vytváraní a zabezpečovaní
reprezentačných družstiev v biatlone na SZU a pri organizovaní
akademických majstrovstiev SR.

V organizátorskej a riadiacej činnosti:
- zefektívňovať činnosť riadiacich a kontrolných orgánov zväzu,
- akceptovať návrhy a pripomienky odborných komisií SZB
- zriadiť komisiu, resp. subkomisiu veteránov
- neustále skvalitňovať komunikáciu medzi zväzom a klubmi,
- podporovať a podieľať sa na organizovaní verejných a propagačných súťaží
v biatlone a letnom biatlone
- udržať úroveň súťaží Slovenského pohára, zabezpečiť ich vyššiu finančnú
atraktívnosť.
- aktívne sa podieľať na činnosti IBU

V oblasti MTZ:
- podporiť ukončenie prestavby
Národného športového centra
biatlonu
v Osrblí,
- riešiť efektívne prevádzkovanie Národného športového centra biatlonu v
Osrblí
- postupne vybaviť pretekárov v žiackych kategóriách vzduchovými zbraňami so
zásobníkom, s cieľom celkovej výmeny výzbroje žiakov
- postupne zabezpečiť vybavenie zväzu snežnou technikou pre potreby útvarov
talentovanej mládeže a klubov,
- podpora činnosti a prevádzky areálov biatlonu, údržba a materiálno-technické
vybavenie
- v súvislosti
s potrebami
štátnej
športovej
reprezentácie
neustále
zabezpečovať rozvoj a obnovu autoparku zväzu.

V oblasti ekonomiky a marketingu:
- efektívne využívať finančné zdroje zo štátnych dotácií
- pripraviť a zrealizovať systémové kroky vedúce ku zvýšeniu finančnej
a vzdelávacej podpory pre všetky aktívne KB
- zvýšiť podiel vlastných zdrojov a príjmov z reklamy a marketingu
- zefektívniť marketingovú činnosť a príjmy z nej s využitím úspechov na ZOH
2010
- podporovať finančné zabezpečenie prostriedkov na realizáciu investičných
akcií,
- naďalej zabezpečovať sociálne istoty a výhody pre športovcov, trénerov
a ostatných pracovníkov zväzu.
Hlavným cieľom SZB v období od VI. Valného zhromaždenie je využiť úspechy zo
ZOH 2010 na ďalší rozvoj slovenského biatlonu a príprava úspešnej reprezentácie
na ZOH Soči 2014.

Schválené VZ SZB 22.mája 2010 v Banskej Bystrici

