Zápis zo zasadnutia Prezídia SZB č. 1
Banská Bystrica, 23.10.2016

Začiatok zasadnutia: 09:00
Koniec zasadnutia: 19:00
Program
1. Otvorenie
2. Príprava/schválenie organizačného poriadku
3. Príprava/schválenie štatútov odborových komisií
4. Kontrola plnenia úloh, uznesení
5. Vyhodnotenie letnej sezóny 2016
6. Schválenie Smernice - zima 2016/2017
7. Schválenie nominačných kritérií pre sezónu 2016/2017
8. Rôzne
Prítomní: T. Fusko, P. Kobela, M. Baka, O. Kosztolányi , P. Kazár, D. Šimočko, J. Gereková
Ospravedlnení: P. Hric
Neprítomní:
Prizvaní: M. Štefániková
1. Otvorenie
Zasadnutie P-SZB otvoril prezident T. Fusko.
2. Príprava organizačného poriadku
Diskusia k Stanovám SZB, Článok 10.1.2 bod 2.b) jeden delegát za každých začatých 10 aktívnych
športovcov z poslednej letnej a zimnej sezóny pred VZ.
P. Kobela navrhol zmeniť v stanovách konkrétne v úlohách pre VZ slovné spojenie spracováva „dlhodobý
plán investícií“
T. Fusko konštatoval, že je potrebné zosúladiť stanovy s novou legislatívou a vyzval prítomných, aby
pripravili návrhy na zmenu stanov.
Viceprezidenti predstavili návrhy na zmenu jednotlivých článkov a častí organizačného poriadku.
Uznesenie č. 1
P-SZB berie na vedomie návrhy na úpravu organizačného poriadku, ktoré budú zapracované
a pripravené na schválenie pri ďalšom zasadnutí P-SZB. (jednohlasne)
3. Príprava štatútov a jednotlivých odborových komisií
Viceprezidenti predstavili návrhy štatútov a jednotlivých odborových komisií.
Viceprezident pre šport, trénersko-metodická komisia a kolégium trénerov RD
Viceprezident pre technické záležitosti, športovo-technická komisia a subkomisia rozhodcov
Viceprezident pre ekonomiku a marketing, hospodárska komisia
Viceprezident pre športovcov, komisia športovcov
Viceprezident pre mládež, komisia pre mládež
Viceprezident pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov, komisiu pre riadenie a rozvoj
klubov biatlonu a komisia pre iné formy biatlonu a pre prácu s verejnosťou
P-SZB vytvorí ďalšie potrebné komisie, licenčnú komisiu a disciplinárnu komisie
Uznesenie č. 2
P-SZB berie na vedomie návrh štatútov jednotlivých komisií a ukladá viceprezidentom dopracovanie
štatútov a úloh pre jednotlivé komisie do najbližšieho zasadnutia P-SZB. (jednohlasne)

4. Kontrola plnenia úloh

08/14, TMK spracuje štatút komisie s jednotlivými subkomisiami a z toho vyplývajú zmeny
v organizačnom poriadku SZB.
T: máj 2016
Z: v texte
Spracuje do konca roka 2016 budúci viceprezident.
13/14 trvalá, sekretariát SZB bude predkladať na každom zasadnutí P SZB podrobný a zrozumiteľný
prehľad, ktorý bude reálne zobrazovať skutočný stav v oblasti výnosov a nákladov, záväzkov a
pohľadávok.
T: trvalá
Z: GS
14/14 trvalá, sekretariát SZB bude informovať členov Prezídia SZB o každej uzavretej novej pracovnej
zmluve vždy na najbližšom zasadnutí P SZB.
T: trvalá
Z: GS
19/14 splnená, P-SZB ukladá A. Murínovej prepracovať Smernicu pre udeľovanie trénerských licencií
2010 podľa zákona 440/2015, ukladá uznať odbornú kvalifikáciu športových odborníkov podľa § 5
Vyhlášky č. 110/2016 Z.z. MŠVVaŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v
športe a vydať nové licencie.
Termín: august 2016
23/14, Prezídium SZB ukladá sekretariátu SZB spracovať politiku využívania vozidiel SZB zo strany
trénerov, ktorá bude podkladom na vypracovanie Smernice o autoprevádzke SZB a predložiť ju na
oponentúru TMK.
T: najbližšie zasadnutie P SZB
Zodp.: v texte
24/14 splnená, Prezídium SZB ukladá KRK prerobiť zápis zo zasadnutia KRK č.2 z dňa 28.5.2015 na
základe správnych faktov.
T: najbližšie zasadnutie P SZB
Zodp.: v texte
4.1 Nové úlohy
1/16 – Prezídium ukladá viceprezidentom dopracovanie štatútov a úloh pre jednotlivé komisie do
najbližšieho zasadnutia P-SZB.
T: 13.12.2016
Z: v texte
2/16 – Informovať členov P-SZB o aktuálnych pracovných zmluvách.
T: trvalá
Z: GS
3/16 – Vyžiadať o doplnenie dokladov o vzdelaní rozhodcov a požiadanie o pridelení licencie.
T: priebežne
Z: ŠTK, GS
5. Vyhodnotenie letnej sezóny 2016
Ondrej Kosztolányi predložil závery od TD, ktoré celkovo predstavili plynulý priebeh organizovania súťaží.
Taktiež predložil odporúčania z LS 2016, kde apeloval na opravu a údržbu terčov, a navrhol zlepšiť
organizovanie MS v SR v LB na KL. Vyjadril sa k celkovým výsledkom LS.
Navrhol riešiť organizovanie podujatí prostredníctvom objednania služby od KB, potrebné alizovať
zvýšenie dotácie ak budú KB organizovať súťaže v Osrblí.
Uznesenie č. 3
P-SZB schvaľuje vyhodnotenie LS. (jednohlasne)
6. Schválenie Smernice - zima 2016/2017
(za návrh 5, proti 0, zdržali sa 2)
Uznesenie č. 4
P-SZB schvaľuje smernicu zima 2016/2017. (jednohlasne)

7. Schválenie nominačných kritérií pre sezónu 2016/2017
Pavel Kobela predložil na schválenie nominačné kritéria MS, ME, SZU
MS - 08.02. -19.02.2017, Hochfilzen
RD muži - 4 športovci, na základe bodovania v SP, na návrh trénera RD
RD ženy - 4 športovci, 3 na základe bodovania v SP (12.2016, 01.2017) + 1 s najlepším umiestnením na
ME, na návrh trénera RD
ME - 23.-31.01.2017, Duszniki
RD muži - 6 športovci, Kazár, Otčenáš, Hasilla a na návrh trénera RD podľa výsledkov v IBU Cupe
RD ženy - 4 športovci, Fialková I., Poliaková, Majdišová, na návrh trénera
SZU - 29.01.- 8.02.2017, Almaty
RD muži - najlepší traja podľa výsledkov z ME
RD ženy - Majdišová + 2 na základe výsledkov z I. a II. kola Viessmann pohára
Uznesenie č. 5
P-SZB schvaľuje nominačné kritéria na MS, ME a SZU. (jednohlasne)
MEJ - 01.02.-05.02.2017, Nové Mesto
Nominačné preteky - I.VP 28.- 29.12.2016, II.VP 14.- 15.1.2017
RD Juniori - max. 3 športovci, nominačné preteky I.-II. VP (4/2)
RD Juniorky - max. 4 športovci, nominačné preteky I.-II. VP (4/2)
MSJaK - 21.01.-22.02.2017, Ostrov
Nominačné preteky - I.VP 28.- 29.12.2016, II.VP 14.- 15.1.2017, KPR 27.- 28.1.2017, III. VP 11.-12.2.2017
RD Juniori - max. 3 športovci, do 15. miesta na MEJ, nominačné preteky I.-III. VP (6/4)
RD juniorky - max .4 športovci, do 15. miesta na MEJ, nominačné preteky I.-III. VP (6/4)
RD kadeti - max. 4 športovci, nominačné preteky I.-II. VP, KPR (6/4)
RD kadetky - max. 4 športovci, nominačné preteky I.-II. VP, KPR (6/4)
EYOF - 11.-18.02.2017 Erzurum
Nominačné preteky - I.VP 28.- 29.12.2016, II.VP 14.- 15.1.2017
RD EYOF - 3 chlapci, 3 dievčatá, nominačné preteky I.-II. VP (4/2)
(za návrh 6, proti 0, zdržal sa 0)
Uznesenie č. 6
P-SZB schvaľuje nominačné kritéria na MEJ, MSJaK, a EYOF. (jednohlasne)
IBU Cup - prvý trimester
IBU Cup 1, 25.-27.11.2016 Beitostolen, NOR
RD muži - 4 športovci, traja muži podľa výsledkov kontrolných pretekov v Idre a junior Bartko na návrh
trénera RD
RD ženy - 2 športovci, Majdišová a 1 juniorka na návrh trénera RD v prípade dostatočného zabezpečenia
tréningového procesu na prvom snehu RD junioriek
IBU Cup 2, 09.-11.12.2016 Ridnaun, ITA
RD muži - 4 športovci, traja muži a jeden junior na návrh trénera RD
RD ženy - 4 športovci, dve ženy a dve juniorky na návrh trénera RD
IBU Cup 3, 15.-17.12.2016 Obertilliach, AUT
RD muži - 4 športovci, traja muži a jeden junior na návrh trénera RD
RD ženy - 4 športovci, dve ženy a dve juniorky na návrh trénera RD
Uznesenie č. 7
P-SZB schvaľuje nominačné kritéria na IBU cup. (za návrh 5, proti 0, zdržal sa 1)

8. Rôzne
a) Zloženie realizačných tímov
- zloženie realizačného tímov RD muži ostáva zmien
- RD tréner žien A. Murínová podala žiadosť o zaradenie do realizačného tímu žien kondičného
trénera Martina Bajčičáka a MUDr. Hudeca
Uznesenie č. 8
P-SZB schvaľuje zaradenie Bajčičáka a Hudeca do realizačného tímu žien. (jednohlasne )
b) Menovanie generálneho sekretára SZB
T. Fusko navrhol menovať do funkcie GS SZB Mgr. Michaelu Štefánikovú, Phd.
Uznesenie č. 9
P-SZB schvaľuje menovanie generálneho sekretára Mgr. Michaelu Štefánikovú, Phd. (jednohlasne)
c) Odsúhlasenie žiadosť Milana Štefánika na odkúpenie nepotrebného pozemku v katastrálnom území
Osrblie
T. Fusko prostredníctvom prezentácie predmetný pozemok na katastrálnej mape oboznámil členov
o výmere a cene pozemku 1 Eur/m2. Celkom 5 909 m2.
Pozemky:
1142
o výmere
1 105 m2
1144/1
o výmere
484 m2
1145/1
o výmere
192 m2
1149/1
o výmere
1 443 m2
1150/1
o výmere
686 m2
1153/5
o výmere
1 999 m2
Uznesenie č. 10
P-SZB schvaľuje odpredaj pozemku SZB Milanovi Štefánikovi. (za návrh 5, proti 0, zdržali sa 1)
d) Zápis zo zasadnutia komisie na spracovanie projektu na získanie A-licencie IBU pre NBC Osrblie.
T. Fusko uviedol realizácie úprav v NBC Osrblie, hlavne dokončenie schodiska a zábradlia.
P. Kobela navrhuje upraviť podchod na strelnicu a natrieť stenu
Uznesenie č. 11
P-SZB berie na vedomie zápis komisie na spracovanie projektu na získanie A-licencie IBU pre NBC
Osrblie
e) Zápis zo zasadnutia Licenčnej komisie SZB č. 1 z 22.9.2016
Uznesenie č. 12
P SZB berie na vedomie zápis zo zasadnutia Licenčnej komisie
f)

Informácia o uzavretej pracovnej zmluve, Ing. Eva Melicherová (s úradu práce) do funkcie účtovník
a od 1.1.2017 aj mzdy SZB, servis Berčík (SZČO), dohoda Slezák NBC
g) Boli uzavreté tri poistenia, budova SZB v BB a v Osrblí + zodpovednosť za škodu, poistenie IBU pohára
h) Je podpísaná zmluva Operatívneho leasingu na 36 mesiacov na vozidlo Dacia Logan pre riaditeľa NBC
i) Pripravuje sa ISB - matrika a webová stránka
j) Lukáš Timko s Biatlon-Info.sk má záujem o medialnu spoluprácu
k) IBU cup 2017 - oproti minulému roku došlo k niekoľkým zmenám. Funkciu predsedu OV prijal T. Ábel
primátor Brezna, funkciu riaditeľa pretekov bude zastávať Michal Baka, doterajší riaditeľ pretekov
Tomáš Fusko, prezident SZB, sa stal podpredsedom OV. Ďalší podpredsedovia sú Ivor Lehoťan, Juraj
Uhrín, Peter Siman. Ivana Šimočková nahradila vo funkcii tajomníčky pretekov Olinu Hanesovú, ktorá
je v súčasnosti tajomníčkou OV.
Uznesenie č. 13
P SZB berie na vedomie informáciu o prac. zmluvách, uzavretých poistkách, operatívnom leasingu,
matrike, webovej stránke a IBU Cupe.
l)

Spravodaj SZB

T. Fusko požiadal všetkých viceprezidentov, aby boli aktívni pri podávaní informácií týkajúcich sa
jednotlivých komisií
m) Dohoda o spolupráci s VŠC Dukla ohľadom strelnice na Králikoch
P. Kobela požiadal poslať informáciu na kluby ohľadom strelnice na Králikoch
n) Grantový projekt Dôvera
T. Fusko vyjadril poďakovanie Janke Gerekovej za aktivitu v podobe žiadosti projektu Dôvera
o) Firma Gamo ponúkla možnosť spolupráce v oblasti informačných technológií a APP pre Osrblie.
T. Fusko požiadal D. Šimočka kontaktovať Gamo s možnosťou prípravy mobilnej aplikácie
p) Vozidlo Fabia, dočasne vyradené z prevádzky, odpredaj
Uznesenie č. 14
P SZB súhlasí z odpredajom Škoda Fábia pre KB, min. suma 200,- Eur. (jednohlasne )
q) MŠ žiada názvy odborníkov
P-SZB oboznámilo členov o názvoch povolaní odborníkov v biatlone, návrhy podať do 10.10.2016
r) P. Kobela
navrhuje doplnkové súťaže aby sme zapojili deti mimo SZB a ďalej navrhuje využiť priestor v budove
NBC Osrblie na cvičenie nie vo forme posilňovne ale na kompenzačné a relaxačné cvičenia. Navrhuje
zakúpiť žinenky, rebriny a materiál do 1500,- a jednoduchým poriadkom zabezpečiť chod.
V súvislosti s takýmito návrhmi M. Baka požiadal členov prezídia o zasielanie námetov a podobných
návrhov do konca novembra, aby sa to zahrnulo aj do plánovania rozpočtu na ďalšie obdobie.
s) Kalokagatia
14. – 15. 3. 2017, spolupráca spoločné s lyžiarmi, SZB zabezpečí TD
- O. Kosztolányi sa vyjadril v súvislosti s pretekmi pre deti v Krásne nad Kysucou, navrhuje nazvať deti
zo škôl - čestnými členmi – so zníženým členským poplatkom – aby sa zvýšila členská základňa
- Dušan Šimočko navrhuje pripraviť akciu pre deti napr. s laserovou puškou
- J. Gereková navrhuje takéto aktivity riešiť cez CVČ v rámci krúžkov biatlonu
t) Seminár TD
O. Kosztolányi pripravuje seminár pre TD a navrhuje termín 19.11.2016.
u) M. Baka navrhuje, aby viceprezidenti boli identifikovaní pri korešpondencii v mailovej komunikácii
adresami SZB
Uznesenie č. 14
P SZB schvaľuje založenie oficiálnych mailových adries pre viceprezidentov.
9. Záver
Prezident SZB T. Fusko poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť.
Predpokladané ďalšie zasadnutie P-SZB: 17.12.2016

Zapísal: M. Štefániková
Schválili: členovia P SZB

