Zápis zo zasadnutia Prezídia SZB č. 3
Banská Bystrica, 8.4.2017
Začiatok zasadnutia: 10:00
Koniec zasadnutia: 19:00
Program
1. Otvorenie
2. Potvrdenie elektronických hlasovaní SZB
3. Vyhodnotenie zimnej sezóny 2016/2017
4. Schválenie Smernice Leto 2017
5. Informácia o hospodárení za rok 2016
6. Schválenie návrhu Stanov predložených na VZ 2017
7. Príprava Valného zhromaždenia SZB
8. Informácie viceprezidentov zo zasadnutí komisií
9. Kontrola úloh
10. Rôzne
Prítomní: T. Fusko, P. Kobela do 17:30, O. Kosztolányi , P. Kazár, D. Šimočko, J. Gereková
Ospravedlnení: M. Baka, P. Hric
Prizvaní: M. Štefániková
1. Otvorenie
Zasadnutie P-SZB otvoril prezident T. Fusko.
2. Potvrdenie elektronických hlasovaní SZB
V dňoch 26.12.2016, 12.1.2017, 16.1.2017, 23.1.2017, 31.1.2017 a 7.2.2017 sa uskutočnilo elektronické
hlasovanie členmi prezídia.
Členovia P-SZB navrhli hlasovanie riešiť zasadnutím, ak je to možné.
Uznesenie č. 1
P-SZB potvrdzuje elektronické hlasovania. (jednohlasne)
3. Vyhodnotenie zimnej sezóny 2016/2017
O. Kosztolányi predložil vyhodnotenie zimnej sezóny.
Celkovo sa pretekov zúčastnilo 225 pretekárov. Výsledky KB: 1. Valaská-Osrblie, 2. Predajná, 3. Vyhne.
Konštatoval, že všetky podujatia boli dobre technicky usporiadané, problematická ostáva porada
vedúcich, rezervy v propagácii podujatí.
Navrhuje vymenovať riadiaceho súťaží VP.
Uviedol, že táto sezóna bola špecifická, kluby nemali záujem o organizovanie súťaží.
SZB podpísal zmluvu o organizácii podujatia s OZ.
Uznesenie č. 2
P-SZB berie na vedomie vyhodnotenie zimnej sezóny 2016/2017. (jednohlasne)
Členovia P-SZB prediskutovali alarmujúcu situáciu s organizátormi Slovenského pohára v biatlone
(nezáujem o organizovanie súťaží).
Predpokladajú, že kľúčové pre zlepšenie motivácie, aby KB začali organizovať súťaže, je prehodnotenie
zmluvne stanovenej sumy za organizovanie podujatia.
O. Kosztolányi, podľa skúseností z aktuálnej sezóny, vypracoval model zmluvne stanovenej sumy pre
organizovania podujatí (objednaním SZB a fakturáciou danej služby organizátorom).
Je potrebné zvážiť zaviazanie CTM povinnosťou raz za rok zorganizovať podujatie SlP v lete.
Uznesenie č. 3
P-SZB bolo oboznámené s modelom organizovania súťaží zima 2016/2017 a navrhuje organizovať
podujatia SlP podľa Zmluvy o organizácii podujatia v zmysle OZ. (jednohlasne)

4. Schválenie Smernice systému letných súťaží v biatlone 2017
O. Kosztolányi predložil návrh termínov s miestami pretekov.
VP v letnom biatlone:
I. kolo - žiaci

27.-28.05.2017 Rajecké Teplice/ Fan klub Rýchlostné preteky

Vytrvalostné preteky

II. kolo - žiaci

10.-11.06.2017 Prešov

Rýchlostné preteky

Preteky s hromadným štartom

I. kolo - DD

17.-18.06.2017 ?????????

Rýchlostné preteky so ŠS Vytrvalostné preteky

II. kolo - DD

01.-02.07.2017 Králiky/ŠKP

Rýchlostné preteky

III. kolo - všetky kat.

02.09.2017

Predajná

Vytrvalostné preteky

Rýchlostné preteky

MSR MiA, ŽyA, Ji, Jy v biatlone na kolieskových lyžiach:
M-SR na KL

22.-23.07.2017

Osrblie

Rýchlostné preteky

Stíhacie preteky

Organizátor MSR v biatlone na kolieskových lyžiach ŠTK a TMK.
MSR v letnom biatlone:
M-SR
M-SR

03.09.2017
23.-24.09.2017

Náborové preteky:
Náborové preteky 5.5.2017
Náborové preteky 08.07.2017

Predajná
Revúca

Predajná
Závažná Poruba

Preteky s hromadným štartom
Rýchlostné preteky

Vytrvalostné preteky

Dvojboj mládeže
Rýchlostné preteky

Uznesenie č. 4
P-SZB schvaľuje Smernicu systému letných súťaží v biatlone 2017. (jednohlasne).
5. Informácia o hospodárení za rok 2016
Podľa údajov z účtovného systému SZB Viceprezident pre ekonomiku a marketing M. Baka spracoval
informáciu o čerpaní financií za rok 2016, ktorú predložil T. Fusko. Kompletná finančná správa spolu
s ročnou závierkou za rok 2016 bude až po podaní daňového priznania (SZB požiadal o odklad).
Nakoľko čerpanie je v tabuľke, členovia P-SZB navrhujú pripraviť informáciu o hospodárení za rok 2016 v
prehľadnejšej textovej forme na VZ 2016.
T. Fusko ďalej informoval, že SZB vyrovnalo všetky odsúhlasené záväzky voči firmám, štátnej správe,
poisťovniam, trénerom a zamestnancom.
Konštatoval, že stále meškáme so splácaním kúpy areálu NBC.
Voči KB, ktoré predložili vyúčtovanie, boli vyrovnané záväzky SZB z rokov 2014 a 2015.
SZB ukončil zmluvu s firmou Taxing a od 1.1.2017 prešli mzdy do agendy účtovníčky SZB.
Úverom SLSP sa uhradili čiastočne dlhy predchádzajúcich období a ten sa pravidelne spláca, ako aj lízing
za ratrak.
V roku 2016 sa zvýšili náklady na opravu a servis autoparku. Automobily sú zastaralé a je nutné postupne
obnoviť autopark a doplniť minimálne jeden mikrobus pre potreby reprezentácie.
V súvislosti so zmenou financovania športu podľa zákona o športe vznikla potreba zmeny filozofie
financovania UTM. M. Baka predstavil návrh Zmeny v systéme financovania klubov a mládeže SZB. Podľa
Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu MŠVVaŠ vyčlenilo 72 908.00 € na
aktívnych športovcov do 23 rokov. SZB môže použiť práve tieto prostriedky aj pre financovanie ZM.
Členovia P-SZB navrhujú pripraviť informácie o hospodárení za rok 2016 a odhad rozpočtu prehľadnejšie.
Uznesenie č. 5
P-SZB berie na vedomie informáciu o hospodárení za rok 2016. (jednohlasne).
6. Schválenie návrhu Stanov na VZ 2017
Prezident SZB T. Fusko predložil návrh Stanov, ktoré boli odkonzultované s hlavnou kontrolórkou MŠVVaŠ
SR pre šport A. Fisterovou.

Článok 1.1 - doplnené súpisné a popisné číslo,
Článok 2.1 - doplnené Zákon o športe,
Článok 2.2 - doplnené O vylúčení člena ...
Článok 8.1 - doplnené orgány SZB o Disciplinárnu komisiu a
Článok 8.2 - doplnený o SZB zabezpečuje nezlučiteľnosť výkonu funkcie...
Článok 9.1 – doplnená voľba predsedu a 2 členov KRK, predsedu a 2 členov disciplinárnej komisie,
Článok 10.1.2 - bod 2.b potreba zadefinovať aktívnych športovcov, bod 2. písm. c) vyškrtnúť, bod 4.
doplnené o zástupcu športových odborníkov ak navrhne 50 športových odborníkov,
Článok 10.1.3 – doplnený bod. 3 pozvánka 7 dní pred VZ, bod 8 doplnený
Článok 10.1.4 Doplnené
a) Valné zhromaždenie SZB prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom
hlasovať rozhodnutia, ktorými:
- bod 6. písm. c) predsedu KRK d) predsedu DK, doplnený bod. 12 a 13
b) Do výlučnej pôsobnosti VZ SZB, v rámci ktorej VZ SZB schvaľuje rozhodnutia dvojtretinovou
väčšinou hlasov delegátov s právom hlasovať, patrí:
1. schvaľuje stanovy SZB a ich zmeny 2/3-ovu väčšinou delegátov VZ SZB
2. rozhoduje o vytvorení, prevode a zrušení ...,
rozhoduje o prevode vlastníctva majetku SZB v hodnote nad 20 000 eur.
4. schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako
hodnota určená stanovami (napr. 1,500.000 EUR)
5. Reorganizáciu súťaží
6. odvoláva predsedu KRK SZB
Článok 10.2. bod 3l) za porušovanie stanov, sa škrtá
Článok 10.6. bod 1) volí predsedu zo svojho stredu, sa škrtá
Článok 10.7. - doplnene o Zápisnica zo zasadnutia orgánu
Článok 10.10. - doplnenie disciplinárnej komisie,
Doplnené stanovy o článok 12.4, 12.5.
Uznesenie č. 6
P-SZB prejednalo návrhy Stanov a berie na vedomie. (jednohlasne).
7. Príprava Valného zhromaždenia SZB
GS SZB predložil návrh programu na VZ, organizačné pokyny, počty delegátov, rokovací poriadok, volebný
poriadok.
Uznesenie č. 7
P-SZB berie na vedomie prípravu Valného zhromaždenia SZB a schvaľuje termín VZ 29.4.2017.
(jednohlasne)
8. Informácie viceprezidentov zo zasadnutí komisií
Viceprezident pre ŠŠR
P. Kobela predstavil činnosť TMK, členovia Kobela, Kazár M., Kazár P., Pupiš, Freudenfeld. Na najbližšom
zasadnutí dňa 21.4. 2017 plánuje oponentúry a HŠP. V máji 2017 pripravuje trénerský seminár pre
trénerov mládeže zameraný na jednotnú trénerskú metódu v biatlone, tréningovú batériu, ladenie
športovej formy a prejednanie financovania prípravy zo zdrojov VŠC Dukla. Zhodnotil športové výsledky
reprezentantov. Navrhuje, aby sa pokračovalo s reprezentačnými trénermi Anna Murínová RD ženy, Milan
Gašperčík RD muži, asistenti L. Daubner u mužov, u žien ponecháva možnosť výberu asistenta na
trénerke. Marek Matiaško sa má vrátiť zastrešovať juniorské družstvo a juniorské podujatia. Navrhuje
poverenie vedúceho výprav Milana Gašperčíka a určenie kritérií na zaraďovanie do skupín podľa
výkonnosti, so zapracovaním do smernice.

Ohľadom dopingového konania navrhuje, aby sa v septembri pripravil zoznam športovcov - potenciálnych
pretekárov, aby boli pripravené podklady na medzinárodné súťaže.
Viceprezident pre TZ
O. Kosztolányi uskutočnil zasadnutie ŠTK 25.3.2017 s vymenovaním TD pre jednotlivé kolá pretekov.
Predložil smernicu o cestovných náhradách (min. 3 funkcionári vo vozidle), náhradách pre dobrovoľníkov
(zmena sumy nie maximálne, ale orientačné) a návrh ŠTK na úpravu pravidiel biatlonu SZB.
P-SZB berie na vedomie Smernicu o cestovných náhradách a náhradách pre dobrovoľníkov a schválenie
odkladá na najbližšie zasadnutie P-SZB.
Uznesenie č. 8
PSZB schvaľuje návrh ŠTK na úpravu pravidiel biatlonu SZB (jednohlasne)
Viceprezident pre EaM
M. Baka predložil návrh v systéme financovania klubov a mládeže SZB 2017
Viceprezident pre Športovcov
J. Gereková tlmočila požiadavku športovcov, aby sa na pôde SZB zúčastnili na Vyhodnotení sezóny
výsledkov športovcov s možnosťou vyjadriť sa k svojmu výkonu.
Členovia vyjadrili pozitívny postoj, je potrebné však zvážiť, za akých podmienok.
Viceprezident pre mládež
P. Kazár, konštatoval, že komisiu ešte nevytvoril. Plánuje stretnutie komisie pre mládež do VZ s členmi
Leščinský, Cesnek.
V súvislosti so zmenou financovania športu a zmenami v systéme financovania klubov plánuje
prerozdelenie financií pre CTM, ZM pre mládež prepracovať. Plánuje sa zaoberať vyhodnotením v apríli a
oponentúrami začiatkom mája.
Viceprezident pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a KB
D. Šimočko predstavil návrh činnosti 2017 pre organizácie projekt Biathlon Mania Cup, ktorého cieľom je
prilákať deti prvého stupňa ZŠ, zoznámiť ich s biatlonom a takýmto spôsobom získať mládež na
zabezpečenie členskej základne. Tréningy uskutočniť 1 x za týždeň a preteky organizovať cez víkend v
rôznych formách biatlonu.
Uznesenie č. 9
P-SZB berie na vedomie informácie viceprezidentov zo zasadnutí komisií. (jednohlasne)
9. Kontrola úloh
1/16 čiastočne splnená, Prezídium ukladá viceprezidentom dopracovanie štatútov a úloh pre jednotlivé
komisie do najbližšieho zasadnutia P-SZB.
T: 13.12.2016
Z: v texte
2/16 splnená, Informovať členov P-SZB o aktuálnych pracovných zmluvách.
T: trvalá
Z: GS
3/16 trvá, Vyžiadať doplnenie dokladov o vzdelaní rozhodcov a požiadať o pridelenie licencie.
T: priebežne
Z: ŠTK, GS
4/16 trvá, Spracovať plán investícií a poskytnúť na schválenie VZ.
T: trvalá

Z: P-SZB

5/16 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

6/16 trvalá, sekretariát SZB bude informovať členov Prezídia SZB o každej uzavretej novej pracovnej
zmluve vždy na najbližšom zasadnutí P SZB.
T: trvalá
Z: GS
Nové úlohy
7/16 Oboznámiť KB s možnosťou organizovania súťaží Slovenského pohára, smernicou, zmluvou a
rozpočtom pri organizovaní.
T: do VZ
Z: sekretariát SZB
8/16 Zistiť podmienky pre zabezpečenie obnovy autoparku.
T: do VZ
Z: sekretariát SZB
9/16 Prezídium SZB poveruje prezidenta SZB T. Fuska a viceprezidenta pre ekonomiku a marketing
M. Baku pripraviť čerpanie rozpočtu a finančný plán pred VZ
T: do VZ
Z: v texte
10/16 Zabezpečiť kontrolu evidencie aktívnych športovcov hlavným kontrolórom SZB P. Hricom.
T: ihneď
Z: ŠTK, TMK
11/16 Otázky na hlavnú kontrolórku pre šport, či reprezentanta, ktorý sa zúčastňuje medzinárodných
súťaží môžeme považovať za aktívneho športovca; rozhodovanie o prevode vlastníctva, zmluvné vzťahy a
suma. Voľba disciplinárnej komisie sa môže uskutočniť pred/po schválení Stanov?
T: ihneď
Z: prezident SZB
12/16 Prezídium SZB poveruje Prezidenta SZB v súčinnosti s Viceprezidentom pre športovcov J. Gerekovú
pre lepšie zadefinovanie zmluvy pre reprezentantov.
T: máj 2017
Z: prezident SZB, VP pre EaM, VP pre ŠŠR
10.Rôzne
a) Žiadosť P. Fialkovej
Viceprezident pre Športovcov J. Gereková tlmočila požiadavky P. Fialkovej, ako aj za športovcov, aby
zmluvy o reprezentácii boli prekonzultované a predložené v časovom predstihu pred SP.
Navrhuje možnosť športovcom viac presadiť osobných sponzorov za podmienok, ktoré budú
vyhovujúce pre všetkých zúčastnených.
Prezident T. Fusko uviedol, súčasné znenie zmluvy je potrebné aktualizovať a vytvoriť štatút
reprezentanta, kde budú zadefinované aj pravidlá pre marketing.
P. Kobela navrhuje zvolať sedenie s reprezentantami, za účasti VP pre ŠŠR, VP pre športovcov, aby sa
dohodli podmienky a požiadavky, ktoré by mali byť tlmočené trénerom.
b) žiadosť o uvoľnenie z funkcie GS
24.3. 2017 GS SZB M. Štefánikova doručila žiadosť o uvoľnenie z funkcie GS a 31.3.2017 Žiadosť o
ukončenie pracovného pomeru.
Uznesenie č. 10
P-SZB uvoľňuje M. Štefánikovú z pozície GS na vlastnú žiadosť. (jednohlasne).
c) JUDr. Ján Vinarčík dňa 31.01.2017 zn. MH/01/17, žiadosť o zaplatenie finančnej sumy M. Halinárovej
3.3.2017 SZB požiadal právneho zástupcu SZB A. Balážikovú o vyriešenie so stanoviskom SZB
Uznesenie č. 11
P-SZB navrhuje p. Halinárovej zúčtovať nezúčtované finančné prostriedky, vrátiť materiál a
prepracovať návrh na prerozdelenie odmien tak, aby bolo hodnotenie rovnomerné. (jednohlasne)
d) Kráľ biatlonovej stopy 2017
Uznesenie č. 12
P-SZB schválilo termín Kráľa biatlonovej stopy dňa 4.5.2017. (jednohlasne)
e) Web SZB + Membery informačný systém SZB

Z dôvodu dodania v nedostatočnej funkcionalite sa spustenie projektu odkladá.
Záver
Prezident SZB T. Fusko poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť. Termín ďalšieho zasadnutia P-SZB
je 22.4.2017.

Zapísal: M. Štefániková
Schválili: členovia P SZB

