Zápis zo zasadnutia Prezídia SZB č. 4
Banská Bystrica, 22.4.2017
Začiatok zasadnutia: 09:00
Koniec zasadnutia: 18:00
Program
1. Otvorenie
2. Zámenná zmluva LSR
3. Vyhodnotenie zimnej sezóny 2016/2017 (TMK)
4. Príprava Valného zhromaždenia SZB
5. Príprava Kráľa biatlonovej stopy 2017
6. Smernica o cestovných náhradách pre funkcionárov a členov SZB
7. Smernica o poskytovaní náhrad dobrovoľníkov
8. Smernica pre udeľovanie ocenení a vyznamenaní
9. Smernica pre dotáciu organizátora Slovenského pohára v biatlone
10. Zmluva o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie
- Štatút reprezentanta
11. Informácie viceprezidentov zo zasadnutí komisií
12. Rôzne
13. Kontrola úloh
Prítomní: T. Fusko, P. Kobela, M. Baka, O. Kosztolányi , P. Kazár, D. Šimočko, J. Gereková
Ospravedlnení: neprítomný
Prizvaní: M. Štefániková
1. Otvorenie
Zasadnutie P-SZB otvoril prezident T. Fusko. V úvode navrhol členov Prezídia doplnenia programu
o bod 2. Zámenná zmluva LSR a bod 8. S 8. Smernica pre udeľovanie ocenení a vyznamenaní.
Členovia P-SZB súhlasia s doplnením programu. (jednohlasne)
2. Zámenná zmluva LSR
Dôvodom zámeny pozemku je prekládka cesty na LV č. 133 v tesnej blízkosti budovy NBC v Osrblí na
vzdialenejší pozemok od budovy NBC v Osrblí LV č. 523 vo vlastníctve SZB.
1. Lesy SR, š. p. je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k.ú. Osrblie, okres Brezno, ktorá je evidovaná na
LV č. 133 ako parcela C KN č.1896, zastavané plochy o výmere 1271 m2 v celosti.
2. SZB je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Osrblie, okres
Brezno, ktoré sú evidované na LV č. 523:
parcely C KN č. 570, zast.pl. o výmere 341 m2
parcely C KN č. 697/3, zast.pl. o výmere 99 m2
parcely C KN č. 1001/2, zast.pl. o výmere 83 m2
parcely C KN č. 1036, zast.pl. o výmere 475 m2
3. Zámenná zmluva medzi LESY Slovenskej republiky, š. p. a SZB, prevádza v celosti vlastnícke právo a
odovzdáva do neobmedzenej držby nehnuteľnosť špecifikovanú v bode 1. a 2. tohto článku.
Číslo zmluvy: CRZ č.1768/2016/LSR.
Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Uznesenie č. 1
P-SZB schvaľuje zámenu pozemkov SZB v katastrálnom území Osrblie, ktoré sú evidované na LV č. 523
ako parcely KN č. 570, zast.pl. o výmere 341 m2, KN č. 697/3, zast.pl. o výmere 99 m2, KN č. 1001/2,
zast.pl. o výmere 83 m2, KN č. 1036, zast.pl. o výmere 475 m2 v celosti za pozemky SR-Lesy Slovenskej
republiky š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, ktoré sú evidované na LV č. 133 ako parcely KN
č.1896, zastavané plochy o výmere 1271 m2 v celosti. (jednohlasne)
3. Vyhodnotenie zimnej sezóny 2016/2017 - informácia
Viceprezident pre ŠŠR P. Kobela informoval o vyhodnotenia sezóny RD mužov a RD žien.

-

nebola vyjadrená zásadná nespokojnosť s činnosťou trénerov,
nebola vyjadrená nespokojnosť s fungovaním reprezentačných družstiev,
vznikla nutnosť vypracovania pravidiel pre zaraďovanie do skupín,
konštatuje problém logistiky, ktorý vznikol pri presune z SP Peyong Changu do IC Otepää a zo SP
Anterselva do ME Duszniky,
- pozitívne boli hodnotení športovci Kuzmina, P. Fialková, I. Fialková, T. Hasilla a negatívne Poliaková,
Gereková, Majdišová,
- konštatoval, že u mužov aj keď neboli splnené celkové úlohy, boli splnené čiastkové úlohy,
- riaditeľ VŠC Dukla vyjadril podporu biatlon,
- Gereková Jana oznámila koniec športovej kariéry,
- P. Kobela navrhuje potvrdiť v pozícii reprezentačných trénerov RD muži M. Gašperčíka a RD žien A.
Murínovú.
Uznesenie č. 2
P-SZB berie na vedomie informácie z vyhodnotenia sezóny. (jednohlasne)
Uznesenie č. 3
P-SZB schvaľuje reprezentačných trénerov na sezónu 2017/2018, RD muži M. Gašperčíka a RD žien A.
Murínovú. (jednohlasne)
4. Príprava Valného zhromaždenia SZB
P-SZB prerokovalo dokumenty na VZ 2017, 29.4.2017.
Uznesenie č. 4
P-SZB podlá článku Stanov SZB 10.1.3. 3) poveruje vedením VZ SZB P. Kobelu. (jednohlasne)
Uznesenie č. 5
P-SZB schválilo návrh Programu VZ 2017. (jednohlasne)
Uznesenie č. 6
P-SZB schválilo návrh Rokovacieho poriadoku VZ 2017. (jednohlasne)
Uznesenie č. 7
P-SZB schválilo návrh Volebného poriadku VZ 2017. (jednohlasne)
Uznesenie č. 8
P-SZB schválilo návrh Pracovného predsedníctva zloženého zo všetky prítomných členov P-SZB.
(jednohlasne)
Uznesenie č. 9
P-SZB schválilo návrh Pracovných komisii VZ 2017: skrutátori O. Kosztolányiho, Mandátová D. Šimočka,
Volebná P. Kazára, Návrhová J. Gerekovú. (jednohlasne)
Viceprezident pre ekonomiku a marketing M. Baka predniesol správu o hospodárení za rok 2016.
T. Fusko vysvetľoval riešenie krízovej situácie, v prvom rade sa riešili záväzky z obchodnej činnosti, a voči
inštitúciám, aby sme boli schopný získali spôsobilosť prijať dotáciu. Našli sme aj možnosti splatenia
záväzkov z rokov 2013-2015 úverom s nastavenými splátkami, tak aby sa neohrozila činnosť SZB. Vyjadril
tiež aj poľutovanie, aj keď sa splatili záväzky voči klubom za roky 2014 a 2015, že ešte stále nemá SZB
uhradené všetky záväzky voči klubom.
Uznesenie č. 10
P-SZB berie na vedomie správu o hospodárení, ktorá bude predložená na VZ 2017. (jednohlasne)
Výročná správa SZB
a) Správa o činnosti zväzu, spracuje T. Fusko
b) Správa o hospodárení, bola spracovaná M. Bakom
c) Správy viceprezidentov, spracujú členovia P-SZB a doručia písomne na SZB do 25.4.2017
d) Správa Hlavného kontrolóra, doručí hl. kontrolór VZ SZB
Uznesenie č. 16
P-SZB schvaľuje koncepciu prípravy Výročnej správy SZB na VZ 2017. (jednohlasne)

Finančný plán 2017.
Viceprezident pre ekonomiku a marketing M. Baka predložil návrh finančného rozpočtu na nasledujúce
obdobie. Kuzminová sa naďalej bude pripravovať podľa platnej zmluvy z Tímom Anastasija Kuzmina a z
rozpočtu bude čerpať dotačne účelové prostriedky top tímu.
Diskusia ohľadom individuálneho čerpania dotačných účelových prostriedkov top tímu. Členovia P-SZB sa
zhodli, že prostriedky z poskytnutého príspevku MŠVVaŠ športovcom top tímu budú zahrnuté do rozpočtu
RD muži a ženy. RD tréneri navrhnú čerpanie tak, aby bola dodržaná zmluva o poskytnutí príspevku
športovcom top tímu a SZB mohlo použiť príspevok hospodárne a efektívne.
Členovia P-SZB konštatovali, že je potrebné vypracovať novú koncepciu financovania mládeže, ktorá bude
zohľadňovať nový systém financovania športu v intenciách zákona o športe.
Uznesenie č. 17
P-SZB navrhuje predložiť Finančný plán 2017, na schválenie VZ 2017. (jednohlasne)
Uznesenie č. 18
P-SZB schvaľuje prostriedky z poskytnutého príspevku MŠVVaŠ športovcom top tímu zahrnúť do
rozpočtu RD muži a ženy okrem Kuzminovej. RD tréner navrhne čerpanie v súlade s HŠP (jednohlasne)
5. Príprava Kráľa biatlonovej stopy 2017
Vyhlásenie KBS ktoré sa uskutoční 4.5.2017 o 17:00 v hoteli Sitno Vyhne.
Členovia P-SZB prejednali ocenenia.
Z dôvodu utajenie, mená nebudú súčasťou zápisu.
Odovzdávanie ocenení:
- Vyhlásenie rebríčkov LB 2016, D. Šimočko
- Vyhlásenie rebríčkov 2016/17, J. Gereková
- HAME (Strelecký pohár), O. Kosztolányi
- Čestné uznania, T. Fusko
- Najlepší mládežník-biatlonista, P. Kazár
- Mimoriadny výsledok v letnej sezóne 2016 (O), P. Kobela
- Mimoriadny výsledok v sezóne 2016/2017 (N), P. Kobela
- Kráľ biatlonovej stopy (P), T. Fusko
Uznesenie č. 19
P-SZB schvaľuje ocenenia Kráľa biatlonovej stopy 2017 (jednohlasne)
6. Smernica o cestovných náhradách pre funkcionárov a členov SZB
Uznesenie č. 20
P-SZB schválilo Smernicu 1/2017 o cestovných náhradách pre funkcionárov a členov SZB. (jednohlasne).
7. Smernica o poskytovaní náhrad dobrovoľníkov
Uznesenie č. 21
P-SZB schválilo Smernicu 2/2017 o poskytovaní náhrad dobrovoľníkov. (jednohlasne).
8. Smernica pre udeľovanie ocenení a vyznamenaní
Uznesenie č. 22
P-SZB schválilo Smernicu 3/2017 pre udeľovanie ocenení a vyznamenaní. (jednohlasne).
9. Smernica pre dotáciu organizátora Slovenského pohára v biatlone
Uznesenie č. 23
P-SZB schválilo Smernicu 4/2017 pre dotáciu organizátora Slovenského pohára v biatlone.
(jednohlasne).
10.Zmluva o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie a Štatút reprezentanta
Uznesenie č. 24
P-SZB poveruje Janku Gerekovú s vypracovaním návrhu novej zmluvy a štatútu reprezentanta
11.Informácie viceprezidentov zo zasadnutí komisií

Viceprezident pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a KB
D. Šimočko predstavil projekt pre deti (s laserovými zbraňami), ktorý spúšťa v máji a navrhuje, aby sa
v takom smere pripravili súťaže pre žiakov ZŠ od 6 do 10 rokov.
Je však potrebné doladiť spôsob zabezpečenia účasti na pretekoch.
Uznesenie č. 25
P-SZB berie na vedomie informáciu viceprezidenta. (jednohlasne)
12.Rôzne
- B licencia NBC Osrblie konči v roku 2017
Stále máme 2 možnosti:
- predlženie B-licencie
- požiadať o A-licenciu
- Budova SZB v BB a jej prevádzka vyžaduje bezpodmienečné investície
Najnutnejšie opravy
1. oprava schodiska, 8 800,00 €
2. výmena okien, 68 000,00 €
3. kotolňa, ????
13.Kontrola úloh
S časových dôvodov neprebehla.
Nové úlohy
13/17 Viceprezidenti vypracujú správy za svoju činnosť, ktoré budú súčasťou výročnej správy
Viceprezidenti vypracujú správy za svoju činnosť, ktoré budú súčasťou výročnej správy.
T: do 24.4.2017
Z: v texte
14/17 Sekretariát kontaktuje predsedu KRK P. Hrica pre zabezpečenie chodu valného zhromaždenia v
súlade so stanovami a zákonom o športe.
T: do VZ
Z: v texte
15/17 Vypracovať novú koncepciu financovania mládeže
T: september 2017
Z: VP pre mládež
16/17 Osloviť KB, aby podali návrhy na ocenenia osôb pri príležitosti KBS.
T: ihneď
Z: sekretariát SZB
Záver
Prezident SZB T. Fusko poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť. Termín ďalšieho zasadnutia P-SZB
bude spresnený. Predpokladaný termín, koniec mája 2017.

Zapísal: M. Štefániková
Schválili: členovia P SZB

