Zápis zo zasadnutia Prezídia SZB č. 6
Banská Bystrica, 16.10.2017
Začiatok zasadnutia: 15:00
Koniec zasadnutia: 23:00
Program
1. Otvorenie
2. Slovenský biatlon v medzinárodnom kontexte (I. Lehoťan), A licencia pre NBC Osrblie
3. Potvrdenie elektronických hlasovaní orgánov SZB
4. Vyhodnotenie letnej sezóny 2017 (ŠTK)
5. Schválenie smernice pre systém zimných súťaží 2017/2018 (ŠTK)
6. Schválenie nominačných kritérií pre sezónu 2017/2018 (TMK)
7. Pravidlá pre nasadzovanie do skupín počas SP (TMK)
8. Žiadosť na zmenu RT žien a mužov, odmeny pre asistentov RD (TMK)
9. Disciplinárne priestupky
- člena RD juniorov a kadetov Viktora Slezáka (KŠ)
- neuvoľnenie pretekárov na sústredenie RD juniorov a kadetov (5.-15.10.17)
10. Informácie o uzavretých pracovných zmluvách
11. Oficiálne stránky SZB
12. Informácie viceprezidentov zo zasadnutí komisií
- Smernica pre dotáciu organizátora Slovenského pohára v biatlone
- Smernica pre vedenia účtovníctva
13. Kontrola úloh
14. Rôzne
a) zmluvy o usporiadaní podujatí SZB
b) príprava zásad hospodárenia na rok 2018
c) Zápisnica KRK č. 5 - 19.9.17
Prítomní: T. Fusko, P. Kobela, M. Baka, O. Kosztolányi, P. Kazár, J. Gereková
Ospravedlnení: D. Šimočko - reprezentačné sústredenie, P. Hric (KRK)
Prizvaní: Silvia Šarközi, Ivor Lehoťan
1. Otvorenie
Zasadnutie P-SZB otvoril prezident T. Fusko. Doplnenie programu o bod 14 a).
Členovia P-SZB súhlasia s doplnením programu. (jednohlasne)
2. Slovenský biatlon v medzinárodnom kontexte (I. Lehoťan)
T. Fusko - informoval o priebehu inšpekcie z IBU pre získanie A-licencie pre NBC Osrblie. Boli premerané
všetky trate a spracované grafické plány štadióna, budovy a tratí podľa požiadaviek IBU. S inšpekčným
tímom IBU sme našli optimálne riešenia, aby NBC Osrblie spĺňalo pravidlá IBU pre udelenie A-licencie.
Veľkým nedostatkom je, že v NBC chýba dobudované mediálne centrum. Ak sa v priebehu jari 2018
nepodarí dobudovať mediálne centrum, šanca na získanie A-licencie pre NBC Osrblie sa výrazne zníži.
Ivor Lehoťan - informoval o veciach, ktoré sa odohrali v priebehu od decembra 2016. Ostrov (RUS) sa
vzdal organizácie MSJaK. Prihlásené OV boli Oberhof (GER), Ridnaun (ITA) a Osrblie. Osrblie si znovu
získava dobré meno. Máme pridelené MSJaK v roku 2019. Organizácia MSJaK 2017 bola výborná
generálka pred rokom 2019. Bude treba pripraviť stratégiu prípravy a využiť celý rok 2018.
IBU je vo veľmi dobrej finančnej kondícii a významne sa podieľa pri financovaní SZB. 83% prímov IBU
poskytuje priamo na podporu športu pre národné federácie.
31.10.2017 končí B-licencia pre NBC Osrblie. Ivor Lehoťan zdôraznil potrebu dobudovania mediálneho
centra a využiť šancu pre získanie A-licencie pre NBC Osrblie na 8 rokov.
Diskusia:
M. Baka - otázka pre I. Lehoťana „ako vidíš ďalšiu organizáciu medzinárodných podujatí v Osrblí?“

I. Lehoťan konštatoval, že nastal posun vo vnímaní Osrblia, MSJaK 2019 sme nedostali náhodou. Podarilo
sa dokončiť prevádzkovú budovu. Organizačne je potrebné omladiť OV a výrazne zlepšiť koordináciu,
spoluprácu....
P. Kobela - máme dobré východisko na získanie A-licencie, potrebujeme vypracovať finančný plán.
Komisia pre dobudovanie NBC Osrblie by mala predložiť P-SZB jasnú stratégiu na dokončenie areálu
vychádzajúc z odporučení odborného licenčného tímu IBU.
T. Fusko - mediálne centrum má vypracovaný projekt, je veľmi jednoduchý (2 veľké miestnosti). Treba
využiť príležitosť, aby sme sa vrátili k organizovaniu pretekov svetového formátu.
Uznesenie č. 1
P-SZB ukladá Komisii pre dobudovanie NBC Osrblie predložiť P-SZB stratégiu na dokončenie areálu.
(jednohlasne)
Uznesenie č. 2
P-SZB ukladá Viceprezidentovi pre ekonomiku a marketing M. BAKOVI zapracovať dostavbu mediálneho
centra do finančného plánu na rok 2018. (jednohlasne)
Uznesenie č. 3
P-SZB ukladá prezidentovi hľadať dodatočné zdroje na urýchlenú dostavbu mediálneho centra.
(jednohlasne)
3. Potvrdenie elektronických hlasovaní orgánov SZB
08.06.2017 - Zmluva o zabezpečení ŠŠR
5 za návrh: (Michal BAKA, Pavol KOBELA, , Dušan ŠIMOČKO, Jana GEREKOVÁ, Tomáš FUSKO)
2 nehlasovali: Peter KAZÁR, Ondrej KOSZTOLÁNYI
Zmluva schválená.
16.07.2017 - Zmena termínu I. kolo D+D v LB 2017
Elektronickým hlasovaním bola schválená zmena termínu I. kolo D+D na nový termín 16.-17.9.2017.
Organizátor KB Osrblie, miesto NBC Osrblie.
7 za návrh: (Michal BAKA, Ondrej KOSZTOLÁNYI, Pavol KOBELA, Peter KAZÁR, Dušan ŠIMOČKO, Jana
GEREKOVÁ, Tomáš FUSKO)
17.09.2017 - Kritériá pre rozdelenie finančných prostriedkov PUZ23
Elektronickým hlasovaním bol schválený návrh viceprezidenta SZB pre ekonomiku a marketing Michala
Baku: „Pre potreby prerozdelenia finančných prostriedkov v roku 2017 pre šport mládeže s jeho
príslušnosťou k SZB, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov PSZB schvaľuje súťažné obdobie pre výpočet podľa Súťažného poriadku Pravidiel biatlonu, príloha č. 4,
článok 1. PRETEKÁRSKE OBDOBIE a to letnú sezónu 2016 a zimnú sezónu 2016/2017. Zároveň P-SZB
schvaľuje úroveň súťaže pre výpočet podľa Súťažného poriadku Pravidiel biatlonu, príloha č. 4, článok 2.
Majstrovstvá SR a článok 3. Preteky Slovenského pohára.“
7 za návrh:
(Michal BAKA, Ondrej KOSZTOLÁNYI, Pavol KOBELA, Peter KAZÁR, Dušan ŠIMOČKO, Jana GEREKOVÁ,
Tomáš FUSKO)
P-SZB schvaľuje pravidlo pre prípad prestupu pretekárov. V prípade prestupu pretekára v priebehu
súťažného obdobia započítavaného do výpočtu, SZB prerozdelí finančné prostriedky rovnomerne medzi
športové kluby prestupujúceho pretekára.
22.09.2017 - Pravidlá pre nasadzovanie do skupín na SP
Návrh Pavla Kobelu „Pravidlá pre nasadzovanie do skupín na SP 2017/2018 pre členov RD žien a RD
mužov.“
Neúspešné hlasovanie. Návrh bude zaradený do programu P-SZB 16.10.2017.
02.10.2017 - Viktor Slezák - pozastaviť členstvo v RD
Návrh Mareka Matiaška, trénera RD JaK „Pozastaviť členstvo pre SLEZÁKA Viktora (r.n. 2000) v RD JaK až
po plánované sústredenie v Idre 5 - 19.11. 2017 “.

Neúspešné hlasovanie. Návrh bude zaradený do programu P-SZB 16.10.2017.
Uznesenie č. 4
P-SZB potvrdzuje elektronické hlasovania P-SZB. (jednohlasne)
Uznesenie č. 5
P-SZB schvaľuje pravidlo pre prípad prestupu pretekárov. (jednohlasne)
V prípade prestupu pretekára v priebehu súťažného obdobia započítavaného do výpočtu, SZB prerozdelí
získaný príspevok pretekárom rovnomerne medzi športové kluby za ktoré štartoval. (jednohlasne)
4. Vyhodnotenie letnej sezóny 2017 (ŠTK)
O. Kosztolányi predložil písomne Vyhodnotenie letnej sezóny 2017.
Informoval o správach TD spolu so správou koordinátora súťaží SZB za letnú sezónu 2017.
ŠTK navrhuje premenovať funkciu riaditeľa SLP dohliadajúceho na súťaže na koordinátora súťaží SLP.
Do tejto funkcie aj pre ďalšiu sezónu ŠTK navrhuje O. Kosztolányiho.
Uznesenie č. 6
P-SZB schvaľuje O. Kosztolányiho do funkcie koordinátora súťaží SLP aj na sezónu 2017/18. (jednohlasne)
VP v letnej sezóne 2017 sa zúčastnilo celkom 202 pretekárov, z toho VT získalo 178 (22 M.VT, 91 I.VT, 38
II.VT a 27 III.VT) z 27 klubov. Celkovo zvíťazil KB Valaská-Osrblie, ktorý vyhral aj v mládežníckych
kategóriách. V senioroch bol prvý KB Predajná a v žiakoch Fan Klub Banská Bystrica.
Letná sezóna 2017 začínala na úplne novom mieste (Rajecké Teplice). Príprava podujatia bola zo strany
OV podcenená a slabý bol záujem členov Fan klubu, ktorý bol usporiadateľom podujatia. Tak isto neúčasť
hlavnej rozhodkyne v druhý deň pretekov, nie je štandardná. Napriek spomenutému bolo podujatie
hodnotené dobre, ako dôstojný vstup do sezóny a pri splnení odporúčaní TD môžeme mať ďalšie vhodné
miesto na žiacke podujatia. Pozitívom sezóny je, že usporiadania Viessmann pohára v letnom biatlone sa
úspešne ujali KB ŠKP Banská Bystrica a KB Valaská-Osrblie v NBC Osrblie.
Pripomienky TD k neznalosti pravidiel zo strany trénerov (zóna ticha), či rozhodcov (odpor spúšte
vzduchovky, zápis štafetovej streľby, spolupráca na štarte v Predajnej...) je možné čiastočne riešiť
pripomínaním pravidiel na poradách vedúcich výprav a poradách rozhodcov. V prípade trénerov pri
opakovaných porušeniach ukladať tresty. U rozhodcov sa viac venovať príprave a vzdelávaniu rozhodcov.
Musíme však konštatovať aj pochybenia TD, či je to chyba vo výsledkoch v Predajnej alebo nedostatky pri
voľbe Súťažnej poroty.
Napriek pochybeniam, resp. nedostatkom, môžeme konštatovať, že letná sezóna 2017 bola úspešná a
môžeme byť s jej priebehom spokojní. K úspechu sezóny určite prispelo menovanie riaditeľa súťaží SZB a
jeho účasť na všetkých podujatiach.
Odporúčania ŠTK:
a) predchádzať chybám v zložení Súťažnej poroty, (2-ja z jedného klubu)
b) na poradách vedúcich výprav dodržiavať úpravy pravidiel - zodpovedný TD
c) v zmluve o organizovaní Slovenského pohára v biatlone zakotviť kontrolu zdravotného zabezpečenia
na pretekoch
d) zaradiť do rozpočtu na rok 2018 zakúpenie meracieho prístroja na odpor spúšte zbraní a označenia
súťažnej poroty
e) precíznejšie sa venovať príprave pretekov
f) písomne (e-mailom) pozvať na preteky delegované osoby
g) zabezpečiť označenie pre členov Súťažnej poroty
h) o dôležitých úpravách Pravidiel biatlonu informovať kluby aj hromadným mailom
i) ak sa nebude renovovať koliesková dráha v NBC Osrblie, je nutné farebným sprejom označiť diery,
seky v asfalte a štartovú a cieľovú čiaru
Nová úloha 19/17,
Prezídium SZB ukladá Viceprezidentovi pre mládež P. Kazárovi do najbližšieho zasadnutia P-SZB
zapracovať pre CTM povinnosť zúčastňovať sa SLP.

T: v texte

Z: v texte

Nová úloha 20/17,
Prezídium SZB ukladá Viceprezidentovi pre technické záležitosti O. Kosztolányimu prehodnotiť systém
súťaží v letnom biatlone s možnosťou znížiť počet kôl SLP v LB.
T: v texte
Z: v texte
Uznesenie č. 7
P-SZB berie na vedomie Vyhodnotenie letnej sezóny 2017 a odporúčania ŠTK. (jednohlasne)
Delegovanie TD a R - zima 2017/2018:
I. kolo Viessmann pohár D+D, žiaci 29.-30.12.2017 NBC Osrblie
TD I: Mirko Oberhauser, TD II: Jozef Matiaško
Delegovaní rozhodcovia: Nadežda Šovčíková, Božena Polašeková, Jozef Filip
II. kolo Viessmann pohár D+D, žiaci 13.-14. 01.2018 NBC Osrblie
TD I: Jozef Hirschmann, TD II: Peter Kobela
Delegovaní rozhodcovia: Peter Reguly st., Vladimír Kolhánek, Pavel Závalec ml.
III. kolo Viessmann pohár muži A, ženy A, M SR D+D, žiaci 03.-04.02.2018
TD I: Imrich Šarišský, TD II: Anton Hasara
Delegovaní rozhodcovia: Miroslav Mesík, Darina Blahušiaková, Pavel Blahušiak
III. kolo Viessmann pohár žiaci, 17.-18.02.2018 NBC Osrblie
TD I: Klementína Štricová, TD II: Dušan Šimočko st.
Delegovaní rozhodcovia: Jana Pekárová, Júlia Ridzoňová, Ružena Hasillová
M SR, III. a IV. kolo Viessmann pohára 03.-04.03.2018 NBC Osrblie
TD I: Róbert Amtmann, TD II: Jozef Filip
Delegovaní rozhodcovia: Milan Tŕnik, Miroslav Leitner, Eva Darmová
Uznesenie č. 8
P-SZB berie na vedomie Delegovanie TD a R - zima 2017/18. (jednohlasne)
Príprava kalendára letného biatlonu 2018
I. kolo žiaci, 19.-20.5.2018, Rajecké Teplice
II. kolo žiaci, 2.-3.6.2018, Prešov
I. kolo D+D, 16.-17.6.2018
II. kolo D+D, 30.6.-1.7.2018
III. kolo + M-SR všetci, 1.-2.9.2018
M-SR 15.-16.9.2018
M-SR KL 7.-8.7.2018
Rajecké Teplice aj Prešov sú s podmienkou, ak sa neuskutočnia, budú žiaci spolu s D+D.
M-SR na kolieskových lyžiach bude aj VP v letnom biatlone a budú povinné pre CTM.
V júni sa uskutoční žiacka Kalokagatia v Trnave.
Uznesenie č. 9
P-SZB berie na vedomie návrh kalendára letného biatlonu 2018. (jednohlasne)
5. Schválenie smernice pre systém zimných súťaží 2017/2018 (ŠTK)
O. Kosztolányi predložil kalendár a smernicu písomne.
Uznesenie č. 10
P-SZB schvaľuje smernice pre systém zimných súťaží 2017/2018. (jednohlasne)
6. Schválenie nominačných kritérií pre sezónu 2017/2018 (TMK)
P. Kobela - predložil nominačné kritériá písomne.
Nominačné kritériá SZB na najvýznamnejšie podujatia IBU v sezóne 2017/2018
RD muži
ZOH PyeongChang, 1.-25.2.2018
- nominovať 5 pretekárov

- nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili do 40. miesta v pretekoch SP
- do počtu 5 doplniť na návrh reprezentačného trénera
ME Ridnaun, 22.-28.1.2018
- nominovať max. 6 pretekárov
- na celý program ME nominovať 3 pretekárov, Šima, Bartko, Kubaliak
- na RP a SP nominovať 3 pretekárov, Hasilla, Otčenáš, Kazár
Preteky Svetového pohára:
I. SP Östersund, 25.11.-4.12.2017
- nominovať max. 4 pretekárov
- nominovať 3 najlepších pretekárov z minuloročnej sezóny a tohoročnej letnej sezóny (Hasilla,
Otčenáš, Kazár)
- nominovať najlepšieho pretekára z IBU Cupu v Sjusjoene po druhých rýchlostných pretekoch
II. SP Hochfilzen, 5.-10.12.2017
- nominovať max. 4 pretekárov ako na I. SP
III. SP Le Grand Bornad, 12.-17.12.2017
- nominovať max. 4 pretekárov
- nominovať 3 najlepších pretekárov z II. SP
- možnosť vymeniť najslabšieho pretekára z II. SP, za najlepšieho pretekára z IBU Cupu,
pokiaľ bude mať splnený kvalifikačný limit IBU na ďalší trimester a pokiaľ to bude logisticky
realizovateľné
IV. SP Oberhof, 2.-7.1.2018
- nominovať max. 4 pretekárov
- nominovať 2 pretekárov z I.-III. SP na návrh reprezentačného trénera
- nominovať 2 pretekárov z IBU Cupu, pokiaľ budú mať splnený kvalifikačný limit IBU
V. SP Ruhpolding, 9.-15.1.2018
- nominovať max. 4 pretekárov
- nominovať 2 pretekárov zo IV. SP na návrh reprezentačného trénera
- vymeniť 2 pretekárov zo IV. SP, za 2 pretekárov z IBU Cupu v Osrblí
VI. SP Anterselva, 15.-21.1.2018
- nominovať max. 4 pretekárov
- nominovať pretekárov - Hasilla, Otčenáš, Kazár
- ostatní pretekári - Šima, Bartko, Kubaliak - príprava na ME
VII. SP Kontiolahti, 6.-12.3.2018
- nominovať max. 4 pretekárov na návrh reprezentačného trénera na základe dosiahnutých
výsledkov na ZOH a ME
VIII. SP. Oslo, 12.-19.3.2018
- nominovať max. 4 pretekárov
- nominovať 3 pretekárov ako na VII. SP
- doplniť o jedného pretekára na návrh reprezentačného trénera
IX. SP Tyumen, 19.-26.3.2018
- nominovať max. 4 pretekárov ako na VII. SP
RD Ženy
ZOH PyeongChang, 1.-25.2.2018
- nominovať 5 pretekárok
- nominovať 4 najlepšie pretekárky, podľa počtu bodov zo svetového pohára (december-január)
- nominovať pretekárky, ktoré sa umiestnili do 3. miesta v pretekoch IBU Cup (január-február) pri
účasti minimálne 50 štartujúcich
- do počtu 5 doplniť na návrh reprezentačného trénera

ME Ridnaun, 22.-28.1.2018
- nominovať max. 4 pretekárky
- nominovať 3 pretekárky na návrh reprezentačného trénera, (tie, čo nemajú hlavnú úlohu na
ZOH)
Preteky Svetového pohára:
I. SP Östersund, 25.11.-4.12.2017
- nominovať max. 4 pretekárky
- nominovať 3 pretekárky, ktoré získali najviac bodov vo SP v minulej sezóne (FIALKOVÁ
Paulína, KUZMINOVÁ Anastasiya, FIALKOVÁ Ivona) + 1 pretekárku doplniť na návrh
reprezentačného trénera.
II. SP Hochfilzen, 5.-10.12.2017
- nominovať max. 4 pretekárky z I. SP Östersund
III. SP Le Grand Bornad, 12.-17.12.2017
- nominovať max. 4 pretekárky
- podľa bodov v SP, do 10.miesta v IBU CUP (účasť min 50 pretekárok),
- na návrh reprezentačného trénera
IV. SP Oberhof, 2.-7.1.2018
- nominovať max. 4 pretekárky
- nominovať na návrh reprezentačného trénera
V. SP Ruhpolding, 9.-15.1.2018
- nominovať max. 4 pretekárky
- nominovať podľa bodov v SP, umiestnenie do 10. miesta v IBU CUP (účasť min 50 pretekárok)
- na návrh reprezentačného trénera
VI. SP Anterselva. 15.-21.1.2018
- nominovať max. 4 pretekárky
- nominovať podľa bodov v SP, umiestnenie do 10. miesta v IBU CUP (účasť min 50 pretekárok)
- na návrh reprezentačného trénera
VII. SP Kontiolahti, 6.-12.3.2018
- nominovať max. 4 pretekárky
- nominovať podľa bodov v SP, umiestnenie do 10. miesta v IBU CUP (účasť min 50 pretekárok)
- na návrh reprezentačného trénera
VIII. SP. Oslo, 12.-19.3.2018
- nominovať max. 4 pretekárky
- nominovať podľa bodov v SP, do 10. miesta v IBU CUP (účasť min 50 pretekárok)
- na návrh reprezentačného trénera
IX. SP Tyumen, 19.-26.3.2018
- nominovať max. 4 pretekárky
- nominovať podľa bodov v SP, do 10. miesta v IBU CUP (účasť min 50 pretekárok)
- na návrh reprezentačného trénera
RD juniorov a kadetov
- nominačné preteky na MSJaK a MEJ:
1. NP 29.-30.12. 2017, 2. NP 13.-14.1. 2018, 3. NP 10.-11.2.2018
MSJaK Otepä, 23.2.-4.3.2018
- nominovať max. 4 pretekárov z každej kat. (4+4+4+4)
Juniorské kategórie:
- nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili do 15. miesta na MEJ
- do počtu max. 4 doplniť na základe nominačného rebríčka (6/4 Kašper body)
Kadetské kategórie:

- nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili do 15. miesta na MEJ
- do počtu max. 4 doplniť na základe nominačného rebríčka 1. NP, 2. NP, 3. NP (6/4 Kašper body)
MEJ Pokljuka, 29.1.-4.2.2018
- nominovať 4 pretekárov z každej kat. (4+4)
- nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili do 15. miesta na Junior IBU cup I.-II.
- do počtu 4 doplniť na základe nominačného rebríčka 1. NP a 2. NP (4/2 Kašper body)
Junior IBU cup Obertilliach, 8.-10.12 2017 a
Ridnaun, 14-17.12.2017:
- nominovať max. 4 pretekárov z kontrolných pretekov v IDRE 17-19.11.2017 (Kašper body)
Uznesenie č. 11
P-SZB schvaľuje Nominačné kritériá pre sezónu 2017/2018. (jednohlasne)
7. Pravidlá pre nasadzovanie do skupín počas SP (TMK)
P. Kobela - predložil pravidlá pre nasadzovanie písomne.
Uznesenie č. 12
P-SZB schvaľuje Pravidlá pre nasadzovanie do skupín. (5 za, 0 proti, 1 sa zdržal)
8. Žiadosť na zmenu realizačného tímu (RT) žien a mužov, odmeny pre asistentov RT
P. Kobela navrhol zaradiť M. Bajčičáka do funkcie asistent trénera RD ženy namiesto Jána Šuleja.
Uznesenie č. 13
P-SZB schvaľuje Martina Bajčičáka do funkcie asistent trénera RD ženy namiesto Jána Šuleja.
(jednohlasne)
P. Kobela navrhol finančné ohodnotenie mesačne, resp. polročne, pre Martina Bajčičáka a Dušana
Šimočka za výkon funkcie asistent trénera RD.
- Martin Bajčičák 300,00 € brutto od 1.9.2017 do 30.4.2018
- Dušan Šimočko, 300,00 € brutto od 1.9.2017 do 30.4.2018
Uznesenie č. 14
P-SZB schvaľuje finančné ohodnotenie pre Martina Bajčičáka a Dušana Šimočka. (jednohlasne)
9. Disciplinárne priestupky
- Člena RD juniorov a kadetov Viktor Slezák päť dní pred ukončením sústredenia RD v Oberhofe opustil
sústredenie a odišiel domov. Predseda KŠ J. Dubenrová, Samuel Závalec, Anna Netíková
prekonzultovalí celý prípad v komisii športovcov za prítomnosti trénera RD juniorov a kadetov Mareka
Matiaška, Jaroslava Slezáka, zákonného zástupcu Viktora Slezáka. Viktor Slezák priznal svoje
pochybenie. KŠ navrhuje pozastavenie členstva Viktorovi Slezákovi do 31.10.2017 a udeliť pokarhanie
trénerovi RD juniorov a kadetov Marekovia Matiaškovi.
Uznesenie č. 15
P-SZB schvaľuje pozastavenie členstva Viktorovi Slezákovi do 31.10.2017. (jednohlasne)
-

neuvoľnenie pretekárov Ottingera Lukáša a Sklenárika Tomáša z ŠK Železiarne Podbrezová na
sústredenie RD juniorov a kadetov (Oberhof, 5.-15.10.17) osobným trénerom Petrom Kazárom.
P. Kobela zabezpečili svojim osobným nasadením možnosť trénovať v priestoroch, kde trénujú majstri
sveta, olympijskí víťazi a vyjadril názor, že kluboví tréneri musia rešpektovať rozhodnutie
reprezentačného trénera.
T. Fusko vyjadril maximálne sklamanie nad skutočnosťou, že osobný tréner pretekárov Peter Kazár
neuvoľnil pretekárov na reprezentačné sústredenie, aj keď ako Viceprezident pre mládež, súhlasil
s menovaním Mareka Matiaška do funkcie RD trénera a schválil harmonogram športovej prípravy RD
juniorov a kadetov.
P. Kazár odôvodnil svoje rozhodnutie tým, že nebol konzultovaný program tréningov a pretekári po
RD sústredení nie sú v stave pokračovať na klubových tréningov.

P. Kobela navrhol, „Ak pretekári RD nenastúpia na reprezentačné sústredenie podľa schváleného
harmonogramu alebo nebudú realizovať tréningový proces podľa plánu reprezentačného trénera,
budú vyradení z reprezentačného družstva. Ďalšiu prípravu si budú zabezpečovať vo vlastnej réžii,
prípadne na náklady klubu až do odchodu na MSJaK a MEJ“. Pretekári RD nebudú zaradení do
prípravy s reprezentačným družstvom.
P. Kazár predložil protinávrh: Aby pretekári boli vyradení z reprezentačného družstva do skončenia
nominačných pretekov.
Uznesenie č. 16
P-SZB neschválilo návrh P. Kazára. (1 za, 5 proti, 0 sa zdržal)
Uznesenie č. 17
P-SZB schvaľuje návrh P. Kobelu „Ak pretekári RD nenastúpia na reprezentačné sústredenie podľa
schváleného harmonogramu alebo nebudú realizovať tréningový proces podľa plánu reprezentačného
trénera, budú vyradení z reprezentačného družstva. Ďalšiu prípravu si budú zabezpečovať vo vlastnej réžii,
prípadne na náklady klubu až do odchodu na MSJaK a MEJ“ (5 za, 1 proti, 0 sa zdržal)
10.Informácie o uzavretých pracovných zmluvách
Š. Bartko, ukončil dohodu, nakoľko je zaradený vo VŠC Dukla.
Bola uzatvorená dohoda pre M. Kubaliaka a od 1.10.2017 aj s A. Majdišovou. M. Bajčičák ako asistent
trénera bol zamestnaný do dohodu. P. Mlynek bol zamestnaný ako robotník v NBC na dobu určitú, p.
Slezák ako kurič v Osrblí, p. O. Schneid bol zamestnaný na dohodu vzhľadom na prekládku haly na 2
týždne do 13.9.2017.
Bola uzavretá mandátna zmluva s Marekom Matiaškom, reprezentačný tréner juniorov a kadetov.
Uznesenie č. 18
P SZB berie na vedomie informácie o uzavretých pracovných zmluvách. (jednohlasne)
11.Oficiálne stránky SZB
T. Fusko informoval o plnení zmluvy firmy UnionSoft pri realizácii matriky SZB pod názvom Membery.
Firmy UnionSoft sa zaviazala, že do konca novembra bude funkčným modul matrika pre klubových
správcov, modul povinného zverejňovania a modul preteky na novej webovej stránke biathlon.sk.
SZB má 4 webové stránky, na ktorých prezentuje svoju činnosť a partnerov:
www.biathlon.sk, www.facebook.com/biathlon.sk, www.facebook.com/BiathlonOsrblie (Národné
biatlonové centrum Osrblie), www.instagram.com/svk.biathlon.official
Uznesenie č. 19
P SZB schvaľuje www.biathlon.sk, www.facebook.com/biathlon.sk, www.facebook.com/BiathlonOsrblie
(Národné biatlonové centrum Osrblie), www.instagram.com/svk.biathlon.official ako oficiálnych webová
stránky SZB. (jednohlasne)
-

12.Informácie viceprezidentov zo zasadnutí komisií
- O. Kosztolányi - informácie podal v predchádzajúcom texte. Predložil Smernicu pre dotáciu
organizátora Slovenského pohára v biatlone.
- T. Fusko navrhol elektronicky hlasovaním schváliť organizátorov SLP sezóne 2017/18 tak, aby nedošlo
ku konfliktu záujmov pri schválení organizátora a následným podpísaním zmluvy z organizátorom
podlá Smernice pre dotáciu organizátora.
Uznesenie č. 20
P SZB schvaľuje Smernicu pre dotáciu organizátora. (jednohlasne)
- P. Kobela, informácie podal v predchádzajúcom texte.
- M. Baka, informácie podá pri kontrole úloh. Predložil Smernica pre vedenia účtovníctva a obeh
účtovných dokladov, ktorú vypracovala Ing. Eva Melicherová. Navrhuje zapracovať zodpovednosť
ohľadom schvaľovania dokladov. Návrh bol priamo zapracovaní do smernice.
Uznesenie č. 21
P SZB schvaľuje Smernica pre vedenia účtovníctva. (jednohlasne)

-

P. Kazár uviedol, že boli vypracované oponentúry plánov družstiev a CTM, prebehlo testovanie CTM a
ZM, zaviedli sme spiroergometria pre CTM. Navrhol zakúpenie 10 ks vzduchových terčov v NBC
Osrblie na tréning pre kluby.

Nová úloha 21/17,
zaradiť zakúpenie 10 ks vzduchových terčov do rozpočtu na rok 2018.
-

T: 2018
Z: Viceprezident pre ekonomiku
J. Daubnerová (Gereková) - nemá bližšie informácie, potreba riešiť Disciplinárnu komisiu SZB

Nová úloha 22/17,
preveriť možnosti riešenia disciplinárnych priestupkov (napr. pri dopingovom priestupku), v prechodnom
období, kým VZ SZB nezvolí Disciplinárnu komisiu SZB.
T: ihneď
-

Z: prezident SZB, právnik SZB

D. Šimočko písomne zaslal Návrh na organizovanie súťaží pre ZŠ
Prezídium zobralo návrh na vedomia, navrhuje DŠ vypracuje projekt a na organizovanie súťaží pre ZŠ.

Nová úloha 23/17,
vypracovať projekt a na organizovanie súťaží pre ZŠ.
T: do 28.12.2017

Z: D. Šimočko, ŠTK

13.Kontrola úloh
Úlohy boli splnené, alebo sa plnia priebežne.
5/16 trvalá, M. Baka predložil čerpanie rozpočtu 1-6 (2017). Uviedol, že nie sú žiadne prudké výkyvy, je
dôležité ustriehnuť záväzky zväzu, prebiehajú platby do ZM 2016/17. Zhodnotil, že SZB dosahuje
uspokojivé finančné výsledky.
8/16 splnená, obnovu auto parku zaradiť do rozpočtu 2018
11/16 splnená čiastočne, voľba disciplinárnej komisie bude na VZ 2018
16/17 zmeniť na trvalú, osloviť KB, aby podali návrhy na ocenenia osôb pri príležitosti KBS.
17/17 trvá, neboli doručené žiadne návrhy, vypracovať Smernicu pre odmeňovanie členov SZB
Uznesenie č. 22
P SZB berie na vedomie plnenie úloh. (jednohlasne)
14.Rôzne
a) zmluvy o usporiadaní podujatí SZB, O. Kosztolányi so sekretariátom pripraví návrh novelizácie zmluvy
o usporiadaní podujatí SZB
b) M. Baka, príprava zásad hospodárenia na rok 2018. Vyzýva na spoluprácu viceprezidentov a
sekretariát pri príprave podkladov, vysvetlil svoje požiadavky. termín je do 30.11.2017
Nová úloha 24/17,
doručiť Viceprezident pre ekonomiku a marketing M. Bakovi podklady pre prípravu zásad hospodárenia.
T: do 30.11.2017
Z: členovia P-SZB
c) p. Hrica Zápisnica KRK č. 5 - 19.9.17. Bola doručená na SZB 15.10.2017.
Uznesenie č. 23
P SZB berie Zápisnicu KRK č. 5. na vedomie. (jednohlasne)
Nová úloha 25/17,
posielať zápisy z exekutívy IBU Viceprezident pre ekonomiku a marketing.
T: priebežne

Z: sekretariát SZB

Záver
Prezident SZB T. Fusko poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť.
Ďalšie zasadnutia P-SZB bude 28.12.2017 o 16:00 v NBC Osrblie.

Zapísal: S. Šarközi
Schválili: členovia P SZB

Prílohy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Smernica SZB pre systém zimných súťaží 2017/2018
Kalendár zima 2017/2018
Smernica SZB č. 5/2017 pre príspevok organizátorovi SLP
Pravidlá pre nasadzovanie do skupín v SP 2017/18
Zápis zo zasadnutia Komisie športovcov 29. 9. 2017
Smernica SZB 6/2017 pre vedenia účtovníctva
Návrh „Organizovanie súťaží pre ZŠ“
Úlohy po PSZB 16.10.2017
Zápisnica KRK č. 5 z 19.9.2017

