Zápis zo zasadnutia PREZÍDIA SZB č. 10
Banská Bystrica, 9.4.2016
Program:
1. Otvorenie
2. Potvrdenie elektronických hlasovaní orgánov SZB
3. Kontrola úloh
4. Schválenie návrhu Stanov predložených na VZ 2016
5. Vyhodnotenie zimnej sezóny 2015/2016
6. Schválenie Smernice Leto 2016
7. Informácia o hospodárení v roku 2015
8. Príprava Mimoriadneho Valného zhromaždenia SZB
9. Informácie zo zasadnutí komisií
10. Rôzne
11. Záver
Prítomní: T. Fusko, P. Kobela (do 13:00), I. Lehoťan (do 16:45), R. Šimočko, I. Luptovský, R.
Cienik, G. Majdiš, M. Kazár, O. Kosztolányi, A. Murínová, O. Konúpková, M. Sedláček, M. Baka
1. Otvorenie
Člen Prezídia poverený vedením SZB T. Fusko privítal všetkých prítomných a otvoril
zasadnutie.
2. Potvrdenie elektronických hlasovaní orgánov SZB
Prezídium SZB potvrdzuje elektronické hlasovania orgánov SZB:
VV SZB
10.01.2016, Nominácie na ZOHM a MSJaK
za – 4, proti – 0, nehlasoval - 1

P-SZB
30.12.2015, Pracovný pomer-servisman
za – 11, proti – 0, nehlasoval - 2

12.01.2016, Nominácie na SP VII., VIII., OME
za – 5, proti – 0, nehlasoval - 0

05.01.2016, 1. kolo náhradný termín
za – 11, proti – 0, nehlasoval - 2

17.02.2016, Nominácie MS a IX. SP
za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval - 1

22.02.2016, kritériá MEJ - úprava
za – 8, proti – 0, nehlasoval – 5

07.03.2016, Nominácie MEJ
za – 5, proti – 0, nehlasoval - 0
08.03.2016, Nominácie SP IX
za – 5, proti – 0, nehlasoval - 0
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3. Kontrola úloh
01/14 trvalá, prezident SZB vstúpi do jednania o možnostiach vytvorenia oficiálnych
tréningových priestorov pre biatlon so zodpovednými osobami areálov Králiky a Skalka.
T : trvalá
Z : v texte
P. Kobela: strelnica na Králikoch bola neoficiálne otvorená, žiada vyškrtnúť z úloh pre P SZB.
SZB by mal žiadať VŠC Dukla o umiestnenie reklamného banera SZB na uvedenej strelnici.
T. Fusko: na Skalke sa pripravuje certifikácia bežeckých tratí, na neoficiálnych stretnutiach
sme pripomenuli záujem SZB o vybudovanie strelnice.
02/14 trvalá, sekretariát vyzve začiatkom každého roku kluby, aby navrhli svojich členov na
ocenenie.
T : trvalá
Z : GS
M. Baka informoval, že sekretariát vyzval všetky kluby, aby navrhli svojich členov na
ocenenia, zároveň uviedol že viacero klubov svoje návrhy neposlalo.
03/14 trvalá, GS bude pravidelne najneskôr do 5 dní posielať zápisy zo zasadnutí VV SZB
členom P SZB a KRK.
T : trvalá
Z: v texte
07/14 trvá, na základe uznesenia z VZ vypracovať dizajn manuál a smernice na používanie
loga SZB.
T: apríl 2016
Z: sekretariát SZB
Úloha preložená na september 2016.
08/14, TMK spracuje štatút komisie s jednotlivými subkomisiami a z toho vyplývajú zmeny
v organizačnom poriadku SZB.
T: apríl 2016
Z: v texte
Úloha preložená, termín: po prijatí nových stanov SZB.
10/14 trvá, subkomisia TMK pre vzdelávanie trénerov pripraví všetky podklady potrebné
k žiadosti o akreditáciu v oblasti vzdelávania trénerov.
T: prijatie nového zákona o vzdelávaní
Z: v texte
A. Murínová preverila možnosti vzdelávania trénerov biatlonu na UMB BB, avšak výsledok je
negatívny. SZB by sa mal začať zaoberať vlastnou akreditáciou.
T. Fusko: MŠVVaŠ SR žiada SZB o návrh povolaní v športe spolu s ich stručnou
charakteristikou. Požiadal o spoluprácu členov TMK a ŠTK, pričom každý pošle návrhy za
svoju oblasť a finalizáciu pripravia na spoločnom stretnutí.
P SZB ukladá členom TMK a ŠTK spracovať návrh povolaní za jednotlivé oblasti s ich stručnou
charakteristikou a tento návrh zaslať na sekretariát SZB do 18.4.2016.
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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
M. Baka: pred MS v Osle bolo nutné vyriešiť otázku lekára výpravy, nakoľko zmluvný lekár
SZB sa podujatia zúčastniť nemohol. V spolupráci s VŠC Dukla bol do pracovného pomeru
prijatý MUDr. Roman Fajer.
19/14, trvá Prezídium SZB ukladá TMK dopracovať Smernicu pre udeľovanie trénerských
licencií na duálny systém.
Termín: najbližšie zasadnutie P SZB
Zodp.: v texte
Úloha preložená po MVZ SZB.
T. Fusko: momentálne nie je v SR žiadne akreditované pracovisko na vzdelávanie trénerov
v biatlone, čo musíme v budúcnosti zmeniť.
23/14, Prezídium SZB ukladá predsedovi TMK a GS spracovať politiku využívania vozidiel SZB
zo strany trénerov, ktorá bude podkladom na vypracovanie Smernice o autoprevádzke SZB.
T: najbližšie zasadnutie P SZB
Zodp.: v texte
P. Kobela: TMK sa touto otázkou na poslednom zasadnutí zaoberala, avšak členovia
nedospeli k jednoznačnému záveru.
M. Baka navrhol presunúť zodpovednosť za túto úlohu na sekretariát SZB, ktorý spracuje
politiku a posunie ju na posúdenie TMK a následne P SZB.
24/14, 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
M. Baka oboznámil členov P SZB so závermi plynúcimi so zápisu z KRK SZB.
P. Kobela uviedol, že svojim podnetom chcel dôrazne poukázať na stav, kedy si trénerka RD
junioriek robila čo chcela ohľadom nominácií, sústredení a vyúčtovaní. Rovnako mal podnet
od pretekárok, že si niektoré sústredenia hradili samy.
P SZB dá vyjadrenie k zápisu KRK č. 2 na najbližšom zasadnutí, nakoľko ho nebolo možné pre
krátkosť času podrobne preštudovať.
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25/14, Prezídium SZB ukladá pracovnej komisii pre prípravu Stanov vypracovať 3 rámcové
varianty s rôznou štruktúrou hlavných orgánov SZB (počet členov P SZB – 7, 9, 11)
T: najbližšie zasadnutie P SZB
Návrh predložený v bode Schválenie návrhu stanov.
26/14 splnená, Prezídium SZB ukladá sekretariátu SZB odpovedať klubom, ktoré požiadali o
zápis zo zasadnutia P SZB konaného v októbri 2015.
T: najbližšie zasadnutie P SZB
4. Schválenie návrhu Stanov SZB
R. Šimočko prezentoval princíp práce komisie pre prípravu Stanov. Predložený návrh je
celistvý dokument založený na princípe zodpovednosti členov P SZB, navyše čím viac ľudí je
v P SZB, tým zložitejšie funguje.
Prezídium SZB schvaľuje predložený návrh Stanov SZB s nasledovnými pripomienkami:
 III. Hlavné úlohy organizácie
Hlavné úlohy SZB – doplniť
j) zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového
programu
(jednohlasne)
 IV. Členstvo v organizácii
Článok 4.1.
Členstvo v SZB je dobrovoľné. Členom SZB sa môže stať každý občan SR, prípadne cudzí
štátny príslušník, spĺňajúci podmienky k legálnemu pobytu v SR, alebo právnická osoba,
ktorí súhlasia s obsahom činnosti a stanovami SZB, písomne požiadajú o členstvo v klube
biatlonu, sú výborom klubu biatlonu prijatí a zaplatia určené príspevky.
Členský preukaz vystavuje sekretariát SZB na základe zaslanej prihlášky a zaplatenia
členského príspevku.
(10 za, 1 sa zdržal)
 Článok 5.3. – celý vyškrtnúť
Definícia aktívneho člena a aktívneho KB:
Za aktívneho člena SZB (ďalej len „aktívny člen“) sa považuje taký člen KB, ktorý aspoň
jedenkrát v roku, ktorý bezprostredne predchádzal konaniu VZ SZB ako športovec
štartoval na súťaži organizovanej SZB.
Za aktívny KB SZB (ďalej len „aktívny KB“) sa považuje taký KB, ktorý zorganizoval aspoň
jednu súťaž s propozíciami schválenými SZB s účasťou minimálne 5 KB a zároveň 30
registrovaných členov SZB.
(9 za, 1 proti, 1 sa zdržal)
 IX. Voľby do orgánov organizácie
Článok 9.1.
Voľby do všetkých výkonných a kontrolných orgánov prezidenta a viceprezidentov SZB sa
konajú spravidla raz za 4 roky. Voľby do KRK SZB sa konajú raz za 5 rokov.
(jednohlasne)
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Prezidenta SZB, 6 Viceprezidentov SZB, 3 členov KRK SZB volí Valné zhromaždenie SZB
(ďalej VZ SZB) tajným hlasovaním. Členmi Prezídia SZB môžu byť maximálne 2 členovia
jedného KB.
M. Kazár dal pozmeňujúci návrh, aby VZ SZB volilo 8 viceprezidentov.
P SZB neschvaľuje uvedený protinávrh. (za 1, proti 5, zdržali sa 4)
(za 5, proti 0, zdržali sa 5 – pôvodný návrh)
Článok 9.2.
Právo byť volení na jednotlivé pozície výkonných a kontrolných orgánov majú všetci
členovia SZB s výnimkami podľa osobitných predpisov:
a) na pozíciu Viceprezident športovcov môže byť volený len aktívny športovec
s minimálne jedným štartom na podujatí organizovanom SZB počas ostatnej letnej alebo
zimnej sezóny pred konaním VZ SZB,
(9 za, 1 sa zdržal)
b) na pozíciu Viceprezident pre mládež môže byť volený len člen KB s aktívnym článkom
mládeže. vyškrtnúť (8 za, 1 proti, 1 sa zdržal)
Článok 10.1.1.
Volebné VZ prezidenta a viceprezidentov SZB sa spravidla koná v roku konania
Zimných olympijských hier.
(jednohlasne)
Článok 10.1.2.
Kľúč pre určenie počtu delegátov na VZ SZB
2. Určenie práva ďalších delegátov má taký KB, pre ktorý platí nasledovný kľúč: ďalší
jeden delegát s právom hlasovať za každých piatich aktívnych členov v kalendárnom roku
predchádzajúcom roku konania VZ SZB.
a) jeden delegát s právom hlasovať za každú začatú 15-tku registrovaných členov
v priemere za posledné 4 roky
b) jeden delegát za každých začatých 10 aktívnych športovcov z poslednej letnej
a zimnej sezóny pred VZ.
c) jeden delegát za KB, ktorý organizoval za posledné 4 roky súťaž pod hlavičkou SZB
3. Každý aktívny KB má právo nominovať práve 2 ďalších delegátov s právom hlasovať.
(8 za, 2 proti)
Článok 10.2.
Prezídium SZB
Prezídium SZB je najvyšším výkonným orgánom SZB medzi VZ SZB, v súlade s uznesením
VZ SZB.
(jednohlasne)
Článok 10.3.
Prezident SZB
2. Prezident má nárok na mzdové ohodnotenie, ktoré je maximálne dvojnásobkom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
(jednohlasne)
Článok 10.4.
Zodpovednosti Viceprezidentov SZB
Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu plní úlohy:
a) vytvára a riadi trénersko-metodickú komisiu, (jednohlasne)
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Viceprezident pre ekonomiku a marketing plní úlohy:
a) vytvára a riadi odbornú komisiu
(jednohlasne)
Viceprezident pre technické záležitosti:
a) vytvára a riadi športovo-technickú komisiu,
(jednohlasne)
Viceprezident pre mládež plní úlohy:
a) vytvára a riadi komisiu mládeže,
(jednohlasne)
Viceprezident pre iné formy biatlonu plní úlohy:
a) vytvára a riadi odbornú komisiu
(jednohlasne)
Článok 10.5.
Generálny sekretár SZB
Generálny sekretár nemôže byť počas výkonu svojej funkcie členom Prezídia SZB ani
ostatných výkonných a kontrolných orgánov SZB.
(jednohlasne)
Článok 10.7.
Všetky orgány SZB sú uznášaniaschopné pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov orgánu.
Uznesenie všetkých orgánov SZB je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina
prítomných členov orgánu s výnimkou zmeny Stanov SZB, za ktoré musí hlasovať 2/3nová väčšina prítomných delegátov VZ SZB.
(jednohlasne)
Článok 10.8.
Členovi Prezídia SZB, resp KRK SZB zaniká mandát
a) uplynutím funkčného obdobia (podľa čl.8.1. odsek 3) odo dňa jeho zvolenia a zvolením
nového člena Prezídia SZB, resp. KRK SZB,
(jednohlasne)
5. Vyhodnotenie zimnej sezóny 2015/2016
Predseda ŠTK T. Fusko odprezentoval v stručnosti vyhodnotenie zimnej sezóny a uviedol
nasledovné odporúčania:
zlepšiť úroveň zdravotnej služby na pretekoch VP
výhrady k časomeračskej firme
chyby v štartových listinách – TD
usporiadanie strelnice – málo miesta okolo stojanov
nutná oprava vzduchovkových terčov
rozšíriť možnosti propagácie
oživiť záujem rozhodcov na príprave pretekov
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6. Schválenie Smernice Leto 2016
Smernicu predložil predseda ŠTK T. Fusko.
P SZB schvaľuje predloženú Smernicu Leto 2016 s nasledovnými pripomienkami:




Termíny a miesta pretekov VP: 1. kolo žiaci, Prešov, rýchlostné preteky a preteky
s hromadným štartom
Termíny a miesta pretekov VP: 2. kolo Revúca: rýchlostné preteky so ŠS len pre D+D
Náborové preteky Závažná poruba: rýchlostné preteky

7. Informácia o hospodárení v roku 2015
Predložil GS M. Baka, tvorí prílohu tohto zápisu.
8. Príprava Mimoriadneho Valného zhromaždenia SZB
P SZB schvaľuje:
 program MVZ (9 za, 1 sa zdržal)
 volebný poriadok (jednohlasne)
 rokovací poriadok (jednohlasne)
 predbežnú kandidátku (jednohlasne)
 hostí (jednohlasne)
9. Informácie zo zasadnutí komisií
a) ŠTK – T. Fusko
ŠTK navrhuje na doplnenie aktívu TD IBU Petra Kobelu.
P SZB schvaľuje navrhnutie Petra Kobelu do aktívu TD IBU. (7 za, 2 sa zdržali)
ŠTK navrhuje nasledovné úpravy pravidiel SZB:


doplniť a zmeniť v článku Pravidiel biatlonu 1.7.4.2 PRIDEĽOVANIE ŠTARTOVÝCH ČÍSEL A
ŠTARTOVÉHO ČASU - STÍHACIE PRETEKY
Víťaz kvalifikačných pretekov bude mať štartový čas 00:00, ktorý bude zverejnený v štartovej
listine ako určenie času pre štart v stíhacích pretekoch. Zostávajúci pretekári v stíhacích
pretekoch budú mať svoj štartový čas taký istý ako bol časový rozdiel, ktorým zaostali za
víťazom v kvalifikačných pretekoch v rýchlostných pretekoch alebo v pretekoch s
hromadným štartom, alebo polovica času za víťazom vo vytrvalostných pretekoch
zaokrúhlený na najbližšiu celú sekundu. Všetci pretekári, ktorých štartový čas je viac ako tri
päť minúty za štartom vedúceho pretekára, budú odštartovaní spoločne v piatej v tretej
minúte po prvom štarte, ale ich skutočný čas v pretekoch bude ukazovať ich čas vypočítaný z
ich skutočného času štartu z kvalifikačných pretekov. Okrem toho budú štartové časy
uvedené na štartovacích bránkach. Štartová listina je vydávaná na základe horeuvedeného a
musí udávať, z ktorej štartovej bránky bude každý pretekár štartovať.
- vyškrtnúť vetu v článku Pravidiel biatlonu 1.7.4.3 Žrebovanie štartových čísel - preteky s
hromadným štartom Štartové čísla pre preteky s hromadným štartom a štartové dráhy sú
prideľované pri pretekoch Slovenského pohára podľa umiestnenia v kvalifikačných pretekoch
z predchádzajúceho dňa. Na majstrovstvách Slovenska sú pretekárom v hromadnom štarte
prideľované štartové čísla na základe postavenie pretekára v priebežnom rebríčku. Podľa
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počtu pretekárov a počtu dráh sa budú pretekári s vyššími štartovými číslami zaraďovať do
druhého, či tretieho radu - skupiny podľa predchádzajúcich pretekov.
- vyškrtnúť časť vety v článku Pravidiel biatlonu 2.1.5 Príloha č.4 SÚŤAŽNÝ PORIADOK Priebežný
rebríček, platí počas všetkých pretekov M SR a slúži k prideľovaniu štartovných čísiel a
nasadzovaniu pretekárov do skupín, resp. rozbehov.
- doplniť v článku Pravidiel biatlonu 7.1.4 PREDBIEHANIE A UVOĽNENIE TRATE Pretekár, ktorý je
na trestnom kole alebo z neho odchádza, má prednosť pred pretekárom, ktorý vchádza do
trestného kola.
- doplniť v článku Pravidiel biatlonu 8.5.2 NABÍJANIE A VYBÍJANIE Pretekárom je zakázané
otvoriť záver alebo vybrať zásobník z pažby a zásobníkovej šachty v čase, keď pretekár
nezaujal streleckú polohu na streleckom stanovišti.
- vyškrtnúť v článku 11.3.4 Jednominútová prirážka písmeno e) a upraviť číslovanie
e) použitie korčuľovania v pretekoch štafiet, pretekoch s hromadným alebo skupinovým
štartom v pripravených štartových dráhach po štartovej čiare v kategóriách žiakov
- vyškrtnúť v článku 11.3.5 Dvojminútová prirážka písmeno b) a upraviť číslovanie
b) použitie korčuľovania v pretekoch štafiet, pretekoch s hromadným alebo skupinovým
štartom v pripravených štartových dráhach po štartovej čiare, okrem žiackych kategórií viď čl.
11.3.3 e) týchto pravidiel

Prezídium SZB schvaľuje uvedené úpravy pravidiel biatlonu SZB.
b) Subkomisia mládeže – I. Luptovský
informoval o zvýšení počtu športovcov zaradených do CTM pre rok 2016 z 37 na 45
a o blížiacich sa termínoch vyhodnotenia sezóny. Žiadal sprístupnenie tratí pre trénerov so
športovcami počas nástrelu žiakov.
c) KRRK – M. Kazár
konalo sa jedno zasadnutie komisie, na ktorom boli členovia komisie oboznámení o situácii
a uplynulých udalostiach na SZB.
KRRK odporúča
 povoliť lyžovanie pred pretekmi trénerom s pretekármi v kategóriách najmladších žiakov
 nákup nových vzduchovkových terčov a prerozdelenie starých na jednotlivé ZM
10. Rôzne
a) A. Murínová žiada TMK a subkomisiu mládeže o vytvorenie samostatnej CTM pri KB
Valaská-Osrblie z dôvodu nevyhnutnej potreby druhého trénera pre dorastencov v klube.
b) Zástupcovia VŠC Dukla BB predstavili zástupcom SZB projekt biatlonovej mládeže, ktorý
bude viesť Martina Halinárová, s ktorou budú spolupracovať ako špecialista na bežecké
lyžovanie Ivan Bátory a špecialista na streľbu Zoltán Baláž. Ich predstava je v diagnostike
a výbere talentovaných športovcov v stredoškolskom veku so záujmom o ich štúdium v B.
Bystrici. Ďalej informovali zástupcov SZB o 6 mládežníckych športovcoch, ktorí splnili kritériá
na zaradenie do VŠC Dukla.
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c) T. Fusko informoval o havarijných stavoch, ktoré momentálne riešia zamestnanci v NBC
Osrblie a poukázal na potrebu zhodnotenia súčasného stavu v oblasti zasnežovania, úprav
štadióna pre licenčné konanie a dostavby polyfunkčnej budovy.
d) GS M. Baka informoval o ukončení pracovného pomeru. Výpovedná doba skončí
31.5.2016.
11. Záver
T. Fusko poďakoval všetkým prítomným za celé obdobie, počas ktorého bolo P SZB pod jeho
vedením, nakoľko najbližšie zasadnutie sa uskutoční pod vedením nového prezidenta SZB.

Zapísal: M. Baka
Schválili: členovia P SZB
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