Začiatok zasadnutia: 17:00
Koniec zasadnutia: 22:30

Zápis zo zasadnutia Prezídia SZB č. 11
Banská Bystrica, 13.5.2016

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie zimnej sezóny 2015/2016 (TMK)
3. Schválenie RD, UTM, kritériá LB 2016
4. Informácia o hospodárení 1-4/2016, aktualizácie rozpočtu 2016
5. Príprava Mimoriadneho Valného zhromaždenia SZB
6. Kráľ biatlonovej stopy, vyznamenaní 2016
7. Prihlášky na IBU podujatia
8. Správa KRK
9. Generálny sekretár
10. Informácie zo zasadnutí komisií
11. Úlohy
12. Rôzne
Prítomní: T. Fusko, M. Kazár, I. Luptovský, O. Kosztolányi st., R. Šimočko (do 20:30), I. Lehoťan
(do 19:00), P. Kobela, G. Majdiš, D. Chrapán, O. Konúpková (do 19:00), A. Murínová, R. Cienik
Prizvaní: M. Baka, M. Sedláček
Neprítomní: J. Sanitra
1.

Otvorenie
Prezident SZB Tomáš Fusko privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie.
P SZB schvaľuje predložený program zasadnutia. (jednohlasne)

2.

Vyhodnotenie zimnej sezóny 2015/2016 (TMK)
Odprezentoval P. Kobela. TMK vyhodnotila RD mužov a žien. Z cieľov mužov bol splnený
len jeden individuálny a jeden spoločný so ženami. Z pohľadu mužov bolo konštatované
zvýšenie intenzity tréningu, ale pokles objemu a bežeckej výkonnosti. Bol odprezentovaný
návrh na zaradenie do rezortného strediska. Z výkonnosťou žien bola väčšia spokojnosť
najmä v bežeckej forme sestier Fialkových. V sezóne sa dosť potýkali so zdravotnými
problémami. Ženy však prišli o jedno miesto na MS 2017. Takisto bol odprezentovaný
návrh na zaradenie do rezortných stredísk.
TMK na svojom zasadnutí vyhodnotila aj činnosť reprezentačných družstiev mládeže
a ÚTM. Juniori splnili takisto len jeden cieľ. Tréner kadetov vyzdvihol nadšenie a dobrú
perspektívu v družstve kadetov a kadetiek. Na ZOHM bola vyslovená spokojnosť
s umiestnením miešanej štafety. Závery z minulej sezóny predniesli tréneri CTM, najväčšie
otázky sú na trénerských postoch, pretože potrebujeme zvýšiť počet trénerov v CTM
a zlepšiť ich platové ohodnotenie. Na zasadnutí bol schválený návrh rozdelenia
malorážiek.
D. Chrapán vyjadril nespokojnosť z náročným časovým programom a nedostatočnou
organizáciou IBU pohára v Arberi a nedostatočným lekárskym zabezpečením.
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P. Kobela apeloval na problém s požiadavkou na zabezpečenie štruktúr na lyže, pretože
poolmanažér to nebol schopný zabezpečiť, aj keď si to športovci boli ochotní zaplatiť.
V budúcnosti je nutné zabezpečiť servisný tím aj na juniorské IBU Cupy.
P SZB berie na vedomie vyhodnotenie TMK sezóny 2015/2016.
3.

Schválenie RD, UTM, nominačné kritériá
a) Reprezentační tréneri mužov a žien do ZOH 2018.
Návrh:
• ženy - A. Murínová
P SZB schvaľuje menovanie Anny Murínovej do funkcie reprezentačnej trénerky žien na
obdobie do ZOH 2018. (11 za, 1 sa zdržal)
• muži - M. Gašperčík
P SZB schvaľuje menovanie Milana Gašperčíka do funkcie reprezentačného trénera
mužov na obdobie do ZOH 2018. (9 za, 1 proti, 2 sa zdržali)
P SZB ukladá trénerom RD mužov a žien predložiť plán RD a zloženie realizačných tímov
na oponentúru TMK. Termín: máj 2016
b) Rozdelenie športovcov do Centier talentovanej mládeže.
P SZB schvaľuje rozdelenie športovcov do CTM na sezónu 2016/2017.
Zoznam tvorí prílohu tohto zápisu.
P SZB ukladá vedúcim trénerom CTM vypracovať plány prípravy na oponentúru TMK.
Termín: máj 2016
c) Nominačné kritéria na MS v LB 2016
- 8 športovcov (2 muži + 2 ženy + 2 juniori + 2 juniorky)
- maximálne do 4 športovcov v každej kategórii umožniť štart na náklady RD, resp.
klubové náklady športovcom, ktorí získali na Majstrovstvách SR na kolieskových lyžiach
v roku 2016 I.VT podľa poradia v rebríčku z obidvoch nominačných pretekov
- Nominačné preteky – Majstrovstvá SR na kolieskových lyžiach 23.-24.7.2016 v Osrblí:
nominovať víťazov Majstrovstiev SR v Osrblí. Ďalšieho pretekára v každej kategórii pri
rovnakých víťazoch nominovať na návrh reprezentačných trénerov.
P SZB schvaľuje návrh nominačných kritérií na MS v LB 2016.

4.

Informácia o hospodárení 1-4/2016, aktualizácie rozpočtu 2016
Informácia a návrh zmien rozpočtu predložené písomne. M. Baka uviedol potrebu
rozpočtových zmien v dôsledku uzavretia zmluvy s MŠVVaŠ SR, plného obsadenia
pracovných miest sekretariátu SZB, úprav štadióna NBC v súvislosti s licenčným konaním,
úpravy mzdového ohodnotenia trénerov mládeže.
P SZB berie na vedomie informáciu o hospodárení SZB za 1-4/2016.
P SZB schvaľuje navrhované zmeny v rozpočte SZB na rok 2016.
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5.

Príprava Mimoriadneho Valného zhromaždenia SZB
• Termín: 8.10.2016
P SZB schvaľuje Harmonogram prípravy II. Mimoriadneho valného zhromaždenia SZB.
Harmonogram je prílohou tohto zápisu.
P SZB ukladá sekretariátu SZB organizačne pripraviť II. Mimoriadne valné zhromaždenie
SZB.

6.

Kráľ biatlonovej stopy, vyznamenania
P SZB ukladá sekretariátu SZB určiť termín a objednať reprezentatívne priestory na
podujatie Kráľ biatlonovej stopy.
Vyznamenania predložené písomne a doplnené o návrhy KB Predajná a P SZB.
P SZB schvaľuje udelenie vyznamenaní SZB 2016.

7.

Prihlášky na IBU podujatia
Do 31.5.2016 je potrebné prihlásiť sa na podujatia, ktoré vypísala IBU:
SP 2018 – 2022
OME a MSJaK 2019 a 2020
IBU Cup 2018/2019, 2019/2020
IBU Junior Cup 2017/2018
MS v LB 2019
P SZB ukladá sekretariátu SZB poslať prihlášky SZB na IBU Cup 2018/2019 a 2019/2020,
IBU Junior cup 2017/2018 a Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov 2019 a 2020.

8.

Správa KRK
Správa predložená písomne predsedom KRK.
P SZB berie na vedomie správu KRK.
P SZB ukladá prezidentovi SZB informovať M. Halinárovú o výsledkoch kontroly KRK
a žiadať vysvetlenie.
P SZB ukladá sekretariátu SZB nepreplácať náklady na sústredenia športovcom, ktorí nie
sú zaradení do RD z rozpočtu RD bez predchádzajúceho schválenia P SZB.

9.

Generálny sekretár SZB
Momentálne prebieha výberové konanie na funkciu generálneho sekretára SZB.
P SZB udeľuje mandát prezidentovi SZB T. Fuskovi a generálnemu sekretárovi SZB M.
Bakovi na vykonanie výberového konania na funkciu generálneho sekretára SZB a
ukladá o jeho výsledkoch bezodkladne informovať členov P SZB a členskú základňu.
P SZB udeľuje mandát prezidentovi SZB na obsadenie pracovného miesta športovo3

organizačného manažéra SZB.
P SZB udeľuje mandát prezidentovi SZB na obsadenie pracovného miesta športového
manažéra NBC Osrblie.
P SZB udeľuje mandát prezidentovi SZB na obsadenie pracovného miesta asistenta pre
šport a administratívu SZB.
10. Informácie zo zasadnutí komisií
a) ŠTK
Predseda ŠTK T. Fusko uviedol, že jeho funkcia prezidenta SZB je nezlučiteľná s funkciou
predsedu ŠTK a za predsedu ŠTK SZB navrhol O. Kosztolányiho st.
P SZB schvaľuje menovanie O. Kosztolányiho st. do funkcie predsedu ŠTK SZB.
P SZB ukladá predsedovi ŠTK prepracovať Smernicu pre vzdelávanie rozhodcov.
Termín: august 2016
11. Úlohy
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.
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
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, Prezídium 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
P SZB udeľuje mandát prezidentovi SZB na podpísanie zmluvy o spolupráci so
vzdelávacími zariadeniami pripravujúcimi odborníkov v športe.
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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
12. Rôzne
a) Kongres IBU sa bude konať v moldavskom Kišiňove 1.-4.9.2016.
P SZB schvaľuje účasť prezidenta a generálneho sekretára na kongrese IBU.
b) M. Kazár: žiada vytvoriť komisiu, ktorá sa bude venovať projektu získania A-licencie IBU pre
NBC Osrblie.
P SZB ukladá prezidentovi SZB vytvoriť komisiu a spracovať projekt na získanie A-licencie IBU
pre NBC Osrblie.
c) M. Kazár vyslovil myšlienku aby SZB požiadal vojsko o náboje, ktoré má v rezervách
a požiadavku osloviť kluby s ponukou nákupu nábojov Lapua v septembri.
d) M. Kazár poukázal na nízku predpokladanú účasť na oblastné preteky v Závažnej porube a
potrebu v budúcnosti takéto podujatia viac zatraktívniť aj pre členov SZB.
e) M. Kazár požiadal prerobiť prevádzkový poriadok strelnice v Osrblí.
f) T. Fusko uviedol, že do II. MVZ v októbri je nutné upraviť organizačný poriadok a vyzval
členov P SZB aby v rámci svojich komisií posielali návrhy k organizačnému poriadku a ku
kompetenciám a úlohám viceprezidentov.
g) P SZB schvaľuje prezidentovi T. Fuskovi mesačnú odmenu vo výške 1800 eur na mandátnu
zmluvu.
13. Záver
Prezident SZB T. Fusko poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť. GS M. Baka poďakoval
všetkým členom P SZB za doterajšiu podporu a spoluprácu.
Ďalšie zasadnutie P-SZB: 15.9.2016
Zapísal: M. Baka, GS SZB
Schválili: členovia P SZB
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