Zápis z Prezídia SZB č. 13,
sídlo SZB B. Bystrica, 10.06.2019
Začiatok zasadnutia 15:10. Koniec zasadnutia: 21:15.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie a schválenie programu
Stretnutie s P. Fialkovou, I. Fialkovou a tímom
ZMLUVA o vzájomnej spolupráci s VŠC Dukla
Smernica o cestovných náhradách pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách
Kontrola úloh
Aktualizácia plánu prípravy športovcov zaradených do top tímu
Schválenie CTM
Rôzne
a) MS v LB Raubichi 21.8.-25.8.2019
b) Matrika SZB
c) Pracovná zmluva pre prezidenta SZB

Prítomní: T. Fusko, Ľ. Machyniak, O. Kosztolányi, J. Lauková, P. Hurajt, S. Šarközi (GS SZB)
Prizvaní: Z. Aneštíková (kontrolór SZB), JUDr. T. Suchý, Mgr. M. Mendrej, Ing. M. Kasanická
Prizvaní na vlastnú žiadosť: P. Fialková, I. Fialková, A. Murínová, P. Fialka, M. Bajčičák
Neprítomní: R. Málik - neospravedlnený
Otvorenie a schválenie programu
Prezident SZB privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Uznesenie č. 13-19/1
P-SZB schvaľuje program zasadnutia P SZB 10.6.2019.
Uznesenie č.
ZA

13-19/1
T. Fusko, J. Lauková, Ľ. Machyniak, P. Hurajt, O. Kosztolányi

Stretnutie s P. Fialkovou, I. Fialkovou a tímom
T. Fusko privítal športovkyne a tím. Príhovor TF
A. Murínová požiadala o stretnutie len s členmi Prezídia SZB a nesúhlasí s prítomnosťou ostatných.
T. Fusko informoval, že prítomní prizvaní boli pozvaní zúčastniť sa Prezídia SZB a pripomenul, že A. Murínová
s ostatnými boli prizvaní na vlastnú žiadosť.
T. Fusko požiadal o vysvetlenie a spresnenie pozície P. Fialku. P. Fialka sa predstavil ako podpora pre tím
s prvkami manažmentu.
P. Fialková nadviazala na stretnutie s prezidentom SZB po VZ SZB a chce s I. Fialkovou pokračovať vo
vzájomnej spolupráci so SZB a využívať servis lyží SZB. P. Fialka má predstavu o svojom servismanovi, ktorého
si zaplatia a táto osoba bude spolupracovať aj s ostatnými členmi servisného tímu. (M. Blahutnik, servisman
Fialkových).
Požiadavka Murínovej na oponentúru HŠP do 14.6.2019.
T. Fusko predložil návrh čerpania top tímu Fialkových a návrhy k HŠP.
P. Fialka mal požiadavku preúčtovať faktúry osobne za prípravu Fialkových z TOP tímu.
T. Fusko pripomenul, že podľa zmluvy s MŠVVaŠ, je možné realizovať platbu priamemu realizátorovi pri
dodržaní ustanovení uvedených v zmluve.
A. Murínová sa vyjadrila k ponuke reprezentačnej trénerky. Vyjadrí sa do 14.6.2019.
ZMLUVA o vzájomnej spolupráci s VŠC Dukla
M. Mendrej predstavil Zmluvu o vzájomnej spolupráci, ktorej príprava bola podmienená ako protiváha
k Dohode o vzájomnej spolupráci s VŠC Dukla, ktorej znenie nie je vyhovujúce a je až šikanózne. Všetky
relevantné pripomienky boli zapracované. Zmluva bude zaslaná na VŠC Dukla v priebehu najbližších dní.

Uznesenie č. 13-19/2
P-SZB schválilo Zmluvu o vzájomnej spolupráci s VŠC Dukla.
Uznesenie č.
ZA

13-19/2
T. Fusko, J. Lauková, Ľ. Machyniak, P. Hurajt, O. Kosztolányi

Smernica o cestovných náhradách pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách
VP-om a kontrolórke SZB bola zaslaná v predstihu na preštudovanie a prípadné pripomienky. T. Fusko uviedol,
že prijatím tejto Smernice zaniká Smernica č.1/2017 o cestovných náhradách pre funkcionárov, členov SZB zo
dňa 23.4.2017 vzhľadom k tomu, že Smernica č.1/2017 nespĺňa požiadavky, funkčnosť a potreby účtovania
dokladov.
Uznesenie č. 13-19/32
P-SZB schválilo Smernicu o cestovných náhradách pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách.
Uznesenie č.
ZA

13-19/3
T. Fusko, J. Lauková, Ľ. Machyniak, P. Hurajt, O. Kosztolányi

Kontrola úloh
Úloha 1-18/u1 - SPLNENÁ
Úloha 1-18/u2 - SPLNENÁ
Úloha 1-18/u3 - SPLNENÁ
Úloha 1-18/u4 - SPLNENÁ
Úloha 1-18/u5 - SPLNENÁ
Úloha 1-18/u6 - SPLNENÁ
Úloha 1-18/u7 - NESPLNENÁ
P SZB ukladá členom P SZB premyslieť spôsob informovania o činnosti SZB členskú základňu prostredníctvom Spravodaja SZB. V
Spravodaji vytvoriť priestor pre otázky a odpovede.

Úloha 1-18/u8 - plní sa priebežne
Vyžiadať doplnenie dokladov o vzdelaní rozhodcov a požiadať o pridelenie licencie.

Úloha 1-18/u9 - NEPLNÍ SA PRIEBEŽNE
Viceprezident pre ekonomiku a marketing bude predkladať do 30-tich pracovných dní po uplynutí každého
kalendárneho štvrťroka aktuálneho účtovného obdobia predbežnú účtovnú závierku a predbežné plnenie
rozpočtu v oblasti výdajov a nákladov spolu s komentárom. Uvedené dokumenty budú zverejnené
prostredníctvom samostatnej ekonomickej sekcie na stránke SZB.
T. Fusko 17.2.2019 nariadil viceprezidentovi pre marketing a ekonomiku do termínu 31.3.2019 doplniť
predbežnú správu plnenia rozpočtu 2018 v oblasti výdajov a nákladov spolu s komentárom.
R. Málik navrhol 17.2.2019 kontrolu daňového priznania k 20.3.2019 po dohode s daňovou poradkyňou Ing.
Kasanickou a účtovníčkou SZB Ing. Melicherovou.
P-SZB k 31.3.2019 neboli od VP pre marketing a ekonomiku R. Málika predložené požadované ekonomické
informácie.
Na zasadnutí P SZB 13.04.2019 T. Fusko upozornil VP pre marketing a ekonomiku R. Málika, že stále nemáme priebežné
čerpanie. Dôrazne ho upozornil, že táto úloha je veľmi dôležitá a napriek opätovným prísľubom VP nepredložil a ani si
nevyžiadal potrebné doklady. Súčasťou VZ je aj Správa o hospodárení SZB a R. Málik prisľúbil, že Správu pošle do
17.4.2019, aby mohla byť zaslaná delegátom 18.4.2019.

Úloha 1-18/u10 - trvalá a plní sa priebežne
Sekretariát SZB bude informovať členov Prezídia SZB o každej uzavretej novej pracovnej zmluve vždy na najbližšom zasadnutí P SZB.

Úloha 1-18/u11 - trvá a plní sa priebežne
Zabezpečiť kontrolu evidencie aktívnych športovcov hlavným kontrolórom SZB.

Úloha 1-18/u12 - SPLNENÁ
Vypracovať novú koncepciu financovania mládeže.

Úloha 1-18/u13 - trvá a plní sa priebežne
Vyžiadať od trénerov chýbajúce doklady potrebné k vydaniu licencie a vydať nové licencie.

Úloha 2-18/u14 - SPLNENÁ
Vypracovať Vyhlásenie reprezentantov ako dodatok k Zmluve o ŠŠR.

Úloha 2-18/u15 - SPLNENÁ
Vypracovať dokumentáciu na financovanie trénerov v súlade so Zákonom o športe. Pripraviť metodiku účtovania CTM
prostredníctvom klubov zaradených do CTM.

Úloha 2-18/u16 - Splnená 17.2.2019
VP pre ekonomiku a marketing R. Málik vypracuje do 16.6.2018 smernicu o harmonizácii GDPR a štatút zodpovednej osoby. Návrh
bude vypracovaný v súčinnosti s ostatnými členmi P SZB.

Úloha 2-18/u17 - SPLNENÁ
Príprava dokumentov potrebných pre založenie s.r.o.

Úloha 3-18/u18 - SPLNENÁ

P-SZB ukladá prehodnotenie rozdelenia zbraní SZB pre sezónu 2018/19 a zaslať na schválenie P-SZB.

Úloha 3-18/u19 - SPLNENÁ
P-SZB ukladá preveriť vyradenie pretekárov Tomkuliak, Vágnerová tréningovej skupiny P. Kazára pre nízku výkonnosť.

Úloha 3-18/u20 - SPLNENÁ
P-SZB ukladá prehodnotiť pracovnú zmluvu Michala Šimu, ktorá je na dobu neurčitú. P-SZB ukladá sekretariátu SZB zamestnať
Michala Šimu ako športovca podľa Zákona o športe.

Úloha 3-18/u21 - SPLNENÁ
Prezídium ukladá sekretariátu SZB doručiť Zmluvu o zabezpečení ŠŠR reprezentantom a informovať ich o termíne podpisu.

Úloha 5-18/u22 - SPLNENÁ
Prezídium ukladá sekretariátu SZB písomne odpovedať na list p. J. Matiaška.

Úloha 5-18/u23 - SPLNENÁ
Prezídium ukladá sekretariátu SZB informovať KB SZB o termíne úhrady členských príspevkov vrátane potvrdenia o absolvovaní
lekárskej prehliadky športovcov na rok 2019 do 19.12.2018.

Úloha 5-18/u24 - SPLNENÁ
Prezídium ukladá sekretariátu SZB podať Výzvu klubom biatlonu pre organizovanie pretekov SLP do 30.10.2018.

Úloha 6-18/u25 - SPLNENÁ
Prezídium ukladá vypracovať návrh Smernice o zabezpečení realizačného tímu športovcov zaradených do TOP tímu MŠVVaŠ SR a
následne vypracovať znenie dohody alebo vyhlásenia pre športovcov zaradených do TOP tímu.

Úloha 7-18/u26 - SPLNENÁ
Prezídium ukladá na základe vyhodnotenia testov upraviť dodatkom počty a zmeny pre KB Valaská, ŠKP Banská Bystrica.

Úloha 7-18/u27 - SPLNENÁ
SZB pošle do 7 dní vyjadrenie, že správu HKŠ-VS08/38 akceptujeme a informáciu o tom, že nedostatky a požiadavky doplníme.

Úloha 7-18/u28 - NESPLNENÁ Viceprezidentom pre ekonomiku a marketing
Pripraviť predbežný finančný plán na čerpanie prostriedkov v I. štvrťroku 2019.

Úloha 8-18/u29 - SPLNENÁ
Doručiť DK Návrh správy o kontrolnej činnosti a žiadať odpoveď do 28.11.2018 v zmysle zaslaného dokumentu.

Úloha 9-19/u30 - NESPLNENÁ
Viceprezidenti SZB doručia do 31.3.2019 podklady do Spravodaja SZB na sekretariát SZB.

Úloha 9-19/u31 - SPLNENÁ
Viceprezident SZB pre mládež dopracuje do 31.3.2019 systém financovania mládeže v Smernici pre UTM.

Úloha 9-19/u32 - NESPLNENÁ
Doplniť do 31.3.2019 člena Licenčnej komisie SZB.
Úloha 9-19/u33 - NESPLNENÁ Viceprezidentom pre ekonomiku a marketing a nahradená úlohou 12-19/u43
VP pre ekonomiku a marketing do 31.3.2019 dodá všeobecné pokyny pre zväz a pre kluby, zorganizuje stretnutie s klubmi a oboznámi
ich s problematikou GDPR a pomôže pri zavádzaní do praxe.

Úloha 9-19/u34 - SPLNENÁ
VP pre ekonomiku a marketing do 31.3.2019 spolu s členmi dozornej rady pripraví návrh plánu činnosti Biathlon Slovakia s.r.o.

Úloha 9-19/u35 - SPLNENÁ
Sekretariát SZB zverejní do 30.3.2019 termín Valného zhromaždenia SZB 27.4.2019 a miesto NBC Osrblie na webovej stránke SZB.

Úloha 9-19/u36 - SPLNENÁ
Sekretariát pripraví na zasadnutie P-SZB 31.3.2019 počty delegátov za registrovaný KB na VZ SZB.
Termín pre určenie počtu delegátov za registrovaný KB na VZ SZB sa stanovuje 27.3.2019.

Úloha 10-19/u37 - SPLNENÁ
Kontaktovať M. Matiaško a žiadať písomné vyjadrenie, prečo si neplní úlohy vyplývajúce z funkcie VP pre štátnu športovú
reprezentáciu.

Úloha 10-19/u38 - plní sa priebežne
Viceprezident pre technické záležitosti O. Kosztolányi pripraví návrh zmeny výšky poplatkov za prestupové
konanie.
T: na najbližšom ŠTK
Z: VP pre TZ SZB
Úloha 10-19/u39 - SPLNENÁ
Viceprezident pre ekonomiku a marketing podľa Smernice č. 4/2018 zašle na sekretariát výpočet a návrh zmluvy pre vyplatenie
odmien športovcom.

Úloha 10-19/u40 - SPLNENÁ
Viceprezidenti SZB doručia písomné správy zo svojej činnosti na sekretariát SZB.

Úloha 12-19/u41
Neodkladne zrealizovať doplnkové voľby predsedu Disciplinárnej komisie SZB.
T: bude stanovený
Z: P-SZB
Úloha 12-19/u42
Neodkladne zrealizovať doplnkové voľby Viceprezidenta pre štátnu športovú reprezentáciu SZB.
T: bude stanovený
Z: P-SZB

Úloha 12-19/u43 - SPLNENÁ
Sekretariát SZB uzavrie zmluvu s Dr. Holdošovou, ktorá dodá všeobecné pokyny pre zväz a pre kluby, zorganizuje stretnutie s klubmi a
oboznámi ich s problematikou GDPR a zabezpečí zavedenie do praxe.

Uznesenie č. 12-19/10
Obsadenie pracovnej pozície športového referenta alebo riaditeľa (ISTP výberové konanie)
Termín zverejnenia do 20.5.19, výberové konanie do 31.5.2019.
Výberová komisia v zložení: T. Fusko, Ľ. Machyniak, S. Šarközi, O. Kosztolányi, J. Lauková
- na odporúčania členov P-SZB sa prezident SZB stretol s Michalom Bakom a ponúkol mu funkciu Športového
riaditeľa SZB. Michal Baka má záujem a požaduje 1.500 € brutto (cena práce pre SZB 2.030 €).
P-SZB prerokovalo požiadavku M. Baku a navrhlo osloviť M. Baku s ponukou 1.200 € brutto s platnosťou do
konca roka a s možnosťou prehodnotenia jeho požiadavky od 1.1.2020.
Aktualizácia plánu prípravy športovcov zaradených do top tímu
Pretekári T. Poliaková a M. Otčenáš mali HŠP predložený D. Kuzminom. Po zmene, ktorá nastala po
personálnej stránke, keď D. Kuzmin ukončil činnosť reprezentačného trénera, VŠC Dukla umožnilo M.
Otčenášovi a T. Poliakovej individuálnu prípravu.
Správy o TT M. Otčenáša a T. Poliakovej vypracovala účtovníčka SZB a sú prílohou zápisu.
P SZB berie na vedomie uvedené skutočnosti a aktualizované HŠP športovcov odporúča prerokovať na
zasadnutí TMK pri oponentúrach plánov.
Schválenie CTM
Ľ. Machyniak, rozšíril sa počet talentovaných športovcov a v odmene pre trénerov to vychádza na 2 plné
zmluvy a 5 polovičných zmlúv. Ľ. Machyniak zašle návrh na elektronické hlasovanie s finančným
prerozdelením.
Rôzne
a) MS v LB Raubichi 21.8.-25.8.2019, návrh nominácie a termín nominácie bude predložený do 30.6.2019
b) Matrika SZB, oprávnené osoby, kluboví správcovia. GS SZB osloví predsedov klubov o zaslanie
potrebných údajov
c) P-SZB prerokovalo Pracovnú zmluvu pre prezidenta T. Fuska. Priemerná mesačná mzda v hospodárstve
SR vzrástla na 1.023 €. Z dôvodu možného konfliktu záujmov člena orgánu SZB sa prezident T. Fusko
nezúčastnil na prerokovaní a nehlasoval za uvedený bod.
Uznesenie č. 13-19/4
P-SZB schvaľuje HPP 1.200,00 EUR brutto/mesačne pre prezidenta T. Fuska na dobu určitú od 1.6.2019. Pracovnú
zmluvu podpíše za SZB prezident SZB.
Uznesenie č.
ZA
ZDRŽAL SA

13-19/4
Ľ. Machyniak, P. Hurajt, O. Kosztolányi
J. Lauková

Nasledujúce zasadnutie P-SZB sa uskutoční v druhej polovici júla 2019 v Banskej Bystrici.
Zapísal: Silvia Šarközi
Schválili: členovia P-SZB

