
Zápis z Prezídia SZB č. 16, 
Tatranská Štrba, 07.10.2019 

Začiatok zasadnutia 17:00. Koniec zasadnutia: 20:30. 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Kontrola úloh 

3. Potvrdenie elektronických hlasovaní orgánov SZB 

a) Schválenie nominačných kritérií seniorských RD pre sezónu 2019/2020 

b) Pravidlá pre nasadzovanie do skupín v sezóne 2019/2020 

4. Vyhodnotenie letnej sezóny (ŠTK)  

5. Schválenie Smernice pre systém zimných súťaží 2019/2020 (ŠTK) 

6. Príprava mimoriadneho VZ 

7. Informácie viceprezidentov zo zasadnutí komisií 

8. Rôzne 

a) Predĺženie Nájomnej zmluvy s Klubom Biatlonu Valaská-Osrblie 

b) Otvorený list M. Sedláček 

c) Odstúpenie z funkcie VP R. Málika 

d) Odmena Anastasia Kuzmina 

Prítomní:  T. Fusko, Ľ. Machyniak, O. Kosztolányi, P. Hurajt, S. Šarközi 

Prizvaný: Z. Aneštíková 

Ospravedlnený: J. Lauková  

Neprítomný: R. Málik  

 Otvorenie a schválenie programu 

Prezident SZB privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

Uznesenie č. 16-19/1 

P-SZB schvaľuje program zasadnutia P SZB 07.10.2019. 

Uznesenie č. 16-19/1 

ZA 4 T. Fusko, Ľ. Machyniak, P. Hurajt, O. Kosztolányi 

 Kontrola úloh 

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: priebežne Z: Viceprezident pre ekonomiku a marketing R. Málik 

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. 

- 30.9. 2019 L. Čaja doručil žiadosť o ukončenie pracovného pomeru, SZB súhlasí s ukončením pracovného 

pomeru k 30.11.2019 

Nová úloha 16-19/u49 

Prezident SZB a GS SZB zvážia možnosti a navrhnú riešenie pre uvoľnenú pracovnú pozície správcu majetku 
SZB a zároveň technicko-organizačného manažéra. Zároveň navrhnú novú Organizačnú štruktúru sekretariátu. 

 T: do 15.11.2019 Z: GS SZB, prezident SZB 



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

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

Úloha 9-19/u32 - TRVÁ 
Doplniť člena Licenčnej komisie SZB. 
Úloha 12-19/u41 - TRVÁ 
Neodkladne zrealizovať doplnkové voľby predsedu Disciplinárnej komisie SZB. 

 T: MVZ SZB 9.11.2019 Z: P SZB 

Úloha 12-19/u42 - TRVÁ 
Neodkladne zrealizovať doplnkové voľby Viceprezidenta pre štátnu športovú reprezentáciu SZB. 
Doplnená o neodkladne zrealizovať doplnkové voľby Viceprezidenta pre ekonomiku a marketing. 

 T: MVZ SZB 9.11.2019 Z: P SZB 

Úloha 15-19/u45  - Nové zadanie úlohy 
Viceprezidentka pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov J. Lauková v spolupráci s GS SZB 
bude informovať kluby, že Viceprezident pre ekonomiku a marketing R. Málik doručil rezignáciu na svoju 
funkciu. 

 T: ihneď Z: VP J. Lauková, GS SZB 

Úloha 15-19/u46 
Aktualizovať osnovy pre školenie trénerov biatlonu a lektorský zbor. 

 T: ihneď Z: VP ŠŠR a M. Baka 

Úloha 15-19/u47 - SPLNENÁ 
Aktualizovať Rozpočet SZB 2019 po navýšení PUŠ a po navýšení pre podporu národného športového projektu v roku (TOP tím) 
s MŠVVaŠ SR. Aktualizovať Rozpočet SZB v nákladoch na prerozdelenie klubom podľa počtu športovcov do 23 rokov, talentovaným 
športovcom, RD a TOP tím. 

Prezident SZB T. Fusko podrobne informoval o Dodatku k Zmluve č. 0164/2019/SŠ o podpore národného 
športového projektu v roku 2019 a Dodatku k zmluve č. 0069/2019/SŠ zo dňa 24. 1. 2019 o poskytnutí 
príspevku uznanému športu v roku 2019. 

Uznesenie č. 16-19/2 

P-SZB schvaľuje zapracované zmeny v rozpočte SZB pre rok 2019 z dôvodu dodatkov k zmluvám z MŠVVaŠ SR. 

Zmeny v rozpočte SZB pre rok 2019 sú súčasťou prílohy zápisu. 

Uznesenie č. 16-19/2 

ZA 4 T. Fusko, Ľ. Machyniak, P. Hurajt, O. Kosztolányi 

Nová úloha 16-19/u50 
Pripraviť dodatky k zmluvám U-23 a informovať kluby o navýšení príspevku. 

 T: do 30.10.2019 Z: GS SZB, VP pre mládež, športový riaditeľ SZB 

Úloha 15-19/u48 - TRVÁ 
Športový riaditeľ SZB preverí trénerskú činnosť v CTM Valaská-Osrblie a vypracuje správu o trénerskej 
činnosti. 

 T: do 11.10.2019 Z: GS SZB, VP pre mládež, športový riaditeľ SZB 

 Potvrdenie elektronických hlasovaní orgánov SZB 

a) Schválenie nominačných kritérií seniorských RD pre sezónu 2019/2020. 

Uznesenie č. 16-19/3 

P-SZB schvaľuje nominačné kritériá seniorských RD pre sezónu 2019/2020. Kritériá sú súčasťou prílohy zápisu. 

Uznesenie č. 16-19/3 

ZA 4 T. Fusko, Ľ. Machyniak, P. Hurajt, O. Kosztolányi 

b) Pravidlá pre nasadzovanie do skupín v sezóne 2019/2020 

Uznesenie č. 16-19/4 

P-SZB schvaľuje Pravidlá pre nasadzovanie do skupín v sezóne 2019/2020. Pravidlá sú súčasťou prílohy zápisu. 

Uznesenie č. 16-19/4 

ZA 4 T. Fusko, Ľ. Machyniak, P. Hurajt, O. Kosztolányi 

 Vyhodnotenie letnej sezóny (ŠTK) 

Viceprezident pre technické záležitosti O. Kosztolányi podrobne informoval o letnej sezóne. 
Uznesenie č. 16-19/5 



P-SZB schvaľuje Rebríček Leto 2019. Rebríček je súčasťou prílohy zápisu. 

Uznesenie č. 16-19/5 

ZA 4 T. Fusko, Ľ. Machyniak, P. Hurajt, O. Kosztolányi 

 Schválenie Smernice pre systém zimných súťaží 2019/2020 (ŠTK) 

Viceprezident pre technické záležitosti O. Kosztolányi informoval o plánovaných súťažiach a o kalendári 
podujatí v sezóne 2019/2020. Prestupové obdobie je do 18.12.2019, poplatok za prestup 20,00 € a všetci 
športovci musia mať uhradené členské príspevky na rok 2020 do 18.12.2019. Ďalej informoval o delegovaných 
rozhodcoch, o výsledkoch streleckej súťaže Hamé a o návrhu skratiek pre potreby Matriky SZB a časomiery. 
Školenie rozhodcov sa presúva na nový termín 16.11.2019. 

Uznesenie č. 16-19/6 

Na základe Stanov SZB článok 4.2 P-SZB schvaľuje registráciu KB na rok 2020 v stanovenom termíne do 18.12.2019 

a zaslaním registračnej karty KB s potvrdením o úhrade členských príspevkov na sekretariát SZB. 

Uznesenie č. 16-19/6 

ZA 4 T. Fusko, Ľ. Machyniak, P. Hurajt, O. Kosztolányi 

Uznesenie č. 16-19/7 

P-SZB schvaľuje Smernicu pre systém zimných súťaží 2019/20. Smernica je súčasťou prílohy zápisu. 

Uznesenie č. 16-19/7 

ZA 4 T. Fusko, Ľ. Machyniak, P. Hurajt, O. Kosztolányi 

Uznesenie č. 16-19/8 

P-SZB schvaľuje návrh skratiek KB pre potreby časomiery. Zoznam skratiek KB je súčasťou prílohy zápisu. 

Uznesenie č. 16-19/8 

ZA 4 T. Fusko, Ľ. Machyniak, P. Hurajt, O. Kosztolányi 

Nová úloha 16-19/u51 
Zapracovať do Matriky SZB Zoznam skratiek KB. 

 T: do 18.12.2019 Z: matrikár SZB 

 Príprava mimoriadneho VZ  

Mimoriadne VZ 9.11.2019 (sobota) v NBC Osrblie.  
Harmonogram MVZ 2019 podľa Stanov SZB: 
- termín pre určenie počtu delegátov za registrovaný KB na Mimoriadne VZ SZB prezídium stanovuje k 

29.3.2019. 
- do 9.10.2019 informovať predsedov KB o počtoch delegátov 
- do 25.10.2019 sú KB povinné doručiť menný zoznam delegátov za svoj KB a tiež návrh kandidátov na 

volené funkcie v doplnkových voľbách do orgánov SZB 
- kandidáti na funkcie musia doručiť písomné súhlasy so svojou  kandidatúrou a výpis z registra trestov nie 

starší ako 3 mesiace do 6.11.2019 
- P-SZB 28.10.2019 schváli dokumenty na MVZ SZB 2019 

- 31.10.2019 zaslať pozvánku na Mimoriadne VZ SZB delegátom a schválené dokumenty 

Uznesenie č. 16-19/9 

P-SZB schvaľuje Harmonogram MVZ 2019. 

Uznesenie č. 16-19/9 

ZA 4 T. Fusko, Ľ. Machyniak, P. Hurajt, O. Kosztolányi 

 Informácie viceprezidentov zo zasadnutí komisií 

- Informácie z TMK 26.09.2019 P-SZB vzalo na vedomie. 
- Informácie z ŠTK, O. Kosztolányi doplnil informáciu zo zasadnutia ŠTK, Technický delegáti vo svojich 

správach odporúčajú sa zaoberať týmito návrhmi, citujem: 
1. „Pre komisiu pre mládež by stálo za úvahu zaoberať sa aj počtom streleckých položiek pre kategórie 
žiaci B a C v mixe.“ 
2. „... pred začatím pretekov oboznámiť rozhodcov a operátorov na strelnici o ich povinnostiach. 
Operátorov, ktorí ešte nerobili túto prácu, tak ich vyškoliť. 
3. Rozhodcom, ktorí sa málo zúčastňujú pretekov by som odporúčal účasť na školeniach rozhodcov pre 
zvýšenie odbornosti. 
4. SZB do poručujeme zabezpečiť dostatok štartových čísel a doriešiť pevnosť nových vzduchovkových 
stojanov. 



5. Dodržiavanie pravidiel SZB na všetkých podujatiach rovnako. 
Z toho vyplýva, že ŠTK by sa mala zaoberať prevažne otázkam dodržiavania pravidiel SZB bez výnimiek, 
ďalej zaoberať sa školením a preškolením rozhodcov. Taktiež doriešiť otázky týkajúce sa nových 
vzduchovkových terčov. 

Nová úloha 16-19/u52 
Zakúpiť nové štartové čísla pre všetky kategórie. 

 T: do 28.12.2019 Z: VP SZB pre ekonomiku a marketing, sekretariát SZB 

- kontrolórka SZB Z. Aneštíková vzniesla požiadavku na preškolenie BOZP všetkých rozhodcov pred každým 

podujatím v rámci porady rozhodcov, technických delegátov a dobrovoľníkov. Podpísané preškolenia 

budú kontrolované. 

- informácia s komisie mládeže, Ľ. Machyniak informoval o jesenných testoch, ktoré sa uskutočnili 

v plánovaných termínoch, ale z dôvodu zvýšenej chorobnosti športovcov a neúčasti z iných dôvodov sa 

koná 26.10.2019 náhradný termín testovania 

 Rôzne 

a) Predĺženie Nájomnej zmluvy uzavretej 6.7.2012 s Klubom Biatlonu Valaská-Osrblie 

- Predmet nájmu je ubytovňa, súpisné číslo 234 a garáž s číslom súpisným 153, v katastrálnom území 

Osrblie zapísanej na LV Č. 139 na pozemku parcelné číslo 617/1, 618, 619. 

- prezident SZB informoval o jednaní s predsedom KB J. Černákom ohľadom Nájomnej zmluvy. 

Jednanie neprinieslo žiadny výsledok. Členovia prezídia SZB prejednali situáciu a navrhli riešenie.  

Uznesenie č. 16-19/10 

P-SZB schvaľuje predĺženie Nájomnej zmluvy uzatvorenej 6.7.2012 do termínu 31.5.2020 za nezmenených 

zmluvných podmienok. 

Uznesenie č. 16-19/10 

ZA 4 T. Fusko, Ľ. Machyniak, P. Hurajt, O. Kosztolányi 

b) Otvorený list M. Sedláček 

- dňa 7.10.2019 sme zaevidovali Otvorený list od p. Sedláčka, predsedu KB I. Banská Bystrica. 

P-SZB sa oboznámilo s obsahom listu a poverilo GS SZB zaslať odpoveď: 

1) Zápisnica obsahuje všetky náležitosti podľa Zákona o športe a Prezídium SZB má v kompetencii 

pozývanie hostí. 

2) Viceprezident pre mládež Ľ. Machyniak na úvod ospravedlnil prezidenta SZB z neúčasti na Valnom 

zhromaždení zo zdravotných dôvodov.  

3) Známky s týmto logom sa používali v predchádzajúcich rokoch a budú sa používať aj naďalej. 

4) Zákon o cestovných náhradách je potrebné si prečítať celý a s porozumením.  

5) Zákon o cestovných náhradách je potrebné si prečítať celý a s porozumením. 

6) Dovoľujeme si pripomenúť, že návrh rozpočtu predkladal Viceprezident pre ekonomiku a 

marketing R. Málik. Logo SZB je oficiálne schválené Valným zhromaždením SZB.  

7) Viceprezident pre ekonomiku a marketing R. Málik nám doručil dňa 30.9.2019 oznámenie o vzdaní 

sa funkcie VP pre ekonomiku a marketing. 

8) Článok 10.1.6 Stanovy SZB: Prezident SZB je povinný na žiadosť ktoréhokoľvek člena SZB požiadať 

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR o určenie nezávislého pozorovateľa. Ministerstvo 

určí nezávislého pozorovateľa. Cestovné náklady na pozorovateľa znáša SZB. 

9) Od nástupu prezidenta odstúpil z prezídia len Marek Matiaško pre nezvládnutie povinností 

vyplývajúcich z jeho funkcie VP pre športovú reprezentáciu. Všetkým VP skončilo funkčné obdobie v 

roku 2018, z čoho logicky vyplýva, že neodstúpili, ale neboli navrhnutí na ďalšie funkčné obdobie 

žiadnym klubom. Z bývalých členov prezídia boli do prezídia navrhnutí klubmi len Tomáš Fusko do 

funkcie prezidenta a Ondrej Kosztolányi do funkcie VP. 

10) Logo SZB je oficiálne schválené Valným zhromaždením. 

c) Odstúpenie R. Málika 



- Na základe odporučenia členov P-SZB bolo od R. Málika dňa 30.9.2019 doručené na sekretariát SZB 

Oznámenie o vzdaní sa funkcie Viceprezidenta SZB pre ekonomiku a marketing z osobných 

a pracovných dôvodov. 

P-SZB berie na vedomie odstúpenie Viceprezidenta pre ekonomiku a marketing R. Málika. 

Vzhľadom k tomu, že funkcia Viceprezidenta SZB pre ekonomiku a marketing je pre SZB jednou 

z kľúčových funkcií, P-SZB navrhlo poveriť  kompetenciami Viceprezidenta SZB pre ekonomiku 

a marketing prezidenta. 

Uznesenie č. 16-19/11 

P-SZB poverilo prezidenta T. Fuska kompetenciami VP pre ekonomiku a marketing do zvolenia nového 

Viceprezidenta  SZB pre ekonomiku a marketing. 

Uznesenie č. 16-19/11 

ZA 4 T. Fusko, Ľ. Machyniak, P. Hurajt, O. Kosztolányi 

 

 

d) Odmena Anastasia Kuzmina 
- Anastasia Kuzmina oznámila ukončenie kariéry. Prezídium SZB prejednalo návrh odmeny. 

Uznesenie č. 16-19/12 

P-SZB schvaľuje malokalibrovku, s ktorou dosiahla všetky úspechy, do vlastníctva Anastasie Kuzminy. 

P-SZB schvaľuje odmenu 6.000 Eur pre Daniela Kuzmina. 

Uznesenie č. 16-19/12 

ZA 4 T. Fusko, Ľ. Machyniak, P. Hurajt, O. Kosztolányi 

 

 

Nasledujúce zasadnutie P-SZB sa uskutoční  28.10.2019 v sídle SZB. 

 

Zapísal: S. Šarközi 

 

Schválili: členovia P-SZB 
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