Slovenský zväz biatlonu, Banská Bystrica

Zápis zo zasadnutia

č. 5

Komisie pre riadenie a rozvoj klubov SZB
Osrblie 26.02.2016.
Prítomní: Marian Kazár, Pavol Kobela ,Juraj Maxa, Štefan Baloga, Peter Regúly st., Peter
Ivánek, Libor Mladší, Miloš Berčík, Jindrich Lonský, Mirko Oberhauser, Jaroslav Kamenský
Ospravedlnený: Jindrich Lonský, Ján Prachár
Prizvaní: Luptovský Igor, Baka Michal, Majdiš Gustáv
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie pre riadenie a rozvoj klubov SZB a dal schváliť
program zasadnutia, v znení pozvánky na zasadnutie.
2. Informácie zo zasadnutí Prezídia SZB, Výkonného výboru SZB
Predseda KRRK M. Kazár podal informácie zo zasadnutia Prezídia SZB, VV SZB od posledného
zasadnutia komisie
P SZB marec 2015, schválenie GS SZB, kooptácia nového člena VV SZB, informácia
o hospodárení rok 2014, kde boli predložené i došlé faktúry za minulé obdobie,
vyhodnotenie zimnej sezóny 2014/5 (ŠTK), schválenie Smerníc leto 2015, schválenie
Smernice ÚTM 2015
P SZB máj 2015, informácia o plnení finančného plánu SZB na rok 2015 za obdobie I.-IV
2015, vyhodnotenie zimnej sezóny 2014/5 (TMK), schválenie RD trénerova plánov na sezónu
2015/6, schválenie nominačných kritérií LB 2015
P SZB október 2015, zaradenie bodu – vyslovenie nedôvery prezidentovi a viceprezidentom.
K tomuto bodu bolo vyjadrenie prezidenta a členov prezídia. P. Hyža hovoril o jednaniach
s riaditeľom Dukly – že bude radených 10. Športovcov a dvaja RD tréneri. Ďalej hovoril
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- 2 o prijatom zákone o športe, že v dodatočnom procese zväzy nebudú ukrátené.
Oponovali mu členovia prezídia p. Kobela, hovoril o tom , že zväz nedal ani jednu
pripomienku, čo avizoval meilom 28.8.2015 členom prezídia. Hovoril že daný vzorec nám
vypočíta o polovicu menej inančných prostriedkov. O jednaní VŠC DUKLA hovoril že existuje
nariadenie vlády, ktoré určuje zaraďovanie športovcov do rezortných stredísk. Tréneri VŠC
Dukla dostali výpovede a zväz v zastúpení prezidentom a viceprezidentom nedal
zainteresovaným vedieť výsledok jednania, je teda zrejme že ich spolu s mládežou
nepotrebujú.
p. Fusko: biatlon vo VŠC Dukla sa budoval dlhoročne. SZB mal vždy záujem, aby biatlon mal
čo najviac miest. Nik nepoveril prezidenta a viceprezidenta aby sme tieto miesta vyhlásili za
nepotrebné. Všetky zväzy vždy bojovali, aby mali čo najviac miest a mládežníkov na dukle
a mi ich prepustíme.
Prezídium na základe článku 16 Stanov SZB hlasovalo jednotlivo o uvoľnení prezidenta SZB
a viceprezidentov. Hlasovanie o vyslovení nedôvery:
Prezident SZB

7 za, 2 sa zdržali, 3 proti

Viceprezident SZB pre štátnu reprezentáciu

6 za, 3 sa zdržali, 3 proti

Viceprezident SZB pre kluby a súťaže

5 za, 4 sa zdržali, 3 proti

Prezídium SZB uvoľnilo prezidenta SZB Jána Hyžu, a potvrdilo vo funkcii oboch
viceprezidentov SZB.
P SZB schválilo T. Fusku za štatutára a člena VV SZB do najbližšieho Valného zhromaždenia
SZB, a následne kooptáciu nového člena P SZB, na základe výsledkov volieb do P SZB
konaných na Valnom zhromaždení SZB 2014.
Vyhodnotenie letnej sezóny 2015 (ŠTK).Schválenie smernice zima 2015/6, úprava pravidiel –
dĺžka tratí, počet strelieb, písomná správa o hospodárení za 1.-9. 2015, spracoval GS SZB.
Schválenie nominačných kritérií ženy, muži na prepracovanie, ktoré boli schválené
v decembri (aj tak sa na niektoré akcie nenominovalo podľa schválených nom. kritérií.)
Vyhodnotenie testovania UTM SZB, predniesol I. Luptovský, 10 ZM splnili smernicu na
zriadenie a L Hrádok a Brezno mali po 6. Pretekárov. R. Šimočko, bol poverený VV SZB na
prípravu Stanov SZB, komisia v zložení R. Šimočko, T. Fusko, L. Lepeň, + 1 člen KRK. M. Kazár,
informoval o prácach v NBC Osrble, ktoré sa uskutočňujú, v súlade so zoznamom prác ktoré
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- 3 schválil VV SZB, pre udelenie licencie A NBC Osrblie, práce potrebné pre zaistenie zimnej
sezóny podľa finančných možností SZB a počtu pracovníkov.
P SZB december 2015, kontrola úloh, informácia o uzatvorení pracovných zmlúv v súvislosti
s prípravou sezóny NBC Osrblie. Úloha na sekretariát SZB spracovanie návrh odpísanie
nevymáhateľných pohľadávok SZB, pokračovať v jednaniach o odpredaji garáži, patriacich
k administratívnej budove SZB. P SZB schválilo predaj za cenu 130 000 €. Informácia
o hospodárení I.- XI. 2015., V októbri SZB obdŕžal 100 000 € z MŠVVaŠ SR na dostavbu NBC
s 30% spolufinancovaním. Viacerými členmi P SZB bolo konštatované, že bolo by zle žiadať
vysoké investície pri nastavenom spolufinancovaní, chýba vízia ako budeme budovať
a spravovať ho. Je potrebné SZB finančne stabilizovať a nie stále viac vlastných zdrojov
vkladať do NBC. Schválenie rozpočtu na rok 2016, schválenie zasadnutí P SZB na rok 2016.
Scválenie Harmonogramu prípravy Valného zhromaždenia. Delegovanie GS SZB do
aprílového Zhromaždenia klubov, podpisové práva prezidenta SZB. Schválenie Smernice
č.1/2016 o poskytovaní náhrad pre rozhodcov a dobrovoľníkov.
3. Zimná sezóna 2014/15
Zástupcovia klubov sa všeobecne zhodli na dobrej úrovni pretekov v zimnej sezóne.
S diskusie vyšiel záver, že je potrebné označenie trénerov (rodičov) detí, čo sni mi
prechádzajú trať pred pretekmi (počas nástrelu), aby sa predišlo rozporom s pravidlami SZB.
4. Interpretácia členov komisie pre riadenie a rozvoj klubov SZB, účastníkov
zasadnutia
L. Mladší, Revúca – dotaz na návrh odvolania prezidenta SZB, čo a ako ďalej. Prezentácia
biatlonu, atraktívnejšie preteky, treba aby KB dali podnety. V Revúcej urobili nábor, podpora
mesta, čo sa odzrkadlilo i na počte štartujúcich pretekároch z ich KB. Treba aby VEB stránka
SZB bola aktuálna, nie je taká aká by mala byť, aby sa dalo dočítať i o komisiách SZB.
Jednoduchá propagácia BI. Spolupráca s STV a masmédiami pre väčšiu propagáciu BI.
P. Kobela, Dukla B.B. – odvolanie bolo podľa stanov SZB, dôvod písomná správa
o hospodárení , október 2015 – neudržateľný stav. Zákon o športe, pre SZB je horšie
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- 4 financovanie, ako v minulom období. Celkovo SZB dostane viac fin. prostriedkov cca o 20%.
No na mládež o cca 40 % menej, ako minulý rok – dôsledok že SZB k zákonu nedal žiadnu
pripomienku. Veľká chyba sa stala, keď sa začala prestavba 2008, nemali sme financie na
naprojektovanú prestavbu (1,3 milión €). P SZB na zasadnutí odmietlo momentálnej
finančnej situácii vybudovanie snežného depa, potreba pre udelenie licencie A. Budova SZB
v B.B. treba do nej investovať výmena okien, dverí, GO kotolne atď. doplnil GS, zisk s budovy
sa dal do činnosti SZB, RD ... Na reakciu propagáciu BI vyzdvihol prístup A. Kuzminovej pri
priprave a realizácii strelnice na Králikoch, kde boli pridelené fin. prostriedky bez spoluúčasti.
V projekte je uvažované i s kolieskovou dráhou. Tak isto treba podporiť i ďalšie štadióny a to
je výzva, ako ďalej. Na podnet ako ďalej s BI v Dule B.B. reagoval, že družstvo žien (5), mužov
(5) a tréneri RD muži a ženy budú zabezpečení. Ako i elít team A. Kuzminová s trénerom. Kde
by mali byť i asistenti trénerov RD. Čo sa týka mládeže, pokiaľ nebude na Dukle, lebo
nastavené kritéria sú vysoké, tréneri Kobela a Matiaško sa nebránia spolupráce. Má svoje
vízie tak aby športovci zaradení do CTM B. Bystrica mali vytvorené dobré tréningové
podmienky v B. Bystrici a na Králikoch. Do marca majú zmluvný športovci platné zmluvy
a následne situáciu bude treba spolu s CTM riešiť. Je na SZB , ako si požiadavky (kritéria,
počty) na Dukle presadia.
G. Majdiš, METEOR D.K. – Zriadenie ekonomickej komisie SZB. Vysvetlenie odvolania
prezidenta bolo prezídium schválené, že podá poverený T. Fusko. Nakoľko viceprezident SZB
I. Lehoťan vyjadrenie nechcel urobiť, za SZB- bolo doplnené účastníkmi zasadnutia. Ďalej
hovoril o Dukle, čo so situáciou ohováraní športovcov, trénerov pani Halinárovou. Tréneri
mládeže museli v októbri odísť. Bolo povedané s jednania prezidenta a viceprezidenta SZB,
s riaditeľom Dukly že budeme mať jedného trénera na mládež v NŠC, zatiaľ sa nič
neuskutočnilo. Ako bude fungovať CTM Banská Bystrica, kde boli stiahnutí výkonnostní
pretekári z celého Slovenska, čo s pretekármi ďalej. Trénerov Matiaška a Kobelu sa nik
nepýtal, ale naši zástupcovia súhlasili so zrušením mládeže v Dukle B.B., aby sa zbavili
funkčných trénerov mládeže.
M. Oberhauser – Osrblie, zlá situácia v KB Osrblie, problém oblúková hala - hangár,
majetkové vysporiadanie ŽP Šport a.s. – list vlastníctva KB Osrblie. Požiadavka ŽP vyrovnanie
pohľadávky.KB Osrblie, dával požiadavku, na propagáciu TOP športovcami BI v škole Valaská,
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- 5 čo im v minulom období (P. Hurajt), im pomohlo pri nábore nových adeptov BI. Kladne
reagoval na informáciu o prípravách stanov SZB, priama voľba, na konkrétnu funkciu.
J. Kamenský MŠK Brezno, hovoril, že bez fin. prostriedkov sa šport ťažko dá robiť. Treba aby
SZB pomohla firma a aby nový kandidát na prezidenta SZB bol pred Valným zhromaždením
SZB predstavený zástupcom klubom BI. Hovoril o možnosti financovania výstavby NBC z euro
fondov, tak, ako to je telocvičňa Brezno. Vyzdvihol prácu M. Kazára v NBC a mu je
nevysvetliteľné prečo konči s prácou v NBC.
J. Maxa – Breza, hovoril, o málom záujmu detí v ich regióne. Vyslovil pochvalu na adresu A.
Kuzminovej, že na pretekoch v Predajnej sa s deťmi KB Breza fotili ... Podporil financovanie
z euro fondov i iné činnosti SZB.
P. Ivánek – Skalité, Keď budú financie vo zväze , potom samôže pracovať na výstavbe NBC
Osrblie. Majú dosť žiakov, problém s dorastencami – zbrane, strelnica, chýbajú kompletné
tréningy ktorí majú možnosť absolvovať v blízkom stredisku v POL (30 km). Ešte vždy
pokračuje výstavba diaľnice a je možnosť vybudovať strelnicu na miestach, kde obec dala
vyvážať nadbytočnú zeminu, sú vytvorené plochy pre umiestnenie strelnice a tratí , týmto
žiada pomoc SZB. Propagácia biatlonu po celej SR, účasť členov RD na podpore biatlonu.
P. Regúly st. – Vyhne, hovoril o nutnosti spracovania zoznamu športovcov mládežníkov
a treba o nich jednať, aby mali vytvorené kvalitné podmienky. Treba to mať pripravené, aby
sme nestratili miesta
I. Luptovský – viceprezident SZB Na mládež na tento rok máme menej financií a ešte Dukla
nám nebude zaisťovať toľko mládežníkov a je otázne koľko? KB SZB už nečakajú len na fin. zo
SZB, sami zaisťujú chod KB a UTM. V roku 2015 sa uskutočnilo testovanie, kde na základe
testovania sa navrhlo i vyraďovanie, no to sa neuskutočnilo. Mládež športy v spolupráci so
školami v zime podporuje Kalokagatiu a iné podujatia, treba zosúladiť termíny. Letná časť –
letný biatlon a druhá časť braný viacboj mládeže aj s Majstrovstvami SR. Pre vrcholový šport
sa bez financií nedá robiť, treba pre špičkových športovcov zabezpečiť kvalitné podmienky
a profesionálnych trénerov, ktorý ich povedú, v ďalšom športovom raste.
M. Baka GS – hovoril, že bol spracovaný zoznam pohľadá viek a je na SZB, ako budú
vyrovnané záleží od príjmov. Reagoval na neudeľovanie diplomov na MS vo VP, diplom
dostanú dodatočne. Na podnet s diskusie o malej propagácii BI v STV, počas IBU CUP
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- 6Osrblie, hovoril, že Ivor Lehoťan sa zdal predsedu org. výboru IBU CUP, a on sám robil všetko
pre to, aby robota išla a rozhodujúce veci boli zrealizované.
5. Rôzne
-

Z diskusie vyšiel záver, aby P SZB rozhodlo a vyčlenilo fin. prostriedky na nákup

nových vzduchovkových sklápacích terčov, tak aby staré terče sa dali použiť na tréning ZM,
KB, táto požiadavka nebola riešená z predchádzajúceho zasadnutia.
-

Zvolanie zasadnutia komisie pre riadenie a rozvoj KB pred valným zhromaždením, aby

boli predstavení kandidáti na prezidenta SZB.
V závere poďakoval predseda komisie, prítomným za účasť a poprial veľa zdaru našim RD na
pretekoch ME, MS, i na posledných domácich pretekoch - Majstrovstvách Slovenska v Osrblí,
ako i do ďalšej sezóny.
Zapísal:

Marian Kazár

Overili:

Peter Ivánek, Štefan Baloga

