Zápis zo zasadnutie Prezídia SZB č. 6
Banská Bystrica, 26.10.2018
Začiatok zasadnutia 14:00. Koniec zasadnutia 20:15.
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Disciplinárna komisia
3. Schválenie Zmluvy o ŠŠR s opraveným čl. 5 bod 9.
4. Schválenie Smernice systému zimných súťaží (SZS)
5. Kontrola úloh
6. Informácie zo zasadania komisií
7. Rôzne
Prítomní: T. Fusko, O. Kosztolányi, M. Matiaško, R. Málik, P. Hurajt.
Prítomní na vlastnú žiadosť: p. Galovič (Sport Management Company, spol. s r. o.) manažér sestier Fialkových, p.
Fialka, p. Fialková, p. Kobela (VŠC Dukla).
Prizvaní: Z. Aneštíková (kontrolór SZB), S. Šarközi (GS SZB), J. Matiaško (predseda DK SZB), P. Melicher (DK SZB),
JUDr. T. Suchý (advokát SZB).
Neprítomní: Ľ. Machyniak (VP SZB), Ľ. Lepeň (DK SZB).
Otvorenie
T. Fusko privítal prítomných a dal hlasovať o doplnenie programu ako bod 2. Disciplinárna komisia.
P SZB schvaľuje program - jednohlasne
Disciplinárna komisia (DK)
Predseda DK SZB J. Matiaško a člen DK P. Melicher informovali o priebehu stretnutia, ktoré sa uskutočnilo
20.10.2018 v budove SZB za prítomnosti Jozefa Matiaška - predseda disciplinárnej komisie (DK), Ľubomíra
Lepeňa - člen DK, Pavla Melichera - člen DK, Pavla Hurajta - VP SZB pre športovcov, Petra Fialku a Renáty
Fialkovej - rodičia Paulíny a Ivony Fialkových, Zdenky Aneštíkovej - kontrolór SZB DK. DK SZB vypočula názor
rodičov členiek RD Paulíny a Ivony Fialkových ako aj viceprezidenta SZB pre športovcov. DK zobrala na
vedomie stanovisko advokátskej kancelárie GPL - právneho zástupcu Paulíny a Ivony Fialkových.
DK sa vyjadrila, že do dnešného dňa neboli doručené body, ktoré boli sporné v Zmluve o ŠŠR. DK nemá právo
zasahovať do textácie Zmluvy o ŠŠR.
T. Fusko, P SZB bude rešpektovať stanovisko DK a uviedol, že P SZB schválilo text Zmluvu o ŠŠR a každý
reprezentant má povinnosť podpísať Zmluvu o ŠŠR.
P. Hurajt, informoval o priebehu niekoľkých telefonických diskusií a stretnutí so športovkyňami, požiadavky
športovkýň sa obmedzujú na realizačný tím a odmietajú udeliť zväzu súhlas na použitie svojich osobnostných
práv pre tretie strany.
P SZB skonštatovalo, že pokiaľ SZB nezíska súhlas a športovkyne nepodpíšu Zmluvu o ŠŠR, SZB nebude
schopný plniť marketingové zmluvy a SZB bude ohrozený. Situácia je vážna a SZB je ochotný dospieť
k riešeniu.
Hlasovanie
T. Fusko požiadal prítomných viceprezidentov o hlasovanie, ktorým umožnia k bodu 2. prítomnosť rodičov
sestier Fialkových, p. Galoviča (manažéra sestier Fialkových) a p. Kobelu (VŠC Dukla), ktorí prišli na P SZB na
vlastnú žiadosť.
P SZB schvaľuje jednohlasne, aby boli prizvaní na zasadnutie p. Fialka, p. Fialková, p. Kobela.
P SZB schválilo (za: 4, proti: 1) prítomnosť p. Galoviča, manažéra sestier Fialkových.
Prezident T. Fusko privítal p. Fialkovú, p. Fialku, p. Kobelu, p. Galoviča.
Téma diskusie je Zmluva o ŠŠR. Pripomenul, že P SZB schválilo znenie zmluvy, SZB má záujem podporovať
biatlon a športovcov, predstavil JUDr. Suchého a požiadal hostí, aby sa vyjadrili k danej situácii.

P. Kobela, VŠC Dukla si plne uvedomuje kompetencie zväzu v nominácií na medzinárodné podujatia. VŠC
Dukla nebudeme komentovať znenie zmluvy. Do ďalšieho obdobia je nutné vyriešiť pochybnosti či dievčatá
budú alebo nebudú nominované na svetové poháre MS a ME, nakoľko zo strany štátu cez MO SR boli
vynaložené finančné prostriedky na zabezpečenie športovej prípravy.
Súčasnosti len na objasnenie situácie biatlonu na Dukle, do dnešného dňa boli na prípravu dievčat vyčlenené
prostriedky vo výške 21 000 € na športovú prípravu. Ak by sme mali reagovať na ten list p. Fialku, tak nikdy
nebolo povedané na Dukle, že pán Jambor je vyselektovaný fyzioterapeut pre Paulu Fialkovú.
My navrhujeme aby bola zo strany zväzu spravená s Paulínou a Ivonou dohoda o zabezpečenie realizačného
tímu, nakoľko je to momentálne asi posledný bod sváru, kde budú garantované počty členov realizačného
tímu, čo znamená 3. Je najhoršie, keď to riešia právnici. Verím že zvážite všetky okolnosti k tomu, aby sme
vedeli do ďalšieho obdobia dievčatám vytvoriť podmienky také, aby boli v kľude na pretekoch.
p. Fialka, oni (sestry Fialkové) nie sú ochotné odovzdať zväzu osobnostné práva na takú manipuláciu aká je
v zmluve o ŠŠR zahrnutá. To je ten druhý bod. Samozrejme ako som aj v liste uviedol sú ochotné komunikovať
so sponzormi, prezentovať ich atď. atď., všetko ale myslím, že majú aj nejaké svoje právo, keď je o ne záujem
a dokážu si vybojovať nejaké peniaze na prípravu, aby im to bola umožnené. Bola to komunikované cez Pala
Hurajta asi raz alebo možno dva krát ale to bolo jediné. Ale kedy malo prezídiom ochotu sa stretnúť a začať
riešiť tento problém, mohlo sa to vyriešiť. A posledná moja kvapka bola tá, ktorá bola tá zo strany
disciplinárnej komisie že porušli rozhodnutie P SZB. Strašne ma zaujíma, keď niekto nepodpíše zmluvu takú
ktorá z jeho pohľadu je nevýhodná aké to môže byť porušenie.
My sme si myslíme, že máme pravdu a že tá zmluva je postavená zle a tie veci, ktoré tam sú neakceptovateľné
pre nás a podľa nás aj protiprávna.
T. Fusko reagoval na vyjadrenie p. Fialku. Zmluvu o ŠŠR pripravili právnici. Kontrolou sme zistili, že chyba
s prevodom osobnostných práv sa stala pri prepise a znenie Zmluvy o ŠŠR s opraveným čl. 5 bod 9 bolo
zaslané členom P SZB na schválenie.
JUDr. T. Suchý, naša advokátska kancelária pripravila zmluvu, po tom ako boli vyzvaná. Zväz sa snaží zavádzať
normy a štandardy. Navštívili sme v Bratislave právneho zástupcu sestier Fialkových, vyvinuli sme maximálne
úsilie, aby Zmluva o ŠŠR bola podpísaná. Požiadavky od protistrany boli z pohľadu SZB neakceptovateľné a
nebolo možné ich zapracovať do Zmluvy. Fakturácia v zmluve o ŠŠR nepatrí, to čo musí byť, je ochrana práv.
Nebol záujem a vôľa poskytovať osobnostné práva. Je to kľúčový bod v Zmluve o ŠŠR. Zmluva je koncipovaná
ako veľmi jednoduchá, nie sú v nej žiadne sankcie ani pokuty.
p. Galovič, som športový manažér a moja firma Sport Management Company, spol. s r. o. v podstate posledný
rok a pol vlastní osobnostné marketingové práva voči Paule Fialkovej a prišiel som len z jedného jediného
dôvodu, aby som v maximálnej možnej miere prispel k tomu, aby to celé to trojmesačné obdobie
dohadovanie sa o podľa mňa absolútne jasných veciach, ktoré neviem z akého dôvodu a prečo sú
problematické, pretože stopercentne som presvedčený o tom, že všetky strany tej zmluvy majú rovnaký cieľ
tak, aby som jednoducho prispel maximálne k tomu, aby sme už nestrácali ďalej čas, lebo všetci viete že tá
sezóna je skoro pred nami a myslím si, že aj tak aj tak v konečnom dôsledku k tej dohode prísť musí. Či proste
sa budeme tváriť, akokoľvek sa budeme tváriť, akokoľvek si budeme dokazovať, kto má menšiu a väčšiu
pravdu, tak ja som stopercentne presvedčený, že vy tie dievčatá potrebujete a že tie dievčatá ten šport chcú
robiť.
To znamená, že keď budeme vychádzať z tejto základnej úrovne, tak som tu len preto, aby som možno
dovysvetlil nejaké veci. Ja som sa mnoho z tých vecí snažil tie dievčatá nejakým spôsobom pozitívne
usmerňovať v tom, aby k tej dohode došlo, to, že vlastne majú právneho zástupcu, je skôr podľa mňa otázka
ich nejakej dôvery alebo nedôvery k tomu, akým spôsobom sa zmluva uzatvára, pretože oni prosili pána
prezidenta a možno aj pána Hurajta o to, aby celý ten proces prebiehal v apríli, kedy je dostatok času, proste
sa teoreticky doťahovať o tom, že či my viac ustúpime tu a vy niekde inde. Strašne nešťastné je, že vlastne sa
k tým návrhom dospelo o niekoľko mesiacov neskôr. No a teraz, keby som prešiel k tým zmluvám, ku ktorým
sa právny zástupca vyjadroval, tak treba povedať, že toto už je tretia verzia tej zmluvy. My máme zaevidovanú
nejakú prvú verziu, ktorá bola naozaj veľmi široká, dokonca spájala šport s reklamnými činnosťami, kvázi bol
jeden termín, dali sme tam nespočetné množstvo pripomienok, pretože z nášho pohľadu tá zmluva bola
absolútne amatérska. S niektorými z pripomienok sme uspeli, zmluva bola upravená na základe nejakých
našich požiadaviek v tej technickej časti myslím, no a to znamená, že dneska hovoríme o tretej verzii zmluvy,
dokonca pán prezident hovorí o štvrtej, keď teda boli už upravené nejaké tie nezrovnalosti s tými
osobnostnými právami, ja chcem len to povedať, že tieto štyri verzie už je relatívne dosť na to, aby ste sa
pokúsili to nejakým spôsobom vyladiť a dostať do takého stavu, aby aj dievčatá boli spokojné, aj vy aby ste
naplnili svoje ciele, ktoré s tým sledujete. Ja musím povedať, že je to dosť neštandardné spojiť štátnu

športovú reprezentáciu s obchodnými záležitosťami do jednej zmluvy a podmieňovať tým vlastne nejaký
status reprezentanta tejto krajiny, pretože napriek tomu, že mnoho športových zväzov má založené
marketingové spoločnosti na to, aby obchodovali, symboliku, aby odovzdali hodnotu toho športu, tak len
málokedy sa to deje a dokonca som presvedčený o tom, že v individuálnom športe vôbec na Slovensku, teda
sa to nedeje tak, že je to vlastne súčasťou jednej zmluvy. Na jednu zmluvu o štátnej športovej reprezentácii
predsa tento štát pripravil Štatút reprezentanta, ktorý absolútne jasne definuje, že čo tá štátna športová
reprezentácia je, a čo ten športovec vlastne musí urobiť preto, aby mohol byť štátnym športových
reprezentantom, na druhej strane definuje zväzu nejakú ochranu toho športovca, takisto nejaké jeho
povinnosti, na to je veľmi jednoduchý dva a pol stranový Štatút reprezentanta, ktorý keby každý zväz
podpísal, tak a priori nemôže mať problém vyslať športovca na súťaž, kde bude reprezentovať túto krajinu a
tie podmienky, za akých sa toto deje, sú absolútne jasné. Keďže vaša zmluva je v zásade komplikovanejšia,
pretože v jednej zmluve sú zmiešané aj teda tie atribúty štátnej športovej reprezentácie aj nejaký rámec
obchodných záležitostí, tak jednoducho sa dostávame do situácie, kde nejaké tie osobnostné záujmy
športovcov narážajú na filozofiu, obchodnú filozofiu zväzu a je veľmi nešťastné, v tej komunikácii nakoniec sa
dostatok stavu, keď zväz na jednej strane hovorí, že zmluva je nemenná, to znamená a priori čokoľvek
poviete, alebo akokoľvek máte k tomu výhradu, nás to nezaujíma, lebo je to nemenné, pretože 37 alebo 27
športovcov ju podpísalo, dokonca ju podpísala olympijská víťazka, tak musí byť dobrá. Ale treba povedať, ako
to len na zjemnenie, že olympijská víťazka podpísala aj takú zmluvu, že na základe tej zmluvy ju vysťahovali z
jej vlastného domu, takže nemyslím si, že toto je úplne relevantné, že jej právne vedomie je na takej úrovni,
že keď to ona podpísala, tak to musí byť 100 %-ne tá zmluva v poriadku a jednoducho je nemenná. To len tým
chcem povedať, že v tej komunikácii si myslím, že my sme urobili všetko preto, aby sme jednoznačne
definovali, čo nám v tej zmluve vadí. Niečo sa samozrejme zapracovalo, za čo ďakujeme a kľúčová vec, o
ktorej asi treba hovoriť je to, že ak chcete tak široké plnenia zo strany Fialkovcov alebo od Fialkových, hej? a
chcete vlastne aj obchodné veci aj veci ohľadom štátnej reprezentácie aj všetko ostatné, no tak aj oni by
chceli vlastne mať nejaké protiplnenia z tej strany, ktoré tú zmluvu budú vyvažovať. Oni jasne definovali, že to
vyvažovanie spočíva len v jednej zásadnej veci a to je v tej veci, že chcú mať garanciu, že športový tím ich
trénerský tím, ktorý jednoducho s nimi pracuje, ktorý im dopomohol k tým výsledkom v minulej sezóne v
predminulej sezóne, bude súčasťou reprezentačného družstva. Ja som pri tých jednaniach doteraz nebol, ale
mám tie informácie také, že to jednoducho nebolo pre ten zväz prípustné, že bolo diskutované, že možné to
nie je, následne nemáme na to peniaze, následne nemáme na to akreditačné kvóty. To znamená, takú som ja
dostával spätnú informáciu, jednoducho nie sú schopné alebo možné, že nie je možné dohodnúť sa s tým
zväzom, pretože tá základná vec, o ktorú oni bojujú, aby jednoducho tých trénerov na tých podujatiach, kde
budú reprezentovať krajinu, mali k dispozícii, nie sú na tom schopní dohodnúť sa s tým zväzom. A toto by
nejakým spôsobom vyjednáme a proste dohodneme, tak ja nevidím žiaden zásadný problém v tom, aby tá
zmluva zo strany dievčat nemala byť podpísaná. Uznávam len to, že tá zmluva je široko koncipovaná, nie sú
tam žiadne veci, ktoré by povzbudzovali z hľadiska nejakých potenciálnych pokút a všetkých týchto vecí, ja z
toho pohľadu si myslím, že je to relatívne čisté, osobnostné práva sme neriešili do poslednej veci, pretože to
považujeme za najmenej podstatnú zložku tej zmluvy, pretože oni keď nebudú mať realizačný tím, keď
nebudú mať trénerov, tak načo tu budeme riešiť marketing? To znamená, že my sme sa k tomu vôbec a priori
nevyjadrovali. Napriek tomu, že teda tá zmluva bola trikrát opravovaná, tak tá chyba sa tam neobjavila,
objavila sa až na konci, keď sme teda povedali, že áno je problém aj v tom, pretože si myslíme, že
prevoditeľnosť tých práv nie je možná z hľadiska nejakých ústavných ukotvení, takže je fajn, keď ste to
nejakým spôsobom zmenili. A dnes máme len jednu jedinú vec, chceme ten realizačný tím, aby sme sa na tom
dohodli, že dievčatá budú mať, chceme vedieť všetky náležitosti nejakých interných dokladov alebo teda
dokladov s vyššou právnou účinnosťou, teda formou, na ktoré sa tá zmluva odvoláva, aby boli absolútne jasné
pri podpise zmluvy, čo znamená, keď hovoríme o nejakom odmeňovacom ráde, tak aby bol jasný aký je, keď
hovoríme o tom, že treba previesť osobnostné práva na konkrétnych sponzorov. OK, jasné, že to tie dievčatá
urobia, chcú pomôcť tomu zväzu, v konečnom dôsledku tam aj oni boli financované nejakým spôsobom, ale
takisto chceme vedieť, na akých sponzorov, pretože tak, ako povedal váš právny zástupca, keď my nemôžeme
jednať s nejakými firmami, ktoré by boli v relatívnom obchodnom spore alebo teda by podnikali v rovnakom
smere podnikania, aby nedochádzalo k nejakým takým konfliktom, tak jednoducho to musíme vedieť. To
znamená, že je veľmi nešťastné povedať, že preveďte práva, ale my ešte nevieme na aké firmy. To znamená,
férové by bolo, keby na začiatku toho roka alebo tej účinnosti tej zmluvy, kedy ideme do tej sezóny, zväz už
predsa vie, akých má partnerov, tak nech teda povie, vidíš toto sú naši partneri a ty jednoducho nesmieš
propagovať žiadnych ich resp. žiadnych partnerov, ktorí pôsobia v tom istom sektore. A tým pádom aj
dievčatá vedia, ktorým smerom sa môžu uberať, keby hľadali nejakých ďalších vlastných sponzorov. A to je
celé. Prevedieme aj práva, aj dáme súhlasy tým sponzorom, aj všetko, čo budú potrebovať vlastne dostanú aj

z hľadiska tých osobnostných práv, či už pôjde o fotky, o hlas, o čokoľvek, prídu aj na natáčanie aj na fotenie,
aj úplne všetko vlastne tomu zväzu dajú k dispozícii bez nejakých zásadných problémov, len musia vedieť
alebo chcú vedieť teda, ktorých partnerov, ani nie tak pretože by potrebovali vedieť, že ktorí, len aby vedeli,
že v tých segmentoch už nesmú oslovovať žiadnych iných partnerov, t.z. má to nejaké rácio. Jediné, čo chcú,
je, aby mali proste zagarantovaný ten tím tak, ako to bolo v minulom roku v predminulom roku. Keď tieto dve
veci proste vyriešime, tak nevidím nejaký zásadný problém v tom, aby sme sa nepohli ďalej a dievčatá
blokovali podpis zmluvy. Ale proste, keď budeme komunikovať tak, či sa vám to páči alebo nepáči, že niekto
podpísal a t.z. že to je dobré, tak ja si nemyslím, že to je proste správne. Tie dievčatá majú tiež nejaké vlastné
rozhodovacie právomoci, vlastné vzdelanie, keď to niekomu inému nevadilo a podpísal to v takej forme, v
akej to je, to je ich problém alebo to je ich rozhodnutie. Oni majú vážnu výhradu, čo tam proste v tej zmluve
chcú mať a my sme to jasne definovali, tie podmienky toho, čo dievčatá chcú dostal aj pán prezident, dostal
ich aj váš právny zástupca a sú verejne známe a nemenné. Stále chceme len to isté.
P. Kobela, VŠC Dukla vie garantovať dvoch trénerov (Murínová a Bajčičák), tak ako sú uvedení aj
v Oponentúrach plánov, p. Jambora nevieme garantovať, ale iného terapeuta vieme garantovať, stále je
platná dohoda zabezpečenia A. Kuzminovej, pre ktorú bude vyčlenený fyzioterapeut M. Vrba a jeden ďalší
fyzioterapeut pre potreby tímu SZB.
p. Fialka, p. Fialková, prejavili súhlas ak to bude takto vyriešené.
T. Fusko, som rád, že sme sa posunuli, spolupráca s Duklou bola vždy nadštandardná, oponentúry plánov sú
spoločné a tréneri Murínová a Bajčičák sú členmi RD ženy ako osobní tréneri sestier Fialkových. P SZB
schválilo 2.6.2018 Uznesenie č. 2-18/4 reprezentačné družstvo A žien pod vedením osobných trénerov pre
sezónu 2018/19 v zložení Kuzmina Anastázia a Poliaková Terezia (VŠC Dukla BB) pod vedením osobného
trénera Daniel Kuzmin a Fialková Paulína a Fialková Ivona (VŠC Dukla BB) pod vedením osobného trénera
Anna Murínová. V apríli nebolo možné zrealizovať Zmluvu o ŠŠR, nakoľko až na VZ SZB 28.4.2018 bolo zvolené
nové Prezídium SZB. Na prvom zasadnutí P SZB 5.5.2018 schválilo úlohu 1-18/u4, ktorou ukladá P. Hurajtovi v
spolupráci so športovcami a právnikom SZB pripraviť Zmluvu o zabezpečení ŠŠR, v ktorej sa zadefinujú práva a
povinnosti športovcov a SZB vrátane sociálnych sietí.
Ďalší postup, znenie Zmluvy o ŠŠR s opravným čl. 5 bod 9 bude dievčatám doručený a dostanú opravené
znenie zmluvy. Do pondelka 5.11.18 SZB bude informovať sestry Fialkové a VŠC Dukla o novom termíne
podpisu zmluvy a texte, kde bude garantovaný realizačný tím na SP bez mien.
Schválenie Zmluvy o ŠŠR s opravným čl. 5 bod 9.
Opravený čl. 5 bod 9. „Športovec udeľuje zväzu súhlas v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka na vyhotovenie
a použitie svojich osobnostných práv špecifikovaných v ust. § 11 Občianskeho zákonníka. Tento súhlas
športovec udeľuje zväzu bezodplatne, bez teritoriálneho obmedzenia a bez nároku na akékoľvek plnenie,
ktoré zväz získa v spojitosti s použitím osobnostných práv športovca. Zväz je oprávnený udeliť tretím osobám
súhlas na vyhotovenie a použitie osobnostných práv športovca špecifikovaných
v ust. § 11 Občianskeho zákonníka v rozsahu v akom bol športovcom tento súhlas udelený zväzu.“.
Uznesenie č. 6-18/1
P SZB schvaľuje jednohlasne text opraveného čl. 5 bod 9. Zmluvy o ŠŠR. príloha zápisu
Uznesenie č.
ZA
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Uznesenie č. 6-18/2
P SZB ukladá pretekárom zaradených do RD, Paulíne a Ivone Fialkových podpísať Zmluvu o zabezpečení štátnej
športovej reprezentácie najneskoršie do 7.11.2018.
Uznesenie č.
ZA
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Úloha 6-18/u25
Prezídium ukladá vypracovať návrh Smernice o zabezpečení realizačného tímy športovcov zaradených do TOP
tímu MŠVVaŠ SR a následne vypracovať znenie dohody alebo vyhlásenia pre športovcov zaradených do TOP tímu.
T: 29.10.2018
Z: M. Matiaško, R. Málik, T. Fusko, P. Hurajt
Schválenie Smernice systému zimných súťaží (SZS)
O. Kosztolányi informoval o zapracovaní zmien a požiadaviek po stretnutí s trénermi jednotlivo podľa bodov,
v ktorých zmeny boli vykonané. príloha zápisu

Uznesenie č. 6-18/3
P SZB schvaľuje jednohlasne Smernice systému zimných súťaží pre sezónu 2018/19.
Uznesenie č.
ZA
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Kontrola úloh
1-18/u1, splnená
P SZB prerokovalo Organizačný poriadok SZB a navrhlo úpravy ku dňu 26.10.2018.
Uznesenie č. 6-18/4
P SZB schvaľuje jednohlasne Organizačný poriadok SZB. príloha zápisu
Uznesenie č.
ZA
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1-18/u2
P SZB prerokovalo Štatút Hospodárskej Komisie, Štatút Komisie mládeže, Štatút TMK, Štatút ŠTK, Štatút
veteránov, Štatút Komisie pre iné druhy biatlonu, Štatút športovcov a navrhlo úpravy ku dňu 26.10.2018.
Uznesenie č. 6-18/5
P SZB schvaľuje jednohlasne Štatút Hospodárskej Komisie, Štatút Komisie mládeže, Štatút TMK, Štatút ŠTK, Štatút
veteránov, Štatút Komisie pre iné druhy biatlonu, Štatút športovcov. príloha zápisu
Uznesenie č.
ZA
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1-18/u3, splnená
1-18/u4, splnená
1-18/u5, splnená
1-18/u6, splnená
1-18/u7, návrhy k Spravodaju SZB neboli písomne doručené - T: predĺžený do 9.11.18
1-18/u8, trvalá
1-18/u9, splnená
1-18/u10, trvalá
1-18/u11, splnená
1-18/u12, P SZB prerokovalo navrhy Koncepcie financovania mládeže v SZB.
Uznesenie č. 6-18/6
P SZB schvaľuje Koncepcia financovania mládeže v SZB. príloha zápisu
1. SMERNICA PRE ZARADENÝCH DO SOCIÁLNEHO PROGRAMU
2. SMERNICA O PREROZDEĽOVANÍ FINANCIÍ PRE CTM
3. SMERNICA PRE ZARADENÝCH DO ZCPM
Uznesenie č.
ZA
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1-18/u13, trvalá
2-18/u14, splnená
2-18/u15, vypracovať dokumentáciu na financovanie trénerov v súlade so Zákonom o športe. Pripraviť
metodiku účtovania CTM prostredníctvom klubov zaradených do CTM.
Uznesenie č. 6-18/7
P SZB schvaľuje metodiku účtovania CTM prostredníctvom klubov zaradených do CTM. príloha zápisu
Uznesenie č.
ZA
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1-18/u16, Smernica o harmonizácii GDPR - T: predĺžený do 9.11.18
2-18/u17, splnená
3-18/u18, splnená
3-18/u19, splnená
3-18/u20, splnená
4-18/u21, splnená
5-18/u22, splnená

5-18/u23, trvá, Prezídium ukladá sekretariátu SZB informovať KB SZB o termíne úhrady členských príspevkov
vrátane potvrdenia o absolvovaní lekárske prehliadky športovcov na rok 2019 do 19.12.2018.
5-18/u24, splnená
Informácie zo zasadnutia komisií
- Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu Marek MATIAŠKO
TMK SZB nezasadala, členovia komisie sú pracovne vyťažení a nemohli sa zúčastniť zasadnutia
20.10.2018, naplánovaný nový termín je 3.- 4.11.2018.
- Viceprezident pre ekonomiku a marketing Rastislav MÁLIK
Hospodárska komisia zatiaľ nie je zriadená
- Viceprezident pre technické záležitosti Ondrej KOSZTOLÁNYI
Navrhol zmeny pravidiel biatlonu SZB nadväzujúce na zmeny pravidiel IBU, tak ako ich odporúča ŠTK.
Mení sa výška podpažbia, polarizačné filtre sú povolené, vytrvalostné preteky mužov sa môže zmeniť
podľa poveternostných podmienok, v pravidlách boli upravené aj preteky pre juniorov a juniorky.
Uznesenie č. 6-18/8
P SZB schvaľuje Návrh ŠTK na úpravu Pravidiel biatlonu. príloha zápisu
Uznesenie č.
ZA

-
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Informoval o stretnutí trénerov, ktoré organizoval Ľ. Lepeň. Zápis zo stretnutia ja prílohou Zápisu P SZB.
Viceprezident pre športovcov Pavol HURAJT
informoval o činnosti v bode 2.
Viceprezident pre mládež Ľubomír MACHYNIAK
ospravedlnený so zasadnutia
Návrh komisií SZB

Uznesenie č. 6-18/9
P SZB schvaľuje Komisie veteránov a Komisie pre iné druhy biatlonu v zložení.
Komisia veteránov: Bartalská-Níňajová Dana, Horniak Pavol, Hudeček Karol, Kaliská Katarína, Konůpková Oľga
Komisia pre iné formy biatlonu: Baloga Štefan, Cienik Radovan, Čaja Ľubomír, Kazár Marián, Kostelník Eduard
Uznesenie č.
ZA
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Rôzne
O. Kosztolányi Informoval o pripravovanom podujatí Kalokagatia, spoločne s bežcami. Prebiehajú rokovania,
plány súťaží, tratí a pod. Bude naďalej priebežne informovať.
Nasledujúce zasadnutie P SZB sa uskutoční 9.11.2018 o 13:00 hod. v Banskej Bystrici.
Zapísal: Silvia Šarközi
Schválili: členovia P SZB
Do termínu do 3.11.2018 24:00 hod. vyjadrili súhlas alebo nepodali námietku T. Fusko, O. Kosztolnányi,
M. Matiaško, R. Málik, P. Hurajt, Ľ. Machyniak.

