SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU
SLOVAK BIATHLON ASSOCIATION
ZÁPIS
zo zasadnutia klubov, dňa 12. júna 2020 v Banskej Bystrici
Miesto konania: športová hala Dukla, Štiavničky, Banská Bystrica
Začiatok: 15:30 hod
Koniec: 18:00 hod
Program stretnutia:
1. Otvorenie
2. Informácie k blížiacemu sa VZ dňa 27.6.2020
3. Diskusia
4. Záver
Prítomní: viď prezenčná listina
Ospravedlnení:
1. Viceprezidentka SZB, J. Lauková otvorila zasadnutie klubov, privítala všetkých zástupcov
KB.
2. Prezident SZB predniesol správu o činnosti zväzu, informoval o prebiehajúcich
rokovaniach so ŽP Podbrezová, NBC Osrblie.
3. Generálna sekretárka, Zuzana Donovalová, informovala o projektoch, v ktorých sa SZB
uchádzalo o finančnú, aj nefinančnú pomoc.
4. Prezident SZB nastolil tému ohľadom nákupu lyží značky Fischer, otázka na kluby, či majú
záujem o daný materiál.
5. Prezident SZB otvoril tému ohľadom zmeny stanov SZB:
-

M. Lepieš predstavil navrhované zmeny v stanovách, týkajúce sa delegačného
kľúča pre výpočet delegátov na VZ SZB: navrhuje 1 delegáta za každých začatých
30 členov KB. Ďalej 1 delegáta za každých začatých 5 aktívnych športovcov.

-

P. Melicher navrhol prechodné obdobie, kým sa KB na zmenu prispôsobia.
M. Kazár oponoval, navrhol, aby zmena platila okamžite.
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-

M. Kazár a G. Majdiš navrhujú +1 delegáta za organizovanie pretekov SLP, ako
motivačný faktor.

-

Ľ. Lepeň navrhol skrátiť obdobie priemerovania počtu členov KB pre výpočet
delegátov zo 4 na 2 roky.

6. O. Borguľa navrhol možnosť spoločného nákupu streliva pre KB cez SZB, D. Lešták
navrhuje podobným spôsobom riešiť aj nákup ostatného športového materiálu.
Športový riaditeľ, M. Baka konštatoval možné komplikácie, resp. vyššiu cenu pri takomto
nákupe lyží. Prezident SZB podporil myšlienku spoločného nákupu cez SZB, čo by platilo
pre vybraný materiál. Ľ. Palguta navrhol na základe negatívnych skúseností vytvoriť
a uverejniť na stránke SZB zoznam možných, overených dodávateľov športového
materiálu (sklopky, terče, a.i.). P. Repka navrhuje prerozdeliť do KB staré sklopné
vzduchovkové terče, ktoré by si KB svojpomocne repasovali a používali. M. Baka
konštatoval, že podobné uznesenie už bolo, no zámer sa neuskutočnil.
7. M. Sedláček pripomenul spomienku na prvé medzinárodné preteky v SR, uplynulo 50
rokov a tiež 30. výročie vzniku SZB. Predniesol problematiku o používaní oficiálneho loga
SZB. Odovzdal prezidentovi SZB návrh protokolu o používaní oficiálneho znaku SZB.
Prezident SZB potvrdil problém loga, keď terče zasahujú do štátneho znaku, na čo
upozornilo aj MV SR.
8. M. Kazár predniesol problematiku ohľadom zmeny pravidla nosenia zbrane a organizácie
strelnice počas pretekov LB (nosenie zbrane na chrbte). G. Majdiš potvrdil problém
nosenia zbrane na chrbte, požiadavka na prehodnotenie pravidla bude predstavená ŠTK.
9. G. Majdiš nastolil problematiku ohľadom zmien kategórií, žiaci prechádzajú do
dorasteneckej kategórie už na začiatku letnej sezóny. P. Kobela svoj názor
k nedostatočnému rokovaniu, ktoré sa malo konať pred zmenou tohto pravidla ešte
v minulosti. Tiež navrhuje, aby sa prvé preteky SLP v LB konali až koncom leta, čím by
žiaci, prechádzajúci na streľbu z malokalibrovej zbrane, získali viac času na osvojenie si
streleckých zručností.
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10. D. Šimočko navrhol zakomponovať streľbu s laserovými puškami do pretekov mimo SLP,
ako projekt pre rozšírenie členskej základne.
11. Ďalšou témou, ktorá bola nastolená je nedostatočné zabezpečenie KB vzduchovými
zbraňami, rovnako aj neporovnateľné podmienky pri streľbe s jednoranovými
a automaticky nabíjanými vzduchovkami v žiackych kategóriách.
12. Ľ. Lepeň navrhol, aby bol vytvorený zoznam mailových adries všetkých členov SZB, ktorí
majú záujem, aby im prostredníctvom mailov boli zasielané dokumenty, nové
informácie, atď., pre zabezpečenie lepšej informovanosti členov SZB. Prezident SZB
tento návrh podporil.
13. Prezident SZB poďakoval prítomným za konštruktívnu diskusiu.
14. Viceprezidentka, J. Lauková, poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie
klubov.

V Banskej Bystrici dňa 14. júna 2020

Zápis spracovala: Jana Daubnerová
Zápis schválila: Jaroslava Lauková
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