Zoznam uznesení
zo zasadnutia Prezídia SZB 13.5.2016
I.

Prezídium SZB berie na vedomie:
a. vyhodnotenie TMK sezóny 2015/2016,
b. informáciu o hospodárení SZB za 1-4/2016,
c. správu KRK,

II.

Prezídium SZB schvaľuje:
a. menovanie Anny Murínovej do funkcie reprezentačnej trénerky žien na
obdobie do ZOH. 2018,
b. menovanie Milana Gašperčíka do funkcie reprezentačného trénera mužov na
obdobie do ZOH 2018,
c. rozdelenie športovcov do CTM na sezónu 2016/2017,
d. návrh nominačných kritérií na MS v LB 2016,
e. navrhované zmeny v rozpočte SZB na rok 2016,
f. Harmonogram prípravy II. Mimoriadneho valného zhromaždenia SZB,
g. udelenie vyznamenaní SZB 2016,
h. menovanie O. Kosztolányiho st. do funkcie predsedu ŠTK SZB,
i. účasť prezidenta a generálneho sekretára na kongrese IBU,
j. prezidentovi T. Fuskovi mesačnú odmenu vo výške 1800 eur na mandátnu
zmluvu.

III.

Prezídium SZB ukladá:
a. trénerom RD mužov a žien predložiť plán RD a zloženie realizačných tímov na
oponentúru TMK. Termín: máj 2016,
b. vedúcim trénerom CTM vypracovať plány prípravy na oponentúru TMK.
Termín: máj 2016,
c. sekretariátu SZB organizačne pripraviť II. Mimoriadne valné zhromaždenie
SZB,
d. sekretariátu SZB určiť termín a objednať reprezentatívne priestory na
podujatie Kráľ biatlonovej stopy,
e. sekretariátu SZB poslať prihlášky SZB na IBU Cup 2018/2019 a 2019/2020, IBU
Junior cup 2017/2018 a Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov 2019 a 2020,
Termín: máj 2016,
f. prezidentovi SZB informovať M. Halinárovú o výsledkoch kontroly KRK
a žiadať vysvetlenie,
g. sekretariátu SZB nepreplácať náklady na sústredenia športovcom, ktorí nie sú
zaradení do RD z rozpočtu RD bez predchádzajúceho schválenia P SZB,
h. prezidentovi SZB T. Fuskovi bezodkladne informovať členov P SZB a členskú
základňu o výsledku výberového konania na GS,

i.

predsedovi ŠTK prepracovať Smernicu pre vzdelávanie rozhodcov. Termín:
august 2016
j. A. Murínovej prepracovať Smernicu pre udeľovanie trénerských licencií 2010
podľa zákona 440/2015, ukladá uznať odbornú kvalifikáciu športových
odborníkov podľa § 49 ods. 1 písm. d) tretí bod zákona č. 422/2015
o uznávaní dokladov a vydať nové licencie,
k. prezidentovi SZB vytvoriť komisiu a spracovať projekt na získanie A-licencie
IBU pre NBC Osrblie.
IV.

Prezídium SZB udeľuje mandát:
a. prezidentovi SZB T. Fuskovi a generálnemu sekretárovi SZB M. Bakovi na
vykonanie výberového konania na funkciu generálneho sekretára SZB,
b. prezidentovi SZB na obsadenie pracovného miesta športovo-organizačného
manažéra SZB,
c. prezidentovi SZB na obsadenie pracovného miesta športového manažéra NBC
Osrblie,
d. prezidentovi SZB na obsadenie pracovného miesta asistenta pre šport
a administratívu SZB,
e. prezidentovi SZB na podpísanie zmluvy o spolupráci so vzdelávacími
zariadeniami pripravujúcimi odborníkov v športe.

Zoznam je prílohou Zápisu zo zasadnutia Prezídia SZB, 13.5.2016.

