Zápis zo stretnutia klubov
zo dňa 29.10.2021
_______________________________________________________________
Začiatok : 17:00
Koniec: 19:00
Forma stretnutia: osobne
Program stretnutia klubov
1. Otvorenie
2. Informácie zo SZB
3. Diskusia
4. Rôzne
5. Záver
Účastníci stretnutia: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
J. Lauková privítala prítomných na stretnutí klubov. Na úvod informovala prítomných o úmrtí Zelinku,
ktorý nás opustil dňa 27.10.2021. Prítomní si uctili jeho pamiatku minutou ticha.
2. Informácie zo SZB
P. Vozár informoval o činnosti zväzu za posledné obdobie.
•
•

•
•

•
•
•
•

rokovaniach s VUC BB, ktorý nám prisľúbil finančnú pomoc na IBU Cup 2022 vo výške 30 000eur,
Po rokovaniach na najvyššej úrovni sa NBC Osrblie dostalo do športovej infraštruktúry národného
významu, čo pre nás znamená, že štát má záujem o výstavbu a modernizáciu športovísk národného
významu v rámci pripravovanej koncepcie rozvoja športovej infraštruktúry. Z fondu na podporu
športu by sme chceli zafinancovať projekty na ktoré nie sú potrebné veľké administratívne úkony
aby sa projekty dali zrealizovať v čo najkratšom čase. Napr. nové servisné bunky, strelnica,
osvetlenie, teda také položky, na ktoré nebude treba veľkú administratívne vybavovania aby sa
dali zrealizovať bez zbytočných prieťahov.
ohľadom dráhy na Králikoch tiež už máme Územné rozhodnutie a na Stavebné povolenie ešte
čakáme.
MŠVVaŠ nám v štvrtej splátke PUŠ poslalo o 34 000 Eur menej financií ako je v zmluve. Došlo tak
ku kráteniu financií, ktoré bolo avizované už v lete a na základe čoho sme prerozdelili na U-23
v rozpočte menej financií pre kluby. Toto krátenie sme už zahrnuli do rozpočtu zväzu pri jeho
schvaľovaní.
A. Kuzminová bola nominovaná zväzom za člena Výkonného výboru Slovenského olympijského
a športového výboru (SOŠV) a následne bola zvolená s tretím najvyšším počtom hlasov z pomedzi
všetkých kandidátov.
15.9.2021 sme organizovali nultý ročník Dňa otvorených dverí (DOD). Podujatie bolo určené pre
širokú verejnosť. DOD sa stretol s veľkým pozitívnym ohlasom. Budúci rok plánujeme toto
podujatie zopakovať.
Podarilo sa nám uspieť a získať finančné zdroje z IBU na nákup vzduchoviek. O nákup vzduchoviek
prejavilo záujem 11 klubov a nakúpi sa 28 vzduchoviek.
Nadviazali sme spoluprácu s Ukrajinských biatlonovým zväzom, ktorý nám ponúkol zbrane ZBROJA
v hodnote 600 Eur, k tomu bude treba prirátať dovoz a colné poplatky takže celková suma
vzduchovky vyjde na cca 800 Eur.

M. Badáň informoval o tom, že prebehlo Verené obstarávanie (VO) ohľadom Osrblia. Celé VO sa
natiahlo do septembra. Následne sme zrušili sme VO a vyhlásime nové VO s presnejšími údajmi.
Financie priebežne čerpáme podľa schváleného Rozpočtu a pomaly sa pripravujeme na nasledujúcu
sezónu.
Ľ. Machyniak informoval o CTM, kde sme vytvorili pojem „podmienene zaradených športovcov“
vzhľadom k tomu, že bola netradičná zima bez pretekov a niektorí športovci nedosahovali dostatočnú
výkonnosť. Preto sme spravili CTM zmluvy do októbra a od novembra budú nové CTM zmluvy upravené
po testoch. Niektorí športovci sa nedostavili na testy. Prepočítali sme príspevky na športovcov
niektorým sa budú finančné prostriedky krátiť. Financie na trénerov budú v takej výške ako doteraz.
P. Kazár Príprava pretekárov prebieha v plnom prúde. Nominačné preteky budú v Idre. L. Ottinger sa
nezúčastňuje tréningov, L. Michaličková sa pripojí na druhý trimester.
Nominačné kritériá sú zverejnené na webovej stránke SZB podľa ktorých je možné postaršenie juniorov
k seniorom a kadetov k juniorom.
Máme vytvorený nový servis v zložení: Lichon, Plahutnik, Golian, Koštial.
Na juniorských pretekoch budeme mať vlastných kuchárov kvôli zabezpečeniu lepšej stravy športovcov.
Čo sa týka nezaočkovaných športovcov budú si platiť testy do výšky 25% z ceny testu maximálne 25 Eur
na jeden test.
P. Vozár došlo k zmenám v organizačnom výbore za predsedníčku OV bola P SZB zvolená J. Lauková.
J. Lauková informovala o prípravách na IBU Cup. Budeme opäť organizovať dva IBU Cupy po sebe
v mesiaci január 2022. Pri tejto príležitosti sme mali stretnutie s primátorom mesta Brezno a starostom
obce Hronec. Ďalej plánujeme rokovania s mestom Banská bystrica – p. Noskom a s BBSK p. Lunterom.
Podujatie IBU Cup bude organizované aj za účasti verejnosti. Čo sa týka pandemických opatrení
očkovaní budú fungovať bez testovania, neočkovaní sa budú musieť stále testovať.
P. Vozár dodal že na zasnežovanie sme navýšili VO kapacity. Podarilo nám sponzorsky získať jedno delo.
Čím skôr chceme zasnežovať aby sa mohla sezóna v Osrblí začať.
R. Šimočko informoval prítomných o záveroch z ŠTK. Čo s týka pretekov letná sezóna prebehla
v rôznych miestach Stredného Slovenska a preteky boli dobre zorganizované. V Osrblí chceme
vybudovať novú strelnicu na čo hľadáme finančné prostriedky. Na ŠTK sme schválili aj vzduchovku
z Ukrajiny aby s na pretekoch mohla používať.
Trénerské licencie budeme prehodnocovať na jar hlavne zaradenie do tried. V zime budú prvé
regionálne preteky u nás, v Čechách v Novom Meste na Morave a potom v Poľsku v Jakušiciach.
Prípravku chceme dať ako samostatnú súťaž.
Zima začína 15.12. zimnou kalokagatiou, ktorú bude mať na starosti O. Kosztolányi. Zatiaľ nám chýbajú
organizátori na dva preteky. 22.-23.1., 29.-30.1.Predajná,5.-6.2.ŠKP BB bude v BB na plážovom
kúpalisku, IBU reg. V NMNM. 26.-27. 2 IBU regionálny Cup v Osrblí, 5.-6.3. Osrblie, 25.-.27.3. IBU Cup
v Jakušiciach.
Platí zákaz použitia flórových voskov. Chceme zaviesť spoločné mazanie na Slovenských pretekoch.
Vypracovali sme novú smernicu na spoločné mazanie. Lyže sa očistia tekutým čističom a odovzdajú sa
rozhodcom. Servis bude tvoriť jeden vedúci servisu a jeden asistent a členovia z klubov, ktorí by
pomáhali pri mazaní lyží.
Servis bude ohodnotený v prípade pretekov žiaci+ dorast v jeden deň 25 eur, v prípade jednej kategórie
15 Eur. Dve hodiny pred štartom odovzdajú športovci čisté lyže rozhodcom.

3.4. Diskusia, rôzne
Po načrtnutí nového spoločného mazania lyží na Slovenských pretekoch prešlo stretnutie plynule do
diskusie a odznelo mnoho návrhov zo strany klubov.
Bolo navrhnuté zvýšenie štartovného o 2 Eurá, ktoré sa použijú na nákup voskov.
Aj tréneri by mali mať možnosť odovzdať lyže za športovcov napríklad ak preteky žiakov budú ráno mali
by mať možnosť dve hodiny pred štartom odovzdať lyže ich tréner.
M. Kazár podotkol že v letnom biatlone LB neboli hodnotené preteky vypísané v propozíciách, či
v pohári, laserové zbrane, preteky - zorganizovať samostatný pohár v LB, či bude záujem, aj iné
kategórie, mimo prípravky do 10 rokov atď.
5. Záver
P. Vozár na záver poďakoval prítomným za účasť za príspevky a ak k dnešným témam budú ešte nejaké
pripomienky a námety môžu nás kontaktovať prostredníctvom mailu.
Zapísal: Z. Donovalová
Schválil: J. Lauková

