Prezídium SZB č.38

Zápis zo zasadnutia Prezídia SZB č. 38
zo dňa 25.10.2022
____________________________________________________________
Začiatok zasadnutia 14:00. Koniec zasadnutia 17:00
Forma zasadnutia: prezenčná v zasadačke Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie a schválenie programu
Potvrdenie elektronických hlasovaní Prezídia SZB
Informácie o činnosti prezidenta SZB a sekretariátu SZB
Informácie od každého viceprezidentov SZB o činnosti za svoju oblasť od posledného
zasadnutia Prezídia SZB
Schválenie nominačných kritérií na sezónu 2022/2023
Schválenie materiálov z ŠTK – rebríčky, úprava pravidiel, kalendár zimná sezóna 2022/2023,
Smernice
Informácie o cenách elektrickej energie pre zasnežovanie NBC
Informácie o odovzdaní stavby kolieskovej dráhy v NBC a zrealizovaných naviac prác
Rôzne a diskusia

Prítomní: P. Vozár, J. Lauková, Ľ. Machyniak, P. Kazár, O. Kosztolányi, J. Daubnerová, M. Badáň- online
Prizvaní: Z. Donovalová, Z. Aneštíková, P. Kristlík

1. Otvorenie a schválenie programu
P. Vozár privítal prítomných na zasadnutí P-SZB a predložil na schválenie program Prezídia.
Uznesenie č.38-22/1
P-SZB schvaľuje program zasadnutia podľa návrhu.
Uznesenie č. 38-22/1
ZA

7

PROTI

0

ZDRŽAL SA

0

J. Lauková, P. Vozár, P. Kazár , M. Badáň, Ľ. Machyniak, O. Kosztolányi, J.
Daubnerová

2. Potvrdenie elektronických hlasovaní Prezídia SZB
P. Vozár informuje členov prezídia o priebežnom zverejňovaní zápisov elektronických hlasovaní P-SZB č.34
– 37.
P-SZB berie na vedomie elektronické hlasovania.
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3. Informácie o činnosti prezidenta SZB a sekretariátu SZB
P. Vozár informuje PSZB o dokončení kolieskovej dráhy v Osrblí a o navýšení ceny prác o 100 000Eur. Na
pokrytie prác naviac sme požiadali Fond na podporu športu o finančnú pomoc.
Za posledné obdobie boli rokovania s dodávateľmi.
•
•
•
•
•
•

Vymenili sme kombinézy zo 4F za ATEX na dva roky. ATEX nám dal najvýhodnejšiu ponuku. 4F nám
naďalej bude dodávať voľnočasové oblečenie.
Uzavreli sme zmluvu s UYN, ktorý nám navýšili objem oblečenia.
Firmu ROECL sme vymenili za Kinetik na 4 roky. Firma KINETIK nám dala lepšiu ponuku.
S Lapuou sme vyjednali vyšší objem plnenia.
S Viessmannom sme uzatvorili zmluvu na dva roky a finančné plnenie bude 30 000 Eur ročne.
Železiarne Podbrezová nás podporia sumou 30000 bez DPH na sezónu. Zmluva je uzatvorená so
zväzom a nie na spoločnosť Biathlon Slovakia s.r.o.

Do 30.9. sme poslali žiadosť na Príspevok uznanému športu a na Top tímy.
P. Vozár ďalej informuje, že novela zákona o športe tohto roku nebude schválená a nemusíme zvolávať
Valné zhromaždenie v decembri, kvôli schvaľovaniu rozpočtu na budúci rok, čo malo byť predmetom
novely. V budúcom roku už nebudú platiť výnimky ktoré platili počas pandémie.
V Osrblí sa v lete dala opraviť strecha v časti press centrum. Kúpil sa nový ratrak, ktorý sa v lete využíval
na mulčovanie. V októbri prebieha výmena starých HORA terčov za nové.
V uplynulých mesiacoch sme hľadali servis na novú sezónu. Nakoniec sme uzavreli zmluvy s Š. Lichoňom
na 4 roky, O. Benka Rybár 2 roky a s P. Golianom, A. Koštiaľom, M. Ondrejkom, R. Veljarčíkom a R. Reguly.
R. Reguly bude voskovať lyže na Viessmann pohároch.
Čo sa týka elektriky, budova SZB je zazmluvnená do roku 2024 a plyn do 2023 so starými cenami.
4. Informácie od každého viceprezidentov SZB o činnosti za svoju oblasť od posledného
zasadnutia Prezídia SZB
P. Kazár informuje P SZB o záveroch zo zasadnutia TMK, ktoré sa konalo 6.10.2022. TMK má nových členov
a plánuje v zime spoločný seminár na nácvik bežeckej techniky. Najbližšie stretnutie TMK bude o 2 týždne.
Príprava na zimnú sezónu ide podľa plánov. V zime nastúpia na SP M. Šima, T. Sklenárik. Dievčatá obe
Fialky trénujú s T. Kosom. Ostatných má na starosti L. Daubner a P. Kazár. Zmenili sme tím kuchárov, ktorí
nás budú stáť 100 euro za deň, a ktorí budú chodiť na väčšinu podujatí a tiež dodávateľov potravín.
Problémom zostávajú autá, ktoré budeme musieť požičať lebo sú nevyhovujúce, pre budúcnosť bude
treba aspoň jedno auto 4x4 pre servis.
P. Vozár dopĺňa že boli stretnutia s predajcami áut - Lion car, Autonovo a Ford. Situácia v automobilovom
priemysle je zlá a budeme musieť autá na sezónu požičiavať.
P. Kazár ďalej informuje že v októbri prebieha testovanie ctm športovcov v NŠC. Krvné testy športovcov
sa robia na Dukle.
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J. Daubnerová informuje PSZB ohľadom školení. Vzdelávanie zamerané na antidoping bolo naplánované
na sústredenie v Osrblí, kde bol zabezpečený školiteľ. Plánovala tiež školenie aj pre trénerov ale
sústredenie sa zrušilo a vzdelávanie sa neuskutočnilo.
Ďalej informuje o IBU kongrese, kde sa uchádzala o členstvo v exekutíve.
O. Kozstolányi informuje PSZB o zasadnutí ŠTK. Bola odsúhlasená smernica pre školenie trénerov, licencie
pre trénerov nie sú vydané a je potrebné ich povydávať.
Termín na doriešenie trénerských licencií (TL): 31.12.2022 dovtedy je potrebné spraviť zoznam trénerov
a vydať im trénerské licencie.
Úloha: TMK skompletizovať zoznam TL
Sekretariát vydanie TL
O. Kosztolányi navrhuje zaradiť preteky na kolieskových lyžiach do bodovania rebríčka zvlášť krosové
preteky a zvlášť preteky na kolieskových lyžiach. Ďalej navrhuje v lete 5 víkendov pretekov: 3víkendy kros
a 2 kolieskové lyže. Letné preteky budú ďalej prerokované na zasadnutí TMK.
O. Kosztolányi vyhodnotil najlepších strelcov za leto 2022, výsledky sú uvedené v tabuľke v prílohe č.1.
Ďalej navrhuje zmeny v stanovách a to na podporu klubu ktorý bude organizovať preteky aby mal na VZ
o jedného delegáta navyše. A tiež zmeny v členskom pre rozhodcov a to zaviesť pojem aktívny a neaktívny
rozhodca a rozdeliť pre nich výšku členského a to 5,-euro aktívni rozhodcovia, 8,- euro neaktívni.
Koordinátor na zimu bude O. Kosztolányi.
P-SZB berie na vedomie odporúčania ŠTK k zmene stanov.
M. Badáň predkladá čerpanie rozpočtu k 30.6.2022 v prílohe č. 2
Navrhuje pre výpravy zo Slovenska v zahraničí prenajať jeden veľký dom aj strelnicu kde budú zosúladené
služby, aby nereprezentovali Slovensko ako jednotlivci ale ako Slovenská výprava ako celok.
P-SZB berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.6.2022
Ľ. Machyniak informuje P-SZB o testoch CTM. CTM testy bude robiť 5 športovcov v náhradnom termíne.
Potom bude hlasovanie o dofinancovaní CTM.
Čo sa týka prerozdelenia zbrane- Bartko, Baloga nemajú zbrane a nemôžu pretekať. Zbrane budú
pridelené aj do Osrblia na promo akcie, ak budú nejaké voľné.
J. Lauková informuje, že 1. stretnutie Organizačného výboru sa uskutočnilo začiatkom októbra.
Akreditácia na IBU cup 2023 ostáva naďalej v Hronci. S generálnym sekretárom oslovili na spoluprácu pri
akreditácii V. Machyniakovú no pre pracovné povinnosti sa nebude môcť na IBU cupe zúčastniť. Zmenila
sa aj firma z Plaras na Siwitadu, čo bude nové. IBU Cup už bude za účasti divákov.
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5. Schválenie nominačných kritérií na sezónu 2022/2023
P. Kazár navrhuje nominačné kritériá podľa prílohy č. 3
Uznesenie č.38-22/2
P-SZB schvaľuje nominačné kritériá podľa prílohy č. 3
Uznesenie č. 38-22/2
ZA

6

PROTI

0

ZDRŽAL SA

0

J. Lauková, P. Vozár, J. Daubnerová ,P. Kazár , Ľ. Machyniak, O.
Kosztolányi

M. Badáň nehlasoval
6. Schválenie materiálov z ŠTK – rebríčky, úprava pravidiel, kalendár zimná sezóna
2022/2023, Smernice
O. Kosztolányi predkladá na schválenie Kalendár zimných súťaží .
I. V I E S S M A N N P O H Á R V B I A T L O N E
1. TERMÍNY A MIESTA PRETEKOV
I. kolo – DD 29.-30.12.2022 ? Rýchlostné preteky Vytrvalostné preteky
II+I. kolo – DD, žiaci 14.-15.01.2023 KOSŤO Rýchlostné preteky HP/POB
III. kolo+IBU REC - DD 04.-05.02.2023 SZB Rýchlostné preteky Vytrvalostné preteky
II. kolo – žiaci 11.-12.02.2023 ? Rýchlostné preteky Preteky s hromadným štartom
III.kolo – žiaci 04.03.2023 Valaská-Osrblie Rýchlostné preteky –
II.MAJSTROVSTVÁSRVBIATLONE
1. TERMÍNY A MIESTA PRETEKOV
M-SR – DD 05.02.2023 SZB - Vytrvalostné preteky
M-SR 25.-26.02.2023 ? Rýchlostné preteky Preteky s hromadným štartom
M-SR – žiaci 05.03.2023 Valaská-Osrblie - Vytrvalostné preteky
Uznesenie č.38-22/3
P-SZB schvaľuje Kalendár zimných súťaží .
Uznesenie č. 38-22/3
ZA

7

PROTI

0

ZDRŽAL SA

0

J. Lauková, P. Vozár, P. Kazár , M. Badáň, Ľ. Machyniak, O. Kosztolányi, J.
Daubnerová
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O. Kosztolányi predkladá na schválenie Smernicu pre spoločné mazanie lyží zimných súťaží v prílohe č.4
Uznesenie č.38-22/4
P-SZB schvaľuje Smernicu pre spoločné mazanie lyží zimných súťaží podľa prílohy č.4
Uznesenie č. 38-22/4
ZA

7

PROTI

0

ZDRŽAL SA

0

J. Lauková, P. Vozár, P. Kazár , M. Badáň, Ľ. Machyniak, O. Kosztolányi, J.
Daubnerová

O. Kosztolányi predkladá na schválenie Smernicu pre systém zimných súťaží v prílohe č.5
Uznesenie č.38-22/5
P-SZB schvaľuje Smernicu pre systém zimných súťaží podľa prílohy č.5
Uznesenie č. 38-22/5
ZA

7

PROTI

0

ZDRŽAL SA

0

J. Lauková, P. Vozár, P. Kazár , M. Badáň, Ľ. Machyniak, O. Kosztolányi, J.
Daubnerová

O. Kosztolányi informuje o vyhodnotení letnej sezóny ktoré je v prílohe č.6
P-SZB berie na vedomie Vyhodnotenie letnej sezóny.

7. Informácie o cenách elektrickej energie pre zasnežovanie NBC
M. Badáň informuje o situácii ohľadom zasnežovania. Elektrika na zasnežovanie je v procese pripájania.
V októbri bola zaslaná žiadosť na pripojenie. Požiadali sme o 100% spot. Cena na zasnežovanie bola
vypočítaná na 200,-euro bez DPH za kWh. Štát zastropoval cenu za 199,-Eur bez DPH. Elektriku budeme
nakupovať po mesiacoch, pretože sa predpokladá že pôjde cena dole. Konečná cena bude dvojnásobok
ceny z minulého roku, čiže nás to bude stáť okolo 85 000 Eur na sezónu. V Osrblí máme spravenú zásobu
z minulého roku, ktorá bude slúžiť ako podklad trate.

8. Informácie o odovzdaní stavby kolieskovej dráhy v NBC a zrealizovaných naviac prác
P. Vozár informuje o stave kolieskovej dráhy. Koliesková dráha bola predražená o prekládku vodovodu,
ktorá bola najväčšou položkou a niektoré práce naviac (chráničky popod trate, spevnenie múra a iné).
Spolu bola stavba predražená o 99135 Eur nad rámec. V októbri sme podali žiadosť na Fond na podporu
športu na dofinancovanie dráhy. 10.11. bude rozhodnutie správnej rady fondu. Ak to neodsúhlasia
budeme to financovať z kapitálových výdavkov PUŠ budúceho roku.
PSZB berie informácie o odovzdaní stavby kolieskovej dráhy v NBC a zrealizovaných prác naviac.
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9. Rôzne a diskusia
O. Kosztolányi informuje že kategória muži C a ženy B budú v zime nosiť zbrane počas pretekov. V ŠTK sa
P. Kobela vzdal funkcie.

P. Vozár na záver poďakoval prítomným za stretnutie.
Predsedajúci: P. Vozár v.r.
Zapísal: Z. Donovalová v.r.
Schválilo P-SZB 25.10.2022
Originál podpísaný listinný dokument je uložený na sekretariáte SZB

