
Z AÁ  P I S 
zo zasadnutia  SŠ portovo-technickej komisie SZB 

dňa 28. júna 2014 v Predajnej 

Prítomní 

T. Fusko, O. Kosztolányi, I. Šarišský, O. Hanesová, M. Baka, L. Mladší, J. Jendrál, R. Šimočko 
Ospravedlnený M. Mesík 

Program 

1. Predstavenie komisie 
2. Rozdelenie úloh 
3. Kontrola úloh 
4. Príprava kalendára 2014/2015 
5. Smernica SZS 2014/2015  
6. Príprava kalendára letného biatlonu 2015 
7. Kontrola evidencie rozhodcov 
8. Rôzne 
Predseda ŠTK T. Fusko privítal prítomných na prvom zasadnutí, ďalej prebiehalo zasadnutie podľa programu. 

1. Predstavenie komisie 

Za predsedu ŠTK vymenovalo Prezídium SZB Tomáša Fuska. 
Staronovými členmi ostali Olina Hanesová, Ondrej Kosztolányi a Imrich Šarišský. 
Novými členmi sa stali Michal Baka, Ján Jendrál, Libor Mladší, Miroslav Mesík a Radovan Šimočko.  
Po prvý raz nie sú všetci  členovia ŠTK držiteľmi najvyššej rozhodcovskej kvalifikácie z dôvodu, že sa členmi stali aj 
zástupcovia usporiadateľov podujatí SZB, čo má prispieť k skvalitneniu vzájomnej komunikácie, ale aj 
optimálnejšiemu riadeniu a organizovaniu súťaží. 

2. Rozdelenie úloh 

- v tomto volebnom období bude znovu v rámci ŠTK zriadená Subkomisia rozhodcov v zložení Ondrej 
Kosztolányi a Miroslav Mesík 

- lektorský tím pre školenie rozhodcov bude pracovať v zložení Tomáš Fusko, Olina Hanesová, Miroslav Mesík, 
Ondrej Kosztolányi a Radovan Šimočko 
Na základe našej žiadosti došlo k zmene garanta, keď sa odborným garantom vzdelávania stal Tomáš Fusko, 
ktorý vymenil v tejto pozícii Olinu Hanesovú. 

- semináre aktívu TD a usporiadateľov povedie lektorský tím a zástupca SZB 
- za kontrolu úloh, informácie pre KB a zápisy zodpovedajú Tomáš Fusko, Olina Hanesová 
- za tresty a disciplinárne konanie (systém napomenutí) zodpovedná pracovná komisia v zložení Radovan 

Šimočko, Imrich Šarišský, Libor Mladší (nebude suplovať úlohy Disciplinárnej komisie) 
- za schvaľovanie propozícií zodpovedný Tomáš Fusko 
- za správy TD zodpovedná Olina Hanesová 
- za rebríčky zodpovedný Ondrej Kosztolányi 
- za odznaky za športovú výkonnosť zodpovedný Ján Jendrál 
- za prestupy a registrácia športovcov zodpovedajú Tomáš Fusko, Michal Baka 
- spoluprácu so sekretariátom zabezpečí Michal Baka 
- požiadavky ŠTK na sekretariát SZB 

o zasielanie Spravodaja SZB všetkým členom ŠTK a členom aktívu TD 
o zasielanie delegačných listov TD po schválení Propozícií predsedom ŠTK 
o v prípade zmeny TD, predseda ŠTK vymenuje nového TD a prostredníctvom sekretariátu mu zašle 

potrebné dokumenty 
o sekretariát SZB zabezpečí posielanie aktuálnych zoznamov pretekárov najneskôr 2 dni pred pretekmi 

časomeračskej firme, organizátorovi, technickému delegátovi podujatia 

3. Úlohy ŠTK 

3.1 ÚLOHY VYPLÝVAJÚCE Z UZNESENIA ZO VII. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SZB 
ŠTK k týmto úlohám zaujala nasledovné stanovisko: 



- pripraviť a vyhodnotiť diskusiu k zmene kategórií mužov a žien podľa návrhu Komisie veteránov 
o ŠTK sa týmto bude zaoberať po dodaní potrebných podkladov 

- zabezpečiť vzdelávanie rozhodcov, trénerov a ostatných funkcionárov 
o bude zabezpečované v súlade s Plánmi činnosti ŠTK 

- pripraviť kompletnú zmenu systému žiackych kategórií v horizonte troch rokov a zmeny hodnotenia klubov 
na základe plnenia testov všeobecnej pohybovej výkonnosti a nie výsledkov dosahovaných na súťažiach 
o  pripravuje sa, ak KM a TMK urobí výstup, ŠTK premietne potrebné zmeny do Pravidiel a Smerníc 

- poveriť ŠTK SZB spracovaním každoročného kalendára zimných súťaží žiakov v spolupráci s Bežeckým úsekom 
SLA tak, aby sa žiacke kategórie mohli v maximálnej miere zúčastňovať podujatí SZB aj BÚ SLA 
o bude sa zabezpečovať priebežne, prvé jednanie k nasledujúcej zimnej sezóne sa už uskutočnilo 

12.06.2014 

3.2 TERMÍNOVANÉ ÚLOHY NA ZÁKLADE ODPORÚČANÍ ŠTK A VYPLÝVAJÚCE Z ČINNOSTI 
Úloha 1/2014 
predseda ŠTK požiada GS SZB, aby boli pre TD zabezpečené oranžové polokošele  
zodpovedný: predseda ŠTK termín: júl 2014 
Úloha 2/2014 
vypracovať Štatút subkomisie ŠTK pre rozhodcov SZB 
zodpovedný: predseda KR (subkomisia rozhodcov) termín: september 2014 
Úloha 3/2014 
subkomisia rozhodcov navrhne doplnenie Aktívu TD SZB 
zodpovedný: predseda KR (subkomisia rozhodcov) termín: každý september v roku 
Úloha 4/2014 
každoročne zorganizovať seminár aktívu TD a usporiadateľov podujatí SZB 
zodpovedný: predseda ŠTK termín: november 
Úloha 5/2014 
predložiť P SZB požiadavku na inováciu databázy členov SZB z možnosťou on-line prístupu 
zodpovedný: predseda ŠTK termín: október 2014 
Úloha 6/2014 
vyškoliť usporiadateľov na podujatia podľa zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí 
zodpovedný: predseda ŠTK termín: január 2015 
Úloha 7/2014 
spracovať systém uplatňovania a používania Pravidiel pre tresty a disciplinárne konanie „SYSTÉM NAPOMENUTÍ“ 
zodpovedný: pracovná skupina ŠTK termín: september 2014 
Úloha 8/2014 
zaradiť do Smernice zimy Štart pretekov s hromadným štartom z 3 koridorov 
zodpovedný: predseda ŠTK termín: október 2014 
Úloha 9/2014 
zaradiť povinnosť odhlasovať pretekárov, ktorí nenastúpia v pretekoch s hromadným štartom do Smerníc 
zodpovedný: predseda ŠTK termín: október 2014 
Úloha 10/2014 
pripraviť zaradenie superšprintu do Smernice systému zimných súťaží 
zodpovedný: predseda ŠTK termín: september 2014 
Úloha 11/2014 
spracovať jednoduchý systém akreditácie, aby boli označení tréneri a ľudia, ktorí majú na starosti pretekárov s 
cieľom obmedziť  počet ľudí v priestoroch pretekov  
zodpovedný: predseda ŠTK termín: zimná sezóna 2014/15 
Úloha 12/2014 
doplniť do povinností TD krátke zhodnotenie po pretekoch (TD s usporiadateľom) 
zodpovedný: predseda ŠTK termín: september 2014 
Úloha 13/2014 
vymedziť počas pretekov pre trénerov priestory na štadióne, vrátane zákazov 
zodpovedný: predseda ŠTK termín: september 2014 
Úloha 14/2014 
predseda ŠTK pripraví návrh na úpravu pravidiel podľa odporúčaní TK IBU pre dĺžky tratí a streľbu v jednotlivých 
kategóriách 
zodpovedný: predseda ŠTK termín: september 2014 



3.3 ODPORÚČANIA ŠTK PRE SZB, TÝKAJÚCE SA NBC OSRBLIE 
- bezpodmienečne urobiť trať za mostom doprava v NBC 
- vyriešiť organizáciu tréningu na vzduchovkovej strelnici v NBC tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť 

účastníkov 
o zodpovedná osoba poučí trénerov a členov SZB 
o ŠTK navrhuje posuvnú mobilnú stenu oddeľujúcu malokalibrovú a vzduchovkovú streľbu na jednej 

strelnici 
- realizovať nový mobilný systém číslovania stojanov na zbrane v NBC 
- nové značenie areálu a tratí v NBC, informačné tabule, plán štadióna a tratí 

4. Príprava kalendára 2014/2015 

Predseda ŠTK informoval o stretnutí dňa 12.06.2014 so zástupcom BÚ SLA (Bežecký úsek Slovenskej lyžiarskej 
asociácie) Petrom Ďurčom, povereným BÚ SLA jednaním so SZB. 
Z rokovania vyplynulo, že je možné zorganizovať tri spoločné preteky (kolá) žiakov: 
- 1. kolo, 17.-18.01.2015, kľudová streľba v hale + 2 až 3 km voľná technika, Osrblie 
- 2. kolo, 07.-08.02.2015, kľudová streľba v hale + 3 až 4 km klasicky, Skalka 
- 3. kolo, 28.2.-1.3.2015, CROSS COUNTRY ŠPRINT (súťaží sa na šprintérskom okruhu do 800 m a na trati sa 

nachádzajú rôzne prekážky ako skoky, slalom a podobne), Tatranská Štrba 
ŠTK v tejto sezóne vidí reálne účasť našich žiakov na spoločných pretekoch v CROSS COUNTRY ŠPRINTE. 
ŠTK pripúšťa, že po dopracovaní pravidiel pre kľudovú streľbu v hale, je možné v budúcnosti pripraviť spoločné 
preteky so SLA aj v biatlone pre žiakov. 
ŠTK sfinalizuje kalendár pre sezónu 2014/15 na najbližšom zasadaní 20. septembra 2014 po ukončení diskusie  
v TMK SZB a BÚ SLA. 
 
ŠTK po diskusii navrhuje Kalendár zimy 2014/2015 nasledovne: 
I. kolo dorast, dospelí 03.-04.01.2015 M-SR MiA, ŽyA RP PsHŠ 
II. kolo dorast, dospelí 10.-11.01.2015  RP PsHŠ 
I. kolo žiaci 10.-11.01.2015  RP VP 
BIELA STOPA 31.01.-01.02.2015   
CROSS COUNTRY ŠPRINT 07.-08.02.2015 spoločne so SLA   
II. kolo žiaci (Skalka) 14.-15.02.2015  RP VP 
III. kolo žiaci 21.02.-22.02.2015 M-SR žiaci vo VP VP RP & *SŠ 
III. kolo dorast, dospelí 28.02.-01.03.2015 M-SR MiA, ŽyA vo VP VP RP & *SŠ  
M-SR žiaci, dorast, dospelí 07.-08.03.2015 M-SR mimo MiA, ŽyA RP PsHŠ 

* Superšprint 

5. Smernice zimy 2014/2015 

Tento bod sa presúva sa na septembrové zasadnutie. 

6. Príprava kalendára letného biatlonu 2015 

Bod sa presúva sa na septembrové zasadnutie. ŠTK bude pri príprave kalendára spolupracovať so Subkomisiou 
TMK pre letný biatlonu. 

7. Kontrola evidencie rozhodcov 

- O. Kosztolányi informoval o kontrole evidencie rozhodcov. Problémom ostáva predlžovanie licencií 
rozhodcov. 
ŠTK bude postupovať v zmysle Smernice a rozhodcovia s neplatnou licenciou budú z evidencie vyraďovaní. 

- ŠTK aktualizovala Aktív TD SZB. Boli vyradení pasívni členovia. 
Aktív TD SZB od 28.06.2014: 
P. č. Priezvisko Meno Klub P. č. Priezvisko Meno Klub 

1 Filip Jozef KB Vyhne 11 Matiaško Jozef KB Pravenec 
2 Fusko Tomáš KB TOM 12 Mesík Miroslav KB Selce 
3 Hanesová Olina KB TOM 13 Mešťan Peter KB Rožňava 
4 Hasara Anton KB Prešov 14 Oberhauser Mirko KB Valaská - Osrblie 
5 Hirschman Jozef KB Mag. ŠŠSM Revúca 15 Paugschová Božena KB UMB 
6 Kazár Marián KB ŽP Šport Podbrezová 16 Šarišský Imrich KB Prešov 



7 Kobela Milan KB Predajná 17 Šimočko Radovan KB UMB 
8 Kobela Peter KB Osrblie 18 Šimočková Jana KB Selce 
9 Kosztolányi  Ondrej KB Vyhne 19 Šovčíková Nadežda KB Pravenec 

10 Luptovský Igor KB Vyhne 20 Štricová Klementína KB Predajná 

8. Rôzne 

- ŠTK schválila Plán práce, ktorý predložil predseda ŠTK. Plány práce budú pripravované na sezónu, nie na 
kalendárny rok, ako doteraz. 
Zasadnutia ŠTK budú 28. júna 2014, 20. septembra 2014, 28. marca 2015 a 27. júna 2015. 

- Predseda ŠTK informoval o odporúčaní TK IBU pre dĺžky tratí a streľbu v jednotlivých kategóriách. 
Naše kategórie dorastencov a dospelých, dĺžky tratí a počty streleckých položiek sa väčšinou zhodujú. 
Výnimkou sú počty streleckých položiek vo vytrvalostných pretekoch, pretekoch s hromadným štartom a 
v stíhacích pretekoch. Pre tieto druhy pretekov sú pre všetky kategórie odporúčané štyri streľby. 

 
Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 20. septembra 2014. 
 
 

Zapísala: O. Hanesová Schválil: T. Fusko, predseda ŠTK 
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