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

dňa 25. septembra 2014 v Banskej Bystrici 

Prítomní 

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

Program 

1. Kontrola úloh  
2. Vyhodnotenie leta 2014 - správy TD, VT, rebríčky, tituly, odporúčania  
3. Kalendár a Smernica zimnej sezóny 2014/15  
4. Delegovanie TD a R zimnej sezóny 2014/15  
5. Schválenie Štatútu subkomisie rozhodcov  
6. Úprava pravidiel biatlonu SZB  
7. Príprava seminára aktívu TD  
8. Plán práce ŠTK 2015  
9. Rôzne 

1. Kontrola úloh 

Úlohy vyplývajúce z uznesenia zo VII. Valného zhromaždenia SZB 
o pripraviť a vyhodnotiť diskusiu k zmene kategórií mužov a žien podľa návrhu Komisie veteránov - splnená 

ŠTK prerokovala návrhy Komisie veteránov a KB VŠC AOS Liptovský Mikuláš. 
ŠTK schvaľuje vekové kategórie: 
muži A (MiA) 22-39  roční, muži B (MiB) 40-49 roční, muži C (MiC) 50 roční  a starší 
ženy A (ŽyA) 22-39  ročné, ženy B (ŽyB) 40 ročné a staršie  

o zabezpečiť vzdelávanie rozhodcov, trénerov a ostatných funkcionárov - trvá 
ŠTK schvaľuje školenie rozhodcov október 2015 

o pripraviť kompletnú zmenu systému žiackych kategórií v horizonte troch rokov a zmeny hodnotenia klubov 
na základe plnenia testov VPV a nie výsledkov dosahovaných na súťažiach - splnená 

Ak KM a TMK urobí výstup, ŠTK premietne potrebné zmeny do Pravidiel a Smerníc. 
o 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 - trvá 
Po vzájomných konzultáciách medzi SZB a SLA, bol spracovaný návrh kalendára 2014-15. 
 

Úloha 1/2014 - trvá 
oranžové polokošele pre TD budú vydávané priebežne podľa delegovania 
 zodpovedný: GS SZB, predseda ŠTK termín: priebežne 
 
Úloha 2/2014 - splnená 
O. Kosztolányi predložil návrh Štatútu rozhodcovskej subkomisie ŠTK  
 zodpovedný: predseda RsŠTK termín: september 2014 
ŠTK schvaľuje Štatút rozhodcovskej subkomisie ŠTK (RsŠTK) 
 Príloha č. 6 - Štatút rozhodcovskej subkomisie ŠTK 
 
Úloha 3/2014 - splnená čiastočne 
rozhodcovská subkomisia ŠTK navrhne doplnenie Aktívu TD SZB 
 zodpovedný: predseda RsŠTK termín: každý september v roku 
RsŠTK v súčasnosti  nebude rozširovať aktív TD, návrh na vyradenie z evidencie rozhodcov spracuje do marca 
2015. 
 
Úloha 4/2014 – trvá 
každoročne zorganizovať seminár aktívu TD a usporiadateľov podujatí SZB 
 zodpovedný: predseda ŠTK termín: každý november v roku 
Informácia od GS, po predložení rozpočtu sa SZB bude zaoberať zabezpečením. 



 
Úloha 5/2014 - trvá, zaradiť do rozpočtu sekretariátu na rok 2015 
predložiť P SZB požiadavku na inováciu databázy členov SZB s možnosťou on-line prístupu 
  zodpovedný: predseda ŠTK termín: október 2014 
Informácia od GS - potrebné zaradiť do rozpočtu 2015, realizácia v sezóne 2015/16. 
 
Úloha 6/2014 - trvá 
vyškoliť usporiadateľov na podujatia podľa zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí 
 zodpovedný: predseda ŠTK termín: január 2015 
Informácia M. Baku - na medzinárodné súťaže navrhujú E. Lindera, ktorý má licenciu usporiadateľa. 
 
Úloha 7/2014 - splnená 
spracovať systém uplatňovania a používania Pravidiel pre tresty a disciplinárne konanie „SYSTÉM NAPOMENUTÍ“ 
 zodpovedný: pracovná skupina ŠTK termín: september 2014 
L. Mladší predložil návrh pracovnej skupiny na sledovanie rozhodnutí Súťažnej poroty a Organizátora. 
Na základe Pravidiel biatlonu, platných od 1. novembra 2003 a ich II. vydania z roku 2009, článok 11.3.6 
PORUŠENIE PRAVIDIEL, ŠTK schvaľuje Smernicu evidencie napomenutí pri pretekoch SlP v súlade s 
Disciplinárnym poriadkom SZB. 
Doplnenie Evidencie napomenutí zabezpečí po každých pretekoch TD. Evidencia napomenutí bude archivovaná 
časomeračskou firmou. Časomeračská firma poskytne aktuálnu evidenciu TD pred každými pretekmi. 
Napomenutia sa budú týkať všetkých účastníkov podujatí podľa článku 3 prílohy Pravidiel biatlonu č. 5 - Pravidlá 
pre tresty a disciplinárne konanie. 
Platnosť od zimnej sezóny 2014/2015 
 Príloha č. 1 - Smernica ŠTK - evidencie napomenutí 
 Príloha č. 2 - Evidencia *.xml 
 
Úloha 8/2014 - trvá 
zaradiť do Smernice zimy Štart pretekov s hromadným štartom z 3 koridorov 
 zodpovedný: predseda ŠTK termín: október 2014 
Po doručení zápisu z kongresu IBU bude zapracované do pravidiel 
 
Úloha 9/2014 - splnená 
zaradiť povinnosť odhlasovať pretekárov, ktorí nenastúpia v pretekoch s hromadným štartom do Smerníc 
 zodpovedný: predseda ŠTK termín: október 2014 
Text do Smernice SZS: 

ŠTK pripomína povinnosť uvedenú v článku 1.7.4.3 Pravidiel biatlonu „Mená pretekárov, ktorí sa kvalifikovali, 
ale nebudú štartovať v pretekoch s hromadným štartom, budú oznámené v kancelárii pretekov čo najskôr 
ako je to možné, najneskôr však jednu hodinu pred štartom.“ 
Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá zodpovedný zástupca klubu. 

 
Úloha 10/2014 - splnená 
pripraviť zaradenie „ŠPRINTU“ do Smernice systému zimných súťaží 
 zodpovedný: predseda ŠTK termín: september 2014 
 
Úloha 11/2014 - splnená 
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 
S cieľom zabezpečiť bezproblémový priebeh pretekov a ochranu a komfort pretekárov je potrebné obmedziť 
počet osôb pohybujúcich sa v priestoroch pretekov. Z tohto dôvodu budú mať tréneri a personál potrební pre 
starostlivosť o pretekárov AKREDITAČNÉ KARTY. Len s akreditačnou kartou bude povolený vstup do vyhradených 
priestorov pretekov. Vyhradenými priestormi sú priestor štartu a cieľa, strelnica a ostatné priestory pretekov, 
mimo priestorov, na ktoré sa vzťahuje zákaz. 
Akreditačné karty si zástupca klubu vyzdvihne pri prezentácii na príslušné podujatie, pričom za každú vydanú 
akreditačnú kartu zaplatí zálohu 5 €. Po skončení pretekov a vrátení akreditácie bude záloha vrátená. V prípade, 
že klub akreditačné karty nevráti, záloha prepadne v prospech usporiadateľa pretekov.  



Počty akreditačných kariet pre jednotlivé kluby sú stanovené na základe počtu prezentovaných pretekárov 
nasledovne: 1 pretekár 2 karty, 2 až 4 pretekári 3 karty, 5 až 9 pretekárov 4 karty, 10 a viac pretekárov 5 kariet. 
 
Úloha 12/2014 - splnená 
doplniť do povinností TD krátke zhodnotenie po pretekoch (TD s usporiadateľom) 
 zodpovedný: predseda ŠTK termín: september 2014 
Stačí pripomenúť TD povinnosť „f) zvolať zhodnocujúcu poradu o ukončenom podujatí za účasti hlavných 
funkcionárov“ 
 
Úloha 13/2014 - splnená 
vymedziť počas pretekov pre trénerov priestory na štadióne, vrátane zákazov 
 zodpovedný: predseda ŠTK termín: september 2014 
ŠTK schvaľuje úpravy pravidiel - Príloha č. 4. 
 
Úloha 14/2014 - splnená 
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 
ŠTK schvaľuje úpravy pravidiel - Príloha č. 4 a č. 5. 
 
Úlohy vyplývajúce z kontroly plnenia úloh 
 
Úloha 15/2014 
Predseda rozhodcovskej subkomisie O. Kosztolányi s M. Bakom oslovia listom rozhodcov, ktorí majú zaplatené 
členské a nemajú predĺženú licenciu rozhodcu 
 zodpovedný: predseda RsŠTK termín: október 2014 
Úloha 16/2014 
T. Fusko pripraví návrh rozpočtu na výrobu databázy členov SZB  s on-line prístupom 
 zodpovedný:  T. Fusko   termín: november  2014 
Úloha 17/2014 
Sekretariát SZB vyvolá jednanie s E. Linderom, na ktorom prerokujú možnosti spolupráce v oblasti zabezpečenia 
usporiadateľskej služby, resp. vyškolenia usporiadateľov podľa zákona. 
 zodpovedný:  sekretariát SZB termín: október 2014 
Úloha 18/2014 
Predseda ŠTK zabezpečí doplnenie povinností TD o bod: 
Pri rozhodnutiach Súťažnej poroty zohľadňovať Systém evidencie napomenutí 
 zodpovedný: predseda ŠTK termín: november 2014 
Úloha 19/2014 
Sekretariát SZB zabezpečí zaradenie povinnosti viesť evidenciu napomenutí do zmluvy so spoločnosťou  
SAJMON, s.r.o.. 
 zodpovedný: M. Baka termín: november 2014 

2. Vyhodnotenie letnej sezóny 2014 

a) Vyhodnotenie správ TD predložila O. Hanesová, ktorá v závere konštatovala: 
Podujatia SZB v letnej sezóne 2014 boli organizované na dobrej organizačnej, technickej aj spoločenskej 
úrovni, aj napriek tomu, že organizátorom vo Vyhniach a v Revúcej skomplikovalo realizáciu podujatí počasie. 
Problémy so štartovnými listinami boli v Predajnej, pretože časomiera nedostala prihlášky niekoľkých klubov 
napriek tomu, že tieto dostali potvrdenie o prijatí prihlášky. V rozpore s pravidlami boli vyhotovené štartovné 
listiny pretekov s hromadným štartom v Predajnej. V Predajnej došlo aj k protestom voči výsledkom, kde boli 
zle uvedené trestné kolá, po prešetrení došlo k náprave. 
V súťažnej porote sa medzi zástupcami klubov objavujú pravidelne tí istí ľudia: Marek Matiaško a Ľuboš Čaja 
boli členmi SP na všetkých štyroch podujatiach. Súťažná porota vo Vyhniach bola zvolená v rozpore 
s pravidlami, keď dvaja členovia (I. Luptovský a J. Filip) boli z jedného klubu. 
Účasť na poradách nadpolovičná, nie však uspokojivá. 
Celková spokojnosť s prácou rozhodcov, v Predajnej konštatovaný nedostatočný počet rozhodcov. 
Na všetkých podujatiach bol ospravedlnený minimálne jeden delegovaný rozhodca. Činnosť hlavných 
funkcionárov a organizačných výborov hodnotená dobre. 



Návrhy a odporúčania TD sa týkajú predovšetkým miest konania v záujme vylepšenia podmienok podujatí. 
TD Jana Šimočková kladie dôraz na neustále pripomínanie pravidiel pretekárom, ako aj potrebu zdôrazňovať 
rozhodcom, že musia byť maximálne sústredení, hlavne na strelnici, aby nedochádzalo k poškodeniu 
pretekárov vinou nepozornosti  rozhodcu. TD Jozef Matiaško navrhuje prepracovanie správy TD, žiaľ bez 
konkrétneho návrhu. Všetci technickí delegáti, menovaní ŠTK na podujatia letnej sezóny 2014, vypracovali a 
doručili správu TD včas. Zodpovedne k tejto povinnosti pristúpili hlavne Jana Šimočková, Ondrej Kosztolányi 
a Jozef Hirschman, ktorých správy sú obsiahle a dávajú komplexný obraz podujatia. Všetkým delegovaným 
funkcionárom SZB patrí za ich prácu a prístup k plneniu povinnosti poďakovanie. 

b) O. Kosztolányi okomentoval rebríčky za letnú sezónu 2014, pričom konštatoval, že podujatí SZB sa zúčastnilo 
25 klubov, 244 pretekárov, z ktorých 212 získalo VT, z toho M - 20, I.VT - 102, II.VT - 56 a III.VT - 34 
pretekárov. 

c) tituly - nie sú žiadne návrhy 
d) odporúčania: 

- na ďalšom zasadnutí ŠTK sa venovať noseniu zbraní v lete, v súčasnosti je nosenie zbraní nebezpečné 
Úloha 20/2014 
Sekretariát SZB zašle pred každou sezónou delegačné listy TD a delegovaným rozhodcom. 

 zodpovedný: M. Baka    termín: po jesennom, resp. jarnom zasadnutí ŠTK 
- zabezpečiť 2 kamery na strelnicu  
- prehodnotiť účasť na M SR, zvážiť návrat k pôvodnému systému, súčasný stav pôsobí hlavne na žiacke 

kategórie demotivujúco 
- predlžiť zmluvu s časomeračskou firmou Sajmon s.r.o. do ďalšieho obdobia 

ŠTK schvaľuje vyhodnotenie letnej sezóny 2014. 

3. Kalendár a Smernica zimnej sezóny 2014/15  

Predseda ŠTK komunikoval pri tvorbe kalendára so SLA, ČSB a prezidentkou poľského ZB. Preteky CEC idú do 
stratena. Česi nemajú záujem, Poliaci áno. Optimálne je organizovať podujatia s medzinárodnou účasťou. 
 
ŠTK schvaľuje Kalendár zimy 2014/2015 nasledovne: 

I. kolo dorast, dospelí 03.-04.01.2015 M-SR iba MiA, ŽyA RP VP Osrblie 
II. kolo dorast, dospelí 10.-11.01.2015  RP ŠPRINT Osrblie 
I. kolo žiaci 10.-11.01.2015  RP VP Osrblie 

 Odporúčané 01.02.2015 BIELA STOPA klasika  Skalka 
žiaci Odporúčané 07.02.2015 spoločne so SLA klasika  Skalka 

II. kolo žiaci  14.-15.02.2015 Vyhne/SZB RP VP Skalka 
žiaci Odporúčané 21.02.2015 spoločne so SLA Country Šprint  Skalka 

III. kolo žiaci 28.02.-01.03.2015 M-SR VP žiaci RP VP Osrblie 
III. kolo dorast, dospelí 28.02.-01.03.2015 M-SR VP (MiA, ŽyA-PsHŠ) PsHš VP  Osrblie 
M-SR žiaci, dorast, dospelí 07.-08.03.2015 M-SR mimo MiA, ŽyA RP PsHŠ Osrblie 

 
Predseda ŠTK predložil návrh Smernice pre zimu 2014/2015, ktorá bude dopracovaná o schválené úpravy 
pravidiel. 
ŠTK schvaľuje Smernicu pre zimu 2014/2015. 

4. Delegovanie TD a rozhodcov zimnej sezóny 2014/15 

ŠTK schvaľuje delegovanie TD a rozhodcov pre zimnú sezónu 2014/2015 nasledovne: 
3.-4.1.2015 
I. kolo VP D+D, M-SR pre MiA, ŽyA  
 TD I - Imrich Šarišský TD II - Anton Hasara 
Delegovaní rozhodcovia: Jozef Matiaško, Nadežda Šovčíková, Božena Polašeková 
10.-11.1.2015 
II. kolo VP D+D, I. kolo žiaci   
 TD I - Jozef  Hirschman TD II - Mirko Oberhauser 
Delegovaní rozhodcovia:   Dušan Šimočko, Vladimír Kolhánek, Dagmar Mondlová 
14.-15.2.2015 
II. kolo VP žiaci  
 TD I - Božena Paugschová TD II - Jozef Matiaško    



Delegovaní rozhodcovia:  Róbert Amtmann, Eva Darmová, Ružena Hasillová 
28.2.-1.3.2015 
III. kolo VP všetky kategórie, M-SR pre MiA, ŽyA v PsHŠ, M-SR pre D+D a žiaci vo VP 
 TD I - Miroslav   Mesík TD II - Jozef Filip 
Delegovaní rozhodcovia: Juraj Žambor, Pavel Blahušiak, Darina Blahušiaková 
7.-8.3.2015 
M-SR všetky kategórie mimo MiA, ŽyA 
 TD I - Jana Šimočková TD II - Nadežda Šovčíková 
Delegovaní rozhodcovia: Milan Trnik, Pavol Šima, Júlia Ridzoňová 

5. Schválenie pravidiel ŠPRINTU 

Predseda ŠTK predstavil návrh pravidiel šprintu, ktorý bol výsledkom diskusie k pôvodnému návrhu 
O. Kosztolányiho. 
ŠTK schvaľuje pravidlá pre šprint. Ako testovacie preteky budú uvedené v Smernici SZS. Po úspešnom testovaní 
budú zaradené do Pravidiel biatlonu. 
 Príloha č. 3 - Pravidlá pre ŠPRINT 

6. Úprava pravidiel biatlonu SZB 

Predseda ŠTK predložil návrh na úpravu pravidiel, ktoré členovia ŠTK schválili po jednotlivých bodoch. 
Úpravy pravidiel bude potrebné doplniť o úpravy schválené Kongresom IBU po doručení zápisu. 
Po doručení zápisu z kongresu IBU budú úpravy zapracované do pravidiel. 
ŠTK zriaďuje pracovnú skupinu na dopracovanie pravidiel, ktorá  pripraví úpravu pravidiel  tak, aby ich bolo 
možné realizovať od sezóny 2014/2015. 
Pracovná skupina pre pravidlá bude pracovať v zložení: T. Fusko, O. Kosztolányi, O. Hanesová, M. Mesík. 
ŠTK schvaľuje úpravy pravidiel. 
 Príloha č. 4 a č. 5 

7. Príprava seminára aktívu TD 

Dátum konania seminára: 29.11.2014 
Miesto konania: zasadačka SZB 
Školitelia:  T. Fusko,  O. Kosztolányi 
Úloha 21/2014 
M. Baka spracuje rozpočet na seminár aktívu TD. 
  zodpovedný: M. Baka   termín: október 2014 

8. Plán práce ŠTK 2015 

Plán práce je pripravený na sezónu 2014/15. Zasadnutia ŠTK budú 28. marca 2015 a 27. júna 2015. Najbližšie 
zasadnutie sa uskutoční 28. marca 2015. 

9. Rôzne 

- Končí akreditácia vzdelávania rozhodcov SZB. 
        Úloha 22/2014 
        Sekretariát SZB požiada o predĺženie akreditácie vzdelávania rozhodcov. 
 zodpovedný: M. Baka termín: október 2014 
- P SZB ukladá GS dať u právnikov preveriť, kto je zodpovedný za kompenzáciu prípadných úrazov na 

športových podujatiach. 
 Termín: 31.3.2014 Zodpovedný: v texte 

ŠTK žiada sekretariát SZB o informáciu k tomuto bodu. 
- Stíhacie preteky s pevným štartovým intervalom. Pokiaľ bude od trénerov záujem, ŠTK sa im bude venovať. 
- ŠTK žiada SZB a GS, aby zabezpečil centrálne vyplácanie rozhodcov (prostredníctvom SZB). 
- ODPORÚČANIA ŠTK PRE SZB, TÝKAJÚCE SA NBC OSRBLIE 

o bezpodmienečne urobiť trať za mostom doprava v NBC 
o vyriešiť organizáciu tréningu na vzduchovkovej strelnici v NBC tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť 

účastníkov. ŠTK navrhuje posuvnú mobilnú stenu oddeľujúcu malokalibrovú a vzduchovkovú streľbu 
na jednej strelnici 

 
 

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