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

dňa 28. marca 2015 v Banskej Bystrici 

Prítomní 

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

Program 

1. Kontrola úloh  
2. Vyhodnotenie zimy 2014/2015 - správy TD, VT, rebríčky, tituly, odporúčania  
3. Kalendár a Smernica letnej sezóny 2015  
4. Delegovanie TD a R pre letnú sezónu 2015  
5. Úprava pravidiel biatlonu SZB  
6. Rôzne 

1. Kontrola úloh 

Úlohy vyplývajúce z uznesenia zo VII. Valného zhromaždenia SZB 
• pripraviť a vyhodnotiť diskusiu k zmene kategórií mužov a žien podľa návrhu Komisie veteránov - splnená 
o zabezpečiť vzdelávanie rozhodcov, trénerov a ostatných funkcionárov - trvá 

- bude zabezpečované v súlade s Plánmi činnosti ŠTK 
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 
- čo sa týka kalendára v tejto sezóne to fungovalo, ale spoločné preteky sa nepodarilo realizovať (cez P SZB 
neprešli návrhy ŠTK) 
- do budúcna navrhujeme, aby jednania so SLA viedol štatutár SZB 

Úloha 1/2014 - trvá 
oranžové polokošele pre TD budú vydávané priebežne podľa delegovania 
 zodpovedný: predseda ŠTK termín: priebežne 
Úloha 2/2014 - splnená 
O. Kosztolányi predložil návrh Štatútu rozhodcovskej subkomisie ŠTK  
Úloha 3/2014 - splnená 
rozhodcovská subkomisia ŠTK navrhne doplnenie Aktívu TD SZB 
 ŠTK schvaľuje doplnenie Aktívu TD o M. Baka, R. Amtman, M. Gašperčík 
Úloha 4/2014 - trvá 
každoročne zorganizovať seminár aktívu TD a usporiadateľov podujatí SZB 
 zodpovedný: predseda ŠTK termín: každý november v roku 
Úloha 5/2014 - splnená 
zaradiť do rozpočtu SZB na rok 2015 požiadavku na inováciu databázy členov SZB s možnosťou on-line prístupu 
Úloha 6/2014 - zrušená 
vyškoliť usporiadateľov na podujatia podľa zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí 
 zodpovedný: SZB termín: január 2015 
Úloha 7/2014 - splnená 
spracovať systém uplatňovania a používania Pravidiel pre tresty a disciplinárne konanie „SYSTÉM NAPOMENUTÍ“ 
Úloha 8/2014 - splnená 
zaradiť do Smernice zimy štart pretekov s hromadným štartom z 3 koridorov 
Úloha 9/2014 - splnená 
zaradiť povinnosť odhlasovať pretekárov, ktorí nenastúpia v pretekoch s hromadným štartom do Smerníc 
Úloha 10/2014 - splnená 
pripraviť zaradenie „VYRADOVACIEHO ŠPRINTU“ do Smernice systému zimných súťaží 
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  
Úloha 12/2014 - splnená 
doplniť do povinností TD krátke zhodnotenie po pretekoch (TD s usporiadateľom) 
Úloha 13/2014 - splnená 
vymedziť počas pretekov pre trénerov priestory na štadióne, vrátane zákazov 
Úloha 14/2014 - splnená 
predseda ŠTK pripraví návrh na úpravu pravidiel podľa odporúčaní TK IBU pre dĺžky tratí a streľbu v jednotlivých 
kategóriách 
Úloha 15/2014 - splnená 
Predseda rozhodcovskej subkomisie O. Kosztolányi s M. Bakom oslovia listom rozhodcov, ktorí majú zaplatené 
členské a nemajú predĺženú licenciu rozhodcu 
 29 vyradených rozhodcov a 4 rozhodcom bola znížená triedu 
Úloha 16/2014 - splnená 
T. Fusko pripraví návrh rozpočtu na výrobu databázy členov SZB  s on-line prístupom 
Úloha 17/2014 - splnená 
Sekretariát SZB vyvolá jednanie s E. Linderom, na ktorom prerokujú možnosti spolupráce v oblasti zabezpečenia 
usporiadateľskej služby, resp. vyškolenia usporiadateľov podľa zákona. 
Úloha 18/2014 - splnená 
Predseda ŠTK zabezpečí doplnenie povinností TD o bod: 
Pri rozhodnutiach Súťažnej poroty zohľadňovať Systém evidencie napomenutí 
Úloha 19/2014 - splnená 
Sekretariát SZB zabezpečí zaradenie povinnosti viesť evidenciu napomenutí do zmluvy so spoločnosťou 
SAJMON, s.r.o. 
Úloha 20/2014 -plnená priebežne 
Sekretariát SZB zašle pred každou sezónou delegačné listy TD a delegovaným rozhodcom 
Úloha 21/2014 - splnená 
M. Baka spracuje rozpočet na seminár aktívu TD 
Úloha 22/2014 - trvá 
Sekretariát SZB požiada o predĺženie akreditácie vzdelávania rozhodcov 
 naša žiadosť zamietnutá AK MŠVVaŠ, ŠTK čaká na novelizáciu zákona o vzdelávaní 
Úlohy vyplývajúce z kontroly plnenia úloh 
• na ďalšom zasadnutí ŠTK sa venovať noseniu zbraní v lete, v súčasnosti je nosenie zbraní nebezpečné 
• prehodnotiť účasť na M SR, zvážiť návrat k pôvodnému systému, súčasný stav pôsobí demotivujúco 
• priebežný rebríček, vydaný pred M SR  

2. Vyhodnotenie zimnej sezóny 2014/15 

a) Vyhodnotenie správ TD predložila O. Hanesová, ktorá v závere konštatovala: 
Technickí delegáti zimu 2014/2015 hodnotili pozitívne, keď sa aj napriek zložitým klimatickým podmienkam 
podarilo pripraviť areál v požadovanej kvalite. Tiež bolo pozitívne hodnotené dokončenie budovy NBC.TD 
zhodne kladne hodnotili činnosť organizátorov.  
TD J. Šimočková zvlášť vysoko hodnotila profesionalitu riaditeľa pretekov. Čo sa týka spoločenskej úrovne 
podujatí, stále máme rezervy. Účasť médií (RTVS) bola len na prvom kole a je trvale podmienená účasťou 
reprezentantov. Kladne bola prijatá činnosť moderátorky podujatí, ktorá podľa TD zvyšovala spoločenskú 
úroveň podujatí. V celkovom hodnotení TD ďakovali organizátorom za vzornú prípravu podujatí na vysokej 
úrovni a v súlade s pravidlami. 
Na druhej strane je potrebné konštatovať, že zo správ TD vyplýva, že niektorí TD nereagujú na zmeny a úpravy 
Pravidiel biatlonu:  
- TD J. Hirschman: 

bodovanie vyraďovacieho šprintu bolo schválené spolu s pravidlami pre tieto preteky, preto ich nebolo 
možné bodovať inak 

- TD M. Mesík: 
platenie členského na pretekoch nie je síce v súlade so Stanovami SZB, ale sekretariát SZB umožňuje 
klubom tento postup. Riešenie neskorého protestu M. Halinárovej nebolo v súlade s disciplinárnym 
poriadkom. Ak sa vypočutie neuskutočnilo hneď, čo je v takomto nejednoznačnom prípade chybou, potom 
je len možnosť odvolania. 



Chybou TD bolo hlasovanie o zmene programu. Porada vedúcich nemôže meniť program počas podujatia, 
ak si to nevyžaduje aktuálna mimoriadna situácia. 

- Čo sa týka delegovania M. Oberhausera, KB Valaská-Osrblie nebol usporiadateľom pretekov. 
Okrem akreditácie účastníkov, ktorá prispela k poriadku v priestoroch pretekov, novinkou v tejto sezóne 
bol systém napomenutí. Celkovo bolo udelených 16 napomenutí. 6 za nedovolený pohyb na strelnici, 
štadióne a moste. 5 za neskorú prihlášku. Po 1 napomenutí za trénovanie na trati počas pretekov, za 
predčasné ukončenie streľby, za označenie zbrane po uložení do stojanu, za neoznámenie skutočnosti, že 
pretekár vzdal preteky, za náznak porušenia pravidiel pri manipuláciu s palicami na strelnici. 

b) O. Kosztolányi podal správu HR, prezentoval štatistiku účasti rozhodcov na pretekoch, konštatoval, že situácia s 
účasťou sa zlepšila. Najväčším problémom je nedostatok rozhodcov, ktorý bráni prijímaniu kategorických 
opatrení pri porušení disciplíny. V diskusii bolo navrhnuté, aby počas pretekov boli rozhodcovia priebežne 
preškoľovaní. 

c) rebríčky, VT – pretekov sa v sezóne zúčastnilo 24 klubov, celkovým víťazom sa stal KB Valaská-Osrblie, súťažilo 
227 pretekárov, VT získalo 204 pretekárov 

d) Tituly - nie sú žiadne návrhy. 
e) Odporúčania ŠTK 

- zmeniť článok v pravidlách - účasť na porade ako povinnosť podľa návrhu TD J. Šimočkovej 
- doplniť povinnosti TD o povinnosť - v prípade diskvalifikácie vypočuť zainteresované osoby  
- vyzvať kluby, aby na ZK pripomienkovali štart žiakov 
- napomenutia uverejniť na stránke a poslať predsedom klubov  
- za neskorú prihlášku bude požadované 2-násobné štartovné 
- opakované napomenutia riešiť podľa DP 
- u rozhodcov riešiť neospravedlnené absencie a používanie omamných látok 
- požiadať SZB ako zamestnávateľa o zabezpečenie kontroly na používanie omamných látok 
- riešiť otočku na oranžovej trati v NBC 
- zabezpečiť kamery na strelnicu 
- zjednotiť spracovanie predbežných rebríčkov pre M SR 

ŠTK schvaľuje vyhodnotenie zimnej sezóny 2014/15. 

3. Kalendár a Smernica letnej sezóny 2015  

ŠTK schvaľuje kalendár letnej sezóny 2015: 
I. kolo - žiaci 06.-07.06.2015 Prešov Rýchlostné preteky Vytrvalostné preteky 
I. kolo - D+D 13.-14.06.2015 Osrblie Rýchlostné preteky so ŠS Stíhacie preteky s PŠI 
II. kolo 27.-28.06.2015 Revúca Rýchlostné preteky Vytrvalostné preteky 
III. kolo 22.08.2015 Vyhne Rýchlostné preteky  

M-SR 23.08.2015 Vyhne  Vytrvalostné preteky  
M-SR 12.-13.09.2015 Predajná Rýchlostné preteky Preteky s hromadným štartom 

 
Predseda ŠTK predložil návrh Smernice pre leto 2015, ktorá bude dopracovaná o schválené úpravy pravidiel  
P-SZB. 
ŠTK schvaľuje Smernicu pre systém letných súťaží 2015. 

4. Delegovanie TD a rozhodcov letnej sezóny 2015 

06.- 07. 06.2015 - Prešov 
I. kolo VP v LB, žiaci  
 TD I - Tomáš Fusko TD II - Jana Šimočková 
 Delegovaní rozhodcovia: Jozef Matiaško, Michal Baka, Božena Polašeková 
13.-14.06.2015 - Osrblie 
I. kolo VP v LB, dorast a dospelí   
 TD I - Imrich Šarišský TD II - Anton Hasara 
 Delegovaní rozhodcovia: Michal Szalma, Vladimír Kolhánek, Miroslav Mesík 
27.-28.06.2015 - Revúca 
II. kolo VP v LB, všetky kategórie 
 TD I - Ondrej Kosztolányi TD II - Jozef Filip 
 Delegovaní rozhodcovia: Olina Hanesová, Imrich Šarišský, Michal Baka 
22.-23.08.2015 - Vyhne 



III. kolo VP v LB, M-SR vo VP, všetky kategórie 
 TD I - Božena Paugschová TD II - Mirko Oberhauser 
 Delegovaní rozhodcovia: Róbert Amtmann, Pavol Šima, Miroslav Leitner 
12.-13.09.2015 - Predajná 
M-SR VP v LB, všetky kategórie 
 TD I - Jozef Matiaško TD II - Milan Kobela 

Delegovaní rozhodcovia: Milan Gašperčík, Ružena Hasillová, Eva Darmová 

5. Úprava pravidiel biatlonu SZB 

Predseda ŠTK predložil návrh na úpravu pravidiel, ktoré členovia ŠTK schválili po jednotlivých bodoch. 
- Čl. 4.3.6.3.b) Schválené typy vzduchoviek sú: ..., vzduchovka so zásobníkom AT44 MODIFY BY ZVI 
- Čl. 4.3.6.4.e) Odpor spúšte musí byť minimálne 0,5 kg u malokalibrovej zbrane a 0,4 kg u vzduchových 

zbraní nabíjaných zo zásobníka. 
- Príloha č. 11 Smernicu pre rozhodcov, zmeniť nasledovne: 

2. Delegovanie rozhodcov 
2.1.1 Medzinárodné súťaže (okrem IBU podujatí) -  3 4 rozhodcov 
2.1.2 Majstrovstvá SR -  3 4 rozhodcov 
2.1.3 Slovenský pohár -  3 4 rozhodcov  

6. Rôzne 

- ŠTK schvaľuje upravený rozpočet ŠTK na rok 2015. 
 

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