
Z a s a d n u t i e     č . 15 

 Š portovo-tečhničkej komisie ŠZB 

dn a 30. marča 2019 v Banskej Bystriči 

   

Prítomní :               O.Kosztola nyi, I.Š aris sky  , O.Hanesova ,  M.Baka, J.Jendra l, T.Fusko, ,    

                                     R.Š imoč ko, M.Mesí k 

Program  : 
1. Kontrola úloh 

2. Vyhodnotenie zimy 2018/2019 • správy TD, VT, rebríčky, pohár, odporúčania 

3. Smernice leta 2019 

4. Delegovanie TD a R - leto 2019 

5. Schválenie titulov 

6. Schválenie odznakov za športovú výkonnosť 

7. Rôzne 

 

1. Kontrola úloh 

    Úloha 20/2014 - plnená priebežne 

    Sekretariát SZB zašle pred každou sezónou delegačné listy TD a delegovaným rozhodcom 

    ŠTK schválila doplnenie úlohy  - delegovaní funkcionári SZB prídu na preteky v deň   
    žrebovania na poradu s organizátorom 

    ŠTK žiada  sekretariát SZB, aby delegačné listy posielal aj TD II. 
    Úloha 30/2015 - trvá 

    Predseda ŠTK zabezpečí zverejnenie kompletných Pravidiel biatlonu a ich príloh so 

                       zodpovedný: predseda ŠTK                        Termín: priebežne 

    Úloha 33/2015 - trvá 

    Sekretariát zverejní evidenciu napomenutí a rozošle ich dotknutým klubom biatlonu. 
                        zodpovedný: sekretariát SZB                   Termín: priebežne 

    Bude rozposlaná po vyhodnotení sezóny. 
   Úloha č.5/2018 - trvá 

   ŠTK poveruje I.Šarišského zistiť aktuálny  stav V3S a navrhnúť  riešenie (efektivita opravy) 
            zodpovedný:  v texte                              Termín:  jún  2019 

   Úloha č.7/2018 -trvá 

  ŠTK poveruje O.Kosztolányiho  preveriť ďalšie možnosti výroby vzduchovkových terčov. 
                         zodpovedný:  v texte                                  Termín:  september 2019 

  Stredná škola v Čadci nie je schopná vyrobiť v požadovanej kvalite , máme ďalšie ponuky,    
bude vypísaná súťaž 

   Úloha č.8/2018 -  splnené 

   Predseda ŠTK predložil Smernice zimy na schválenie prezídiu SZB 

         
 2. Vyhodnotenie zimy 2018/2019 • správy TD, VT, rebríčky, pohár, odporúčania 

   Vyhodnotenie správ TD bolo zaslané členom ŠTK vopred: ŠTK prediskutovala záver a 
  odporúčania TD. 

1. Záver 

2. Všetky podujatia zimnej sezóny 2018/2019 sa konali v dobre technicky pripravených 
priestoroch Národného biatlonového centra v Osrblí. Okrem domácich súťaží sa v NBC 
Osrblie uskutočnili Majstrovstvá sveta juniorov a  mládeže v biatlone 2019, ktoré boli 
účastníkmi aj funkcionármi IBU hodnotené veľmi dobre. Usporiadatelia pracovali 
profesionálne, čím prispievali k dobrému hodnoteniu pretekov. Na druhej strane sa aj 
účastníci z klubov podieľali svojím prístupom na zdarnom priebehu pretekov. 
Usporiadatelia spolu s vedením NBC v Osrblí sa musia zaoberať problémom pohybu 



turistov a iných nepovolaných osôb na tratiach počas pretekov. Znovu došlo k tomu, že 
v Súťažnej porote boli 2 zástupcovia z jedného klubu (KB Valaská-Osrblie). TD si musí 
ustriehnuť, aby členom SP  nebol zástupca klubu, z ktorého je delegovaný funkcionár. 

3. Problematická je stále účasť na poradách vedúcich výprav, kde sú lepšie výsledky na 
žiackych podujatiach. Viac pozornosti musíme venovať propagácii domácich podujatí. 
Neúčasť médií na Majstrovstvách SR, aj na tých, ktorých sa zúčastnili reprezentanti, je 
neospravedlniteľná a kazí meno zväzu. Vedenie zväzu sa tomuto musí venovať 
intenzívnejšie a systematickejšie. 

4. Technickí delegáti hodnotili jednotlivé podujatia pozitívne s niekoľkými pripomienkami. 
Čo sa týka samotných technických delegátov je potrebné viac pozornosti venovať 
formálnej stránke štartovných a výsledkových listín a dôslednejšie kontrolovať skupinu 
s.r.o. Sajmon – chyby v  menách, v zaradení pretekárov, vynechanie a potom dopisovanie 
pretekárov,  dĺžky tratí, streľba, neprehľadnosť pri súčasnom konaní Viessmann pohára 
a M SR (v tejto sezóne aj Olympijské nádeje). 

5. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD zo sezóny 2018/2019 

1. zabezpečiť prítomnosť  technického personálu na pretekoch , médiá a zamestnanci 

2. opraviť číslovanie na stojanoch na zbrane, 

3. vymeniť zástavu nad strelnicou 

 

     VT, rebríčky, pohár 
     pretekov sa zúčastnilo 25 klubov, celkovým víťazom slovenského pohára sa stal KB   
     Valaská-Osrblie, ktorý obsadil aj 1. miesto v mládežníckych kategóriách, v senioroch vyhral 
     KB Predajná a v žiackych kategóriách Fan klub biatlonu. M. VT získalo 24 pretekárov, I. VT – 
     83, II. VT 53 a III. VT 32.   
     O.Kosztolányi spracoval prehľad pretekárov, ktorí nezískali v jednotlivých sezónach VT a   
     navrhol, aby účasť na M SR bola s podmienkou získanej VT, po diskusii ŠTK tento návrh 
     neschválila.  Pretekári musia mať I.VT len na majstrovské preteky v  zahraničí. 
 
     Odporúčania ŠTK 
- systematicky sa venovať spolupráci s médiami, predovšetkým s RTVS 
- dohodou, alebo inou záväznou formou vyšpecifikovať  povinnosti zamestnancov pred a 

počas konania podujatí SZB, vo vzťahu k usporiadateľovi podujatia. 
- Úloha č.1/2019 
Členovia ŠTK vytypujú požiadavky na  jednotlivé časti : Štadión – R.Šimočko, Trate – M.Baka, 
strelnica -  J.Jendrál. 

         Termín :  jún 2019                                     Zodpovední : v texte 
ŠTK schvaľuje vyhodnotenie zimnej sezóny 2018/2019 

     

3. Smernice leta 2019 

       Predložená písomne, upravená podľa návrhov 

        Diskusia k POB, zmena prirážok  na 10 sek. , trať 500 pre najmladších žiakov  a 700 m pre 

        ostatných. 

- Úloha č.2/2019 
Predseda ŠTK zapracuje úpravy a schválené zmeny do Smerníc leta a pravidiel POB. 

         Termín :  31.3. 2019                                   Zodpovední : v texte 

ŠTK schvaľuje smernice  leta 2019 

  

4. Delegovanie TD a R –  leto 2019 

ŠTK delegovala TD a R nasledovne: 
I.kolo Viessmann pohár v LB žiaci  –1.-2.06.2019 – Brezovica 

TD I :   Robert Amtmann                             TD II:  Jana Pekárová 

Delegovaní rozhodcovia :  Barbora Mlyneková, Tomáš Fusko ml., Soňa Kosztolányiová 



I.kolo Viessmann pohár  LB D+D,  – 8.-9. 06.2019 – NBC Osrblie 

TD I :    Klementína Štricová                       TD II:  Naďa Šovčíková 

Delegovaní rozhodcovia:  Božena Polašeková, Vladimír Kolhánek, Martin Štric 

II.kolo Viessmann pohár v LB– všetky kategórie – 29.- 30.06.2019- Revúca 

TD I  :   Imrich Šarišský                               TD II:  Anton Hasara 

Delegovaní rozhodcovia : Tomáš Fusko ml., Soňa Kosztolányiová, Jana Nemcová 

III. kolo Viessmann pohár v LB + M SR - všetky kategórie, 07.-08.09.2019 – Predajná 

TD I :     Jozef Hirschman                            TD II:  Jozef Sklenárik 

Delegovaní rozhodcovia :  Soňa Gregušová, Peter Reguly, Sylvia Halvoníková 

M SR  a OH všetky kategórie – 14.-15.09.2019-Vyhne 

TD I :    Robert Amtmann                             TD II:   Barbora Mlyneková 

Delegovaní rozhodcovia :  Miroslav Mesík,  Pavol Olbrichtovič, Pavol Šima 

 
5.  Schválenie titulov 

           Neboli žiadne požiadavky 
 

6. Schválenie odznakov za športovú výkonnosť 
           Neboli žiadne požiadavky 

 
7. Rôzne 
     a/ ŠTK schvaľuje aj pre ďalšiu sezónu za koordinátora súťaží  O. Kosztolányiho. 

     b/ M.Baka sa pýtal na ďalšiu činnosť NBC. Odpovedal prezident SZB – na personálne 

          obsadenie  bude vypísaný konkurz, to je úloha pre P SZB 

          Zatiaľ je, vďaka medzinárodným podujatiam, zabezpečená základná prevádzka. Iné 

          peniaze na NBC nemáme. Bude potrebné rozhodnúť čo s areálom, zväz na jeho 

          prevádzku peniaze nemá. 

          Ďalším problémom, ku ktorému musí P SZB prijať rozhodnutie je budova klubu 

       c/ M.Baka požiadal, aby skutočné trate boli zosúladené s traťami, ktoré boli uvedené v 

            žiadosti o licenciu A  (ucho). Odporúča predsedovi ŠTK zaradiť do rozpočtu na rok 

            2019. 

       d/ T.Fusko informoval o ďalších potrebných zmenách ako možnosť rozšíriť most na 12 m, 

           projekte na kolieskovú dráhu s možnosťou využiť starý most, nový most je ťažké použiť 

        e/ ŠTK schválila príspevok pre usporiadateľa + navýšiť, keď sa v jeden deň konajú dva   

            preteky 

         f/ M.Baka pripomenul potrebu videokamery a vysielačiek počas pretekov, (v Osrblí sú 

             na strelnici), navrhol zaradiť do rozpočtu ŠTK. 

         g/ O.Kosztolányi žiadal o doriešenie situáciu so starými vzduchovkami, kde došlo k 

             diskusii a podľa starých zápisov  už boli tieto delimitované na kluby. Potrebné vyjasniť 

             s   ekonómom zväzu. 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční 6. júla 2019.   

 
  
     

Zapísala : O.Hanesová, členka ŠTK 

 
Schválil :  O.Kosztolányi, predseda ŠTK 

 


