SMERNICA
SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU PRE SYSTÉM ZIMNÝCH SÚŤAŽÍ
2017/2018
Slovenský zväz biatlonu vydáva Smernice pre systém zimných súťaží v biatlone pre sezónu 2017/2018,
podľa Pravidiel biatlonu, platných od dňa schválenia posledných zmien a dodatkov 8.4.2017.

I.

VIESSMANN POHÁR V BIATLONE

1. TERMÍNY A MIESTA PRETEKOV
I. kolo kategórie dorast, dospelí
II. kolo kategórie dorast, dospelí
I. kolo kategória žiaci
II. kolo kategória žiaci
III. kolo kategórie muži A, ženy A
III. kolo kategória žiaci
kategórie dorast, dospelí
III. kolo
okrem muži A, ženy A
IV. kolo kategória žiaci

2.

28.-29.12.2017
13.-14.01.2018
13.-14.01.2018
27.-28.01.2018
10.02.2018
17.-18.02.2018

RP
RP
RP
RP
RP
RP

RPšs
HP
HP
HP
XCX

NBC-?
NBC-?
NBC-?
NBC-?
NBC-?
NBC-?

03.03.2018

RP

-

NBC-?

03.03.2018

RP

-

NBC-?

OBSAH PRETEKOV

Pretekári musia prejsť na lyžiach celú určenú vzdialenosť pretekárskych tratí v správnom poradí okruhov, smere a
požadovaný počet kôl podľa ich označenia. Všetky lyžiarske techniky sú povolené. Na jednotlivých podujatiach sa
uskutočnia preteky v poradí, ako sú uvedené v bode I.1 týchto Smerníc.

3.

PRIHLÁŠKY

Pravidlá biatlonu, čl.1.6.
Klub je povinný poslať prihlášku emailom na predpísanom formulári do 3 dní pred žrebovaním a do 15:00 v deň
žrebovania potvrdiť menovitú prihlášku. Prihláška emailom je platná len po spätnom potvrdení.
E-mail na prihlasovanie: prihlasky@biathlon.sk
E-mail a telefón na potvrdenie menovitej prihlášky: prihlasky@biathlon.sk, telefón organizátora zverejnený v
propozíciách.
Klub je povinný poskytnúť tel. číslo zodpovednej osoby na podujatí za účelom posielania SMS správ pri zmene
programu podujatia.

4.

ÚČASŤ NA PRETEKOCH

Súťažný poriadok, príloha č. 4 Pravidiel biatlonu. Všetky podujatia sú povinné pre CTM.

5.

DOKLADY K PREZENTÁCII

Členský preukaz SZB, ako doklad o veku a členstve v SZB, bude požadovaný od pretekára ak nie je uvedený v Súpiske
SZB. Súpiska SZB bude pravidelne aktualizovaná.
U zahraničných pretekárov je dokladom k prezentácii písomná prihláška.

6.

ŠTARTOVNÉ

Za každé vypísané preteky môže usporiadateľ požadovať štartovné vo výške 1,50 € od žiaka a 3,00 € od ostatných.

7.

PROTESTY

Poplatok za podanie protestu je 5,00 €. (v nadväznosti na čl. 10.1 Pravidiel biatlonu)

II.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. TERMÍN A MIESTO PODUJATIA
kategórie dorast, dospelí, žiaci
M-SR
okrem muži A, ženy A

10.02.2018

RP

-

NBC-?

M-SR
M-SR
M-SR

2.

kategórie dorast, dospelí, žiaci
kategórie muži A, ženy A
kategórie dorast, dospelí, žiaci

11.02.2018
03.03.2018
04.03.2018

RP
-

VP
HP

NBC-?
NBC-?
NBC-?

OBSAH PRETEKOV

V rámci M SR sa uskutočnia preteky v poradí, ako sú uvedené v bode II.1 týchto Smerníc.

3.

PRIHLÁŠKY

Tak ako v bode I.3 týchto Smerníc.

4.

ÚČASŤ V PRETEKOCH

Súťažný poriadok, príloha č. 4 Pravidiel biatlonu. Majstrovstvá SR sú otvorené pre všetkých členov SZB, ktorí sú
držiteľmi platnej VT, sú členmi reprezentačného družstva a boli klasifikovaní minimálne v jedných pretekoch SLP
v aktuálnej sezóne. Všetky podujatia sú povinné pre CTM.

5.

DOKLADY PRETEKÁROV

Ako v bode I.5 týchto Smerníc.

6.

ŠTARTOVNÉ

Ako v bode I.6 týchto Smerníc.

7.

PROTESTY

Tak ako v bode I.7 týchto Smerníc.

8.

TITULY

Titul MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BIATLONE získa víťaz kategórie vo všetkých individuálnych pretekoch, podľa
čl. 2.2.1, resp. 2.2.3 na Majstrovstvách SR s medzinárodnou účasťou, podľa prílohy Pravidiel biatlonu č. 4 - Súťažný
poriadok.

III.

RÝCHLOSTNÉ PRETEKY SO ŠTAFETOVOU STREĽBOU

Preteky prebiehajú podľa pravidiel biatlonu pre rýchlostné preteky s výnimkou streľby. Strieľa sa podľa Pravidiel
biatlonu pre preteky štafiet čl.8.2 (štafetová streľba - 8 nábojov).

IV.

MAJSTROVSTVÁ KRAJOV V BIATLONE

Prezídium SZB schvaľuje usporiadanie majstrovstiev krajov v biatlone v sezóne 2017/2018 podľa čl. 4, prílohy č. 4
Pravidiel biatlonu - Súťažný poriadok. Pre usporiadanie majstrovstiev krajov odporúča január a február 2018.
Majstrovstvá kraja sa uskutočnia ako otvorené jednodňové preteky, s možnosťou udeľovania II.VT a titulu Majster
kraja, pri dodržaní Pravidiel biatlonu, ustanovení týchto Smerníc a pri včasnom schválení Propozícií Športovotechnickou komisiou. Organizátorom sa odporúča usporiadať rýchlostné preteky.

V.

KONTROLNÉ PRETEKY REPREZENTANTOV

Kontrolné preteky reprezentantov organizuje TMK, ktorá určuje, obsah, termíny a bodovanie pretekov. Účasť
športovcov na kontrolných pretekoch je podmienená pozvánkou. Termíny kontrolných pretekov reprezentantov
určuje TMK.

VI.

USTANOVENIE O REKLAME

Pretekári všetkých kategórií sú povinní mať na predpažbí očistený priestor v dĺžke 12 cm od spúšte, smerom k ústiu
hlavne na oboch stranách zbrane pre nalepenie sponzorskej nálepky. Pretekár zodpovedá za to, že bude mať na
svojej zbrani nalepenú sponzorskú nálepku. V prípade, že nálepku nebude mať nalepenú, nebude mu povolený štart.

VII.

POSTARŠENIA - VÝNIMKY V ZARADENÍ DO VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ

V odôvodnených prípadoch, týkajúcich sa zabezpečenia reprezentácie, môžu byť pretekári zaradení do vyššej
vekovej kategórie, podľa čl. 1.3.4 Pravidiel biatlonu. Postup podľa čl. 7.3, prílohy č.4 Pravidiel biatlonu - Súťažný
poriadok. Vôľu pretekárov kategórií mužov B a C a žien B pretekať v nižšej vekovej kategórii berie na základe žiadosti
ŠTK SZB na vedomie.

VIII.

SYSTÉM AKREDITÁCIE

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 členovia klubu 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.

IX.

PRESTUPOVÝ PORIADOK

Článok 1.4, príloha č. 2 Pravidiel biatlonu. O prestup možno požiadať 10 dní pred prvými pretekmi v sezóne do
18.12.2017.

X.

UPOZORNENIE NA PLATNÉ ZMENY

P SZB na svojom zasadnutí 8.4.2017 schválilo úpravu pravidiel, tak, ako je uvedená v prílohe tejto smernice a na
webovej stránke www.biathlon.sk v sekcii AKTUALITY.
Kompletné znenie Pravidiel biatlonu SZB a platné zmeny sú dostupné na našej webovej stránke www.biathlon.sk v
sekcii PRAVIDLÁ.

XI.

UPOZORNENIE ŠTK

a) Smernica SZB č. 1/2014 evidencie napomenutí. Cieľom smernice je sprehľadnenie a dokumentácia porušení
pravidiel účastníkov pretekov Slovenských pohárov a Majstrovských súťaží organizovaných SZB. Smernica
vytvára nástroje pre Technických delegátov, Súťažnú porotu a ŠTK lepšie reagovať na opakujúce sa prehrešky
voči Pravidlám biatlonu SZB. Smernica je zverejnená na našej webovej stránke www.biathlon.sk v sekcii
SMERNICE.
b) čl. 7.1.4 PREDBIEHANIE A UVOĽNENIE TRATE
Pretekár, ktorý je na trestnom kole alebo z neho odchádza, má prednosť pred pretekárom, ktorý vchádza do
trestného kola.
c) ŠTK upozorňuje pretekárov na povinnosť odstrániť označenie z predošlého značenia zbrane.
d) ŠTK upozorňuje na používanie puzdier na zbrane pri pohybe po športovisku podľa článku 8.5.1.1 Pravidiel
biatlonu.
e) Pri oficiálnom tréningu a nástrele podľa článku 8.5.1.2 Pravidiel biatlonu manipulácia so zbraňou (napr. dobíjanie
zásobníkov, manipulácia s mieridlami a pod.) musí prebiehať pri vybratom zásobníku a otvorenom závere.
f) čl. 8.5.2 NABÍJANIE A VYBÍJANIE
Pretekárom je zakázané otvoriť záver alebo vybrať zásobník z pažby a zásobníkovej šachty v čase, keď pretekár
nezaujal streleckú polohu na streleckom stanovišti.
g) Pretekárom je zakázané tlakovať zbrane mimo vyhradeného priestoru športoviska podľa článku 8.5.3 Pravidiel
biatlonu.
h) Pretekári, ktorí používajú počas pretekov jednu zbraň, si ju musia dať spoločne skontrolovať a označiť číslom
každého pretekára.
i) Rozhodca pri kontrole zbraní v cieli vyberie pretekárovi všetky nepoužité náboje zo zásobníkov aj z pažby a
odovzdá ich pretekárovi.
j) 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.
k) ŠTK upozorňuje na povinnosť uvedenú v článku 1.9.2.2 Pravidiel biatlonu „V priestore 100 m pred a 100 m za
strelnicou, v priestore trestného kola, na všetkých častiach tratí vedúcich cez štadión, v odovzdávacom území a
posledných 100 m pred cieľom je bežanie vedľa pretekára zakázané.“ a v článku 1.9.2.3 Pravidiel biatlonu

„Zdržiavať sa na všetkých častiach tratí prechádzajúcich cez štadión je zakázané. Na štadióne je možné státie len
vo vyhradených priestoroch štadióna (priestor štartu, cieľa a strelnice).“

XII.

INÉ PODUJATIA
28. - 30.12.2017, Nové Město na Moravě I. kolo ČP dorast, dospelí
05. - 07.01.2018, Nové Město na Moravě I. kolo ČP žiaci
13.01.2018,
Osrblie Zimná Univerziáda
27. - 28.01.2018, Biela Stopa
09. - 11.02.2018, Ostrava City Race
16. - 18.02.2018, Letohrad Olympijské nádeje
09. - 11.03.2018, Nové Město na Moravě IV. kolo ČP dorast, dospelí

Schválené ŠTK, 07.10.2017

Schválené P SZB, 16.10.2017
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Smernica SZB č. 5 / 2017
Platnosť od: 16.10.2017
Účinnosť od: 16.10.2017

Smernica č. 5/2017

pre príspevok organizátorovi Slovenského pohára v biatlone
Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Na základe tejto smernice P-SZB určuje pre organizátora Slovenského pohára v biatlone (SLP)
príspevok.
Čl. II
SÚŤAŽNÉ OBDOBIE
Pre potreby tejto smernice rozlišujeme súťažné obdobie na zimnú sezónu.
Zimná sezóna:
1.ZV (zimná verzia), Osrblie celodenné preteky všetky kategórie (17) suma 2100,- Eur.
2.ZV (zimná verzia), Osrblie poldenné preteky kategórie dorastu a dospelých (11) suma 1800,- Eur.
3.ZV (zimná verzia), Osrblie poldenné preteky kategórie dorastu a dospelých (11) suma 1700,- Eur.
4.ZV (zimná verzia), Osrblie poldenné preteky kategórie žiakov (6) suma 1600,- Eur.
5.ZV (zimná verzia), Mimo Osrblia poldenné preteky kategórie žiakov (6) suma 1900,- Eur
Čl. III
OPRÁVNENÁ ÚPRAVA PRÍSPEVKU
1.ZV a 2.ZV je určená pre podujatia s počtom 30 streleckých stavov.
3.ZV je určená pre podujatia s počtom 21 streleckých stavov.
4.ZV a 5.ZV je určená pre podujatia s počtom 20 streleckých stavov.
Pri menšom počte ako 20 bude príspevok upravený o rozdiel.
V prípade nedodržania ustanovení Pravidiel biatlonu, ustanovení a pokynov o reklame alebo iných
pokynov zo strany SZB rozhodne P SZB o prípadnom upravení príspevku na základe Správy
koordinátora súťaží SZB.
Pri organizovaní propagačných pretekov v záujme SZB sa príspevok určuje individuálne.
Čl. IV
DOHĽAD NAD PRÍSPEVKOM
Nad správnym spôsobom použitia príspevku má dohľad koordinátor súťaží SZB.
ŠTK navrhuje koordinátora súťaží SZB na schválenie prezídiu SZB.
Náklady spojené s výkonom funkcie na podujatí sa nezapočítavajú do príspevku pre organizátora.
Čl. V
SPÔSOB POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU
SZB poskytne príspevok na základe Zmluvy o organizovaní podujatia v biatlone, ktorú s organizátorom
uzavrie najneskôr 30 dní pred uskutočnením podujatia.
Zmluva o organizovaní podujatia v biatlone musí obsahovať:
•
•
•
•
•
•

Mená a údaje zmluvných strán
Miesto a termín konania podujatia
Povinnosti SZB
Povinnosti organizátora
Spôsob poskytnutia príspevku
Záverečné ustanovenia
Čl. VI
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ

Táto Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia Prezídiom SZB a je platná na dobu
neurčitú.

Schválené P SZB dňa 16.10.2017.

Platnosť od: 16.10.2017
Účinnosť od: 16.10.2017

PRAVIDLÁ PRE NASADZOVANIE DO SKUPÍN

počas pretekov Svetového pohára v biatlone pre sezónu 2017/2018
platné pre členov RD žien a RD mužov v biatlone
Smernica upravuje činnosti pri obehu a kontrolu účtovných dokladov Slovenského
zväzu biatlonu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

I. kolo SP 2017/2018
Uprednostnenie práva výberu losovanej skupiny športovcom podľa postavenia
športovca v konečnom rebríčku SP v individuálnej disciplíne v sezóne
2016/2017, pre ktorú prebieha losovanie poradia štartu.

II. – III. kolo SP 2017/2018
Uprednostnenie práva výberu losovanej skupiny športovcom podľa postavenia
športovca v priebežnom rebríčku SP v individuálnej disciplíne v sezóne
2017/2018, pre ktorú prebieha losovanie poradia štartu.

IV. – IX. kolo SP 2017/2018
Uprednostnenie práva výberu losovanej skupiny športovcom podľa postavenia
športovca v priebežnom rebríčku celkového hodnotenia SP v sezóne
2017/2018.

ZOH 2018 PYEONG CHANG (KOR) 9.2.-25.2.2017
Uprednostnenie práva výberu losovanej skupiny športovcom podľa postavenia
športovca v priebežnom rebríčku celkového hodnotenia SP v sezóne
2017/2018.
V prípade neúčasti športovca v individuálnej disciplíne počas I. – II. kola SP
2017/2018 sa pre jeho prvé nasadzovanie do skupín v individuálnej disciplíne
I. trimestra SP 2017/2018 využíva pravidlo uprednostnenia práva výberu losovanej
skupiny športovcom podľa porovnania postavenia športovca v konečnom rebríčku SP
v individuálnej disciplíne v sezóne 2016/2017 s postavením ostatných športovcov
SZB v priebežnom rebríčku SP v individuálnej disciplíne v sezóne 2017/2018, pre
ktorú prebieha losovanie poradia štartu.
V situáciách, ktoré tieto pravidlá pre nasadzovanie do skupín v individuálnych
disciplínach neobsahujú sa pre nasadzovanie do losovaných skupín vychádza v
zmysle týchto pravidiel.
Spracoval: PaedDr. Pavel KOBELA, PhD, Viceprezident SZB pre ŠŠR
Schválené P SZB dňa 16.10.2017.

Zápis zo zasadnutia Komisie športovcov, vo veci vyradenia Viktora Slezáka z prípravy
Banská Bystrica, 29. 9. 2017

Miesto zasadnutia: KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica 974 01
Začiatok zasadnutia: 12:00
Koniec zasadnutia: 12:45
Prítomní: Jana Daubnerová, Samuel Závalec, Anna Netíková
Ospravedlnení: Michal Kubaliak, Pavol Horniak
Prizvaní: Marek Matiaško, Viktor Slezák, Jaroslav Slezák

Zasadnutie otvorila Jana Daubnerová. Oboznámila prítomných, že predmetom stretnutia sú sporné
stanoviská trénera RD juniorov a kadetov, Mareka Matiaška a Jaroslava Slezáka, zákonného zástupcu
Viktora Slezáka, člena RD kadetov, k vyradeniu Viktora Slezáka z prípravy.
Všetci prítomní boli už vopred oboznámení s písomnými stanoviskami oboch strán.
1. Diskusia
Viktor Slezák, Jaroslav Slezák a Marek Matiaško boli prizvaní vysvetliť svoj postoj k danej situácii.
Viktor Slezák:
Viktor potvrdil predčasný odchod zo sústredenia v Oberhofe. Súhlas od trénera k predčasnému
odchodu mal ešte pred vycestovaním. Priznal, že na sústredenie cestoval s myšlienkou, že sa z neho
vráti o niekoľko dní skôr a počas sústredenia sledoval možnosti hromadnej dopravy, ako sa dostať
domov. Informácie posielal svojmu otcovi, prevažne prostredníctvom e-mailu a SMS správ.
Potvrdil, že sa mu počas tréningu pokazilo koliesko na kolieskových lyžiach.
Jaroslav Slezák:
Pán Slezák akceptoval Viktorov skorší odchod zo sústredenia za podmienky, že tréner M. Matiaško
s tým bude súhlasiť. Viktor otcovi pred odchodom na sústredenie prezentoval, že tréner Matiaško
skorší odchod odsúhlasil, túto informáciu si ale osobne neoveril. Vzhľadom na dlhú vzdialenosť ani
nepredpokladal, že k skoršiemu odchodu vôbec dôjde. Viktor otca informoval o možnostiach
prepravy prostredníctvom e-mailu a SMS správ, poslednú informáciu, poslanú prostredníctvom SMS
však nezaregistroval a o synovom definitívnom rozhodnutí cestovať domov nevedel. O tom, že
napokon cestuje vlakom sa dozvedel až po telefonáte s Marekom Matiaškom.
Marek Matiaško:
Potvrdil, že s Viktorom diskutovali o predčasnom odchode. Spočiatku akceptoval odchod, ak by po
neho niekto prišiel do Oberhofu. M. Matiaško priznal, že si až na sústredení uvedomil, že Viktor ešte
nedovŕšil 18 rokov. Viktor trávil veľa času na internete hľadaním možnosti prepravy domov a podával
mu informácie. Potvrdil, že sa Viktorovi pokazilo koliesko na kolieskových lyžiach, v krátkom čase

zohnal náhradné. V tom čase ale už Viktor mal zakúpený lístok na vlak. M. Matiaško sa opýtal Viktora,
či otec súhlasil s cestovaním vlakom. Viktor súhlas potvrdil, no M. Matiaško si súhlas u otca neoveril
a napokon odprevadil Viktora na vlak.
M. Matiaško trvá na tom, čo napísal vo svojom písomnom stanovisku. Pripomenul, že Viktora
upozornil na možné následky, ktoré by vyústili do jeho neúčasti na dôležitých reprezentačných
akciách. „Ako zavádzal mňa, tak aj otca.“ Trvá na tom, aby bol dočasne vylúčený z prípravy a
nezúčastnil sa nasledujúceho sústredenia v Oberhofe. Jeho účasť v Idre potvrdzuje, a to
predovšetkým kvôli nominačným pretekom, ktoré tam plánuje uskutočniť.
p. Slezák – žiada Mareka Matiaška, aby ustúpil zo svojich požiadaviek a aby po tom, čo Viktor dostal
ponaučenie, trval len na podmienke. Obáva sa, že pri prísnejšom treste by mohol Viktor na biatlon
„zanevrieť“
Viktor priznáva svoje pochybenie.

Zapísala: Jana Daubnerová
Schválili: Jaroslav Slezák, Samuel Závalec, Anna Netíková, Marek Matiaško
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Smernica č. 6/2017

Systém vedenia účtovníctva a obeh účtovných dokladov
Smernica upravuje činnosti pri obehu a kontrolu účtovných dokladov Slovenského
zväzu biatlonu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
1. Náležitosti účtovného dokladu
1.1. Označenie účtovného dokladu
1.2. Opis obsahu účtovného prípadu
1.3. Označenie účastníkov
1.4. Peňažnú sumu resp. údaj o množstve a cene
1.5. Dátum vyhotovenia účtovného dokladu
1.6. Dátum uskutočnenia účtovného prípadu
1.7. Podpis osoby zodpovednej za vznik účtovného dokladu, osoby zodpovednej
za jeho zaúčtovanie
1.8. Označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje
1.9. Popis účtovného strediska a činnosti (príloha č. 1)
2. Vymedzenie obehu účtovných dokladov a fáz obehu. Obehom účtovných
dokladov sa rozumie proces podávania dokladov od ich vzniku až po likvidáciu.
Fázy obehu účtovného dokladu:
2.1. Vznik účtovného dokladu:
2.1.1. pri externom účtovnom doklade: prijatie
2.1.2. pri internom účtovnom doklade: vystavenie
2.2. Kontrola formálnej správnosti: kontrola náležitostí účtovných dokladov podľa
bodu 1
2.3. Kontrola vecnej správnosti: preverenie správnosti údajov uvedených v
dokladoch, napr. množstvo, cena, rozsah prác, dodržiavanie zmluvných
podmienok a pod.
2.4. Príprava k zaúčtovaniu zahŕňa:
2.4.1. usporiadanie účtovných dokladov tak, aby bolo zrejmé, že sú a ktorého
účtovného obdobia sa týkajú
2.4.2. priradenie interného čísla dokladom
2.5. Zaúčtovanie dokladu – znamená predkontovanie účtovnej operácie uvedenej
na doklade. Účtovník, ktorý účtovnému dokladu priradí predkontačný predpis,
tento označí svojim podpisom, tak aby bolo zrejmé, kto doklad zaúčtoval.
2.6. Archivácia
2.6.1. Zakladač, ktorý obsahuje účtovné doklady, sa označí archivačným
štítkom,
2.7. Likvidácia – znamená fyzické zničenie účtovných dokladov po skončení doby
archivácie alebo v čase, kedy sa o tom rozhodne v zmysle registratúrneho
poriadku Slovenského zväzu biatlonu.
3. Obeh odberateľských faktúr
Vznik – faktúru vystavuje účtovník (ekonóm) Slovenského zväzu biatlonu v dvoch
vyhotoveniach. Faktúru označí poradovým číslom. Zároveň zodpovedá za vecnú

a číselnú správnosť a úplnosť údajov. Zabezpečí odoslanie jedného originálu
faktúry prostredníctvom povereného pracovníka sekretariátu odberateľovi a na
kópii s príslušnými prílohami (objednávka, zmluva a pod.) vykoná predkontáciu.
Zodpovedá za správnu predkontáciu faktúry a zároveň sleduje splatnosť
pohľadávok a ich úhrady. Zodpovedá za správne zaradenie do režimu DPH
(príloha č. 2) a zaradenie na stredisko a činnosť (príloha č. 1). Zoznam
neuhradených faktúr predkladá raz za 14 dní zodpovednému pracovníkovi
Slovenského zväzu biatlonu alebo prezidentovi Slovenského zväzu biatlonu.
4. Obeh dodávateľských faktúr
Vznik – dodávateľskú faktúru zaeviduje poverený pracovník sekretariátu
Slovenského zväzu biatlonu v prijatej pošte, označí ju poradovým číslom a
dátumom príchodu. Dodávateľská faktúra sa na kontrolu formálnej a obsahovej
stránky predloží zodpovednému pracovníkovi Slovenského zväzu biatlonu alebo
prezidentovi Slovenského zväzu biatlonu, ktorý ju označí pečiatkou SCHVÁLENÉ
a zaradí na stredisko a činnosť (príloha č. 1). Následne účtovník (ekonóm)
vykoná vecnú a formálnu kontrolu správnosti obsahu faktúry, zaúčtuje ju v knihe
prijatých faktúr a označí ju poradovým číslom. Účtovník (ekonóm) zodpovedá za
správnosť a úplnosť údajov, zodpovedá za správne zaradenie do režimu DPH
(príloha č. 2). Sleduje splatnosť záväzkov a ich úhrady.
5. Obeh výpisov z bankových účtov
Účty Slovenského zväzu biatlonu vedie Slovenská sporiteľňa, a.s. Banská
Bystrica a prostredníctvom nej Slovenský zväz biatlonu uskutočňuje svoje platby.
Výpisy z účtov sú elektronické, sú to nasledovné účty: Bežný účet pre neziskový
sektor SK63 0900 0000 0003 0012 7054, SK28 0900 0000 0051 1924 9092
(dotačný účet), SK13 0900 0000 0003 0080 9282.
Príprava k zaúčtovaniu spočíva v usporiadaní bankových výpisov podľa
poradového čísla. Účtovník (ekonóm) zodpovedá za správnu predkontáciu
účtovných prípadov, ktoré uvedie na výpise.
6. Obeh pokladničných dokladov
Vznik – účtovník (ekonóm) zhromažďuje doklady na preplatenie od
zamestnancov. K jednotlivým operáciám vyhotoví pokladničný doklad, ktorý
potvrdí svojim podpisom a podpisom štatutárneho zástupcu, ktorý zaradí doklad
na stredisko a činnosť (príloha č. 1). Pokladničným dokladom sa rozumie príjmový
a výdavkový pokladničný doklad. Účtovník (ekonóm) vykoná pri prevzatí dokladu
od zamestnanca kontrolu vecnej a formálnej správnosti a to, či doklad obsahuje
všetky náležitosti účtovného dokladu. Následne ich zaúčtuje, priradí im interné
čísla a správnu predkontáciu. Zodpovedá za správne zaradenie do režimu DPH
(príloha č. 2). Po zaúčtovaní podpíše účtovný doklad tak, aby bolo zrejmé, kto
doklad zaúčtoval.
7. Obeh interných dokladov
Vznik – interný doklad o účtovných operáciách, ktoré vznikajú v rámci
Slovenského zväzu biatlonu vyhotovuje účtovník (ekonóm). Za interný doklad sa
pre potreby tejto smernice považuje najmä zúčtovacia a výplatná listina, protokol
o zaradení (vyradení) investičného majetku, odpisový plán majetku, vyúčtovania
cestovných náhrad a iné podklady dokladujúce vznik ďalších účtovných operácií.
Kontrolu vecnej a formálnej správnosti vykonáva účtovník (ekonóm), kontroluje

najmä, či je interný doklad v zhode s internou smernicou, na základe ktorej sa
vystavuje. V prípade zistených rozdielov upovedomí zodpovedného pracovníka
Slovenského zväzu biatlonu a začne konanie za účelom opravy chybných údajov.
Príprava k zaúčtovaniu spočíva v usporiadaní interných dokladov a priradenie
interného čísla, vykonáva ju účtovník (ekonóm). Účtovník (ekonóm) zodpovedá za
správnu predkontáciu účtovných dokladov uvedených na doklade. Po zaúčtovaní
účtovný doklad potvrdí svojim podpisom tak, aby bolo zrejmé, kto doklad
zaúčtoval.
8. Výber hotovosti platobnou kartou
Výber hotovosti platobnou kartou, ako aj výber hotovosti v peňažnom ústave
musí byť bezodkladne zaúčtovaný ako vklad do hlavnej pokladne. Zamestnanec,
ktorý výber hotovosti realizoval je povinný najneskôr v nasledujúci pracovný deň
predložiť v hlavnej pokladni potvrdenku vydanú bankomatom, prípadne doklad
z peňažnej priehradky peňažného ústavu.
9. Mesačný reporting
Pokiaľ je vytvorený transparentný účet, účtovník predkladá reporting o použití
príspevku uznanému športu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky k 25. dňu nasledujúceho mesiaca na zverejnenie na
webovom sídle SZB.

Spracoval: Ing. Eva Melicherová dňa 13.10.2017
Riadiť sa ustanoveniami tejto smernice sú povinní všetci zamestnanci, funkcionári a
členovia Slovenského zväzu biatlonu.
Za správnosť a dodržiavanie smernice zodpovedá prezídium Slovenského zväzu
biatlonu a bola schválená na zasadnutí dňa: 16.10.2017
Týmto dátum stráca platnosť Smernica 2010.
Schválené P SZB dňa 16.10.2017.

PREDTÝM ako začnete čítať návrh chcem v krátkosti opísať dôvod prečo som sa nad tým
zamyslel…
Veľa ľudí z hnutia sa ma všade pýtajú čo robíme preto aby sme mali väčší počet talentov a či
niekto po Kuzminovej, Kazárovi, Otčenášovi bude? Väčšinou sa ma to spýtajú keď vidia
aktivity s laserovými puškami. Zo všetkých týchto aktivít k žiadnej väčšej spolupráci so SZB
nedošlo a preto navrhujem možnosť akým spôsobom by bolo možné dopĺňať konkrétnu
kategóriu. V tomto momente by to mohla byť kategória dorastu, ktorá je z môjho pohľadu
najdôležitejšia a ktorá by mala byť početnejšie zastúpená aby sa cez juniorov a do mužov
dostalo viac športovcov.
Ďalším dôvodom je možnosť čerpať z už hotových športovcov, ktorí majú všeobecnú
prípravu v iných športových odvetviach za sebou. Samozrejme najideálnejší sú bežci na
lyžiach ktorých “stačí” naučiť strieľať.
Nechcem aby ste sa na to pozerali ako na odstavenie vzduchovky, o to mi absolútne nejde!
V prípade, že tento návrh zaujme, vypracujem projekt.
Ďakujem
Mgr. Dušan Šimočko
Viceprezident SZB
11.10.17 Ramsau am Dachstein

Návrh
Organizovanie súťaží pre ZŠ
Prínos: Propagácia biatlonu a náborovanie nových členov priamo do kategórie dorastu
Popis: Prostredníctvom klubov biatlonu oslovenie ZŠ a následne organizovanie súťaží, ktoré
budú mať v rámci tohoto projektu aj náborový charakter
Cieľová skupina: žiaci 2. stupňa ZŠ (10-15 rokov)
Spolupráca s: KB, Mestá, VÚC, ZŠ, Centrá voľného času
Začiatok projektu: september 2018
Obsah:
Myšlienkou celého projektu je integrovať biatlon do aktivít základných škôl v rámci:
- prierezovej témy „Ochrana života a zdravia“ . Na základe usmernenia MŠ zo
dňa 27.6.2017 je „Úlohou riaditeľa je pri zabezpečení výchovno – vzdelávacieho
programu tejto prierezovej témy a pri realizácii didaktických hier a účelových
cvičení aj určiť spoluprácu so špecifickými organizáciami a združeniami.“
- Centier voľného času https://www.minedu.sk/centra-volneho-casu/
- osobitne v rámci športových aktivít mesta, ZŠ a pod
Organizovaním súťaží na troch úrovniach (škola, okres, kraj) sa dostane biatlon dostatočne do
povedomia detí, rodičov, učiteľov a riaditeľov škôl. Na úrovni školy v rámci športového dňa
školy.

V porovnaní s inými športami je biatlon výnimočný z dôvodu dostupnosti a preto je aj
zaujímavý!
Kluby biatlonu si v ďalšom kroku záujemcov o profesionálny biatlon začnú učiť streľbu
rovno z malokalibrovky, čím sa vyhnú strate biatlonistov pri prestupe zo žiackych kategórií.
Nijakým spôsobom tento model neovplyvní aktuálne fungovanie žiackych kategórií a tým sa
aj naďalej budú používať vzduchovky ktoré boli pre účel slovenského pohára klubmi
a zväzom obstarané.
Za následok bude „LEN“ navýšenie počtu dorastencov (žiak končiaci 2.stupeň ZŠ má 15
rokov). Vznikne priestor pre bežcov na lyžiach, ktorí budú mať viac štartov a jednoduchým
spôsobom si vyskúšajú biatlon...
Súťažné kategérie: totožné s kategóriami žiactva
Forma súťaží:
ŠKOLA
- letný biatlon beh so streľbou
o laserová streľba 10-11r – L na stojkové terče
o laserová streľba 12-13r – L
o laserová streľba 14-15r – L,S
OKRES
- letný biatlon beh so streľbou
o laserová streľba 10-11r – L na stojkové terče
o laserová streľba 12-13r – L
o laserová streľba 14-15r – L,S
KRAJ

-

letný biatlon beh so streľbou
o laserová streľba 10-11r – len L
o laserová streľba 12-13r – LS
o malokalibrovka s puškou na stanovišti 14-15r – L

Pôvodne som chcel zaradiť aj zimný biatlon ktorý by obsahoval len malorážku, ale myslím,
že toto by už mohlo byť podchytené v slovenských pohároch v kategórii dorastencov.

Úlohy po zasadnutí Prezídia SZB č. 6
Banská Bystrica, 16.10.2017
1/16 čiastočne splnená,
Prezídium SZB ukladá viceprezidentom dopracovanie štatútov a úloh pre jednotlivé komisie do
najbližšieho zasadnutia P-SZB.
T: 13.12.2016
Z: v texte
2/16 splnená, nahradená úlohou 6/16
informovať členov P-SZB o aktuálnych pracovných zmluvách.
T: trvalá
Z: GS
3/16 trvá,
vyžiadať doplnenie dokladov o vzdelaní rozhodcov a požiadať o pridelenie licencie.
T: priebežne
Z: ŠTK, GS
4/16 trvá,
spracovať plán investícií a poskytnúť na schválenie VZ.
T: trvalá

Z: P-SZB

5/16 trvalá,
sekretariát SZB bude predkladať na každom zasadnutí P SZB podrobný a zrozumiteľný prehľad, ktorý
bude reálne zobrazovať skutočný stav v oblasti výnosov a nákladov, záväzkov a pohľadávok.
T: trvalá
Z: GS
6/16 trvalá,
sekretariát SZB bude informovať členov Prezídia SZB o každej uzavretej novej pracovnej zmluve vždy na
najbližšom zasadnutí P SZB.
T: trvalá
Z: GS
7/16 trvalá,
oboznámiť KB s možnosťou organizovania súťaží Slovenského pohára, smernicou, zmluvou a rozpočtom
pri organizovaní.
T: do VZ
Z: sekretariát SZB
8/16 splnená, zaradiť do rozpočtu 2018
zistiť podmienky pre zabezpečenie obnovy autoparku.
T: do VZ
Z: sekretariát SZB
9/16 splnená,
Prezídium SZB poveruje prezidenta SZB T. Fuska a viceprezidenta pre ekonomiku a marketing
M. Baku pripraviť čerpanie rozpočtu a finančný plán pred VZ
T: do VZ
Z: v texte
10/16 splnená,
zabezpečiť kontrolu evidencie aktívnych športovcov hlavným kontrolórom SZB P. Hricom.
T: ihneď
Z: ŠTK, TMK
11/16 splnená čiastočne, odpoveď reprezentanta nemôžeme považovať za aktívni športovci, prevode
vlastníctva a zmluvné vzťahy sú v stanovách. Odpoveď na Voľbu disciplinárnej komisie na VZ 2018
nemáme (nová úloha 22/17).
Otázky na hlavnú kontrolórku pre šport, či reprezentanta, ktorý sa zúčastňuje medzinárodných súťaží
môžeme považovať za aktívneho športovca; rozhodovanie o prevode vlastníctva, zmluvné vzťahy a suma.
Voľba disciplinárnej komisie sa môže uskutočniť pred/po schválení Stanov?
T: ihneď
Z: prezident SZB
12/16 splnená,

Prezídium SZB poveruje Prezidenta SZB v súčinnosti s Viceprezidentom pre športovcov J. Gerekovú pre
lepšie zadefinovanie zmluvy pre reprezentantov.
T: máj 2017
Z: prezident SZB, VP pre EaM, VP pre ŠŠR
13/17 splnená,
Viceprezidenti vypracujú správy za svoju činnosť, ktoré budú súčasťou výročnej správy Viceprezidenti
vypracujú správy za svoju činnosť, ktoré budú súčasťou výročnej správy.
T: do 24.4.2017
Z: v texte
14/17 splnená,
sekretariát kontaktuje predsedu KRK P. Hrica pre zabezpečenie chodu valného zhromaždenia v súlade so
stanovami a zákonom o športe.
T: do VZ
Z: v texte
15/17 trvá,
vypracovať novú koncepciu financovania mládeže
T: september 2017
Z: VP pre mládež
16/17 splnená,
osloviť KB, aby podali návrhy na ocenenia osôb pri príležitosti KBS.
T: ihneď
Z: sekretariát SZB
17/17 trvá,
vypracovať Smernicu pre odmeňovanie členov SZB. (neboli doručené žiadne návrhy)
T: do 31.10.2017
Z: sekretariát SZB, členovia P-SZB
18/17 splnená,
preveriť Zmluvu o zabezpečení ŠŠR právnym zástupcom SZB.
T: ihneď
Z: sekretariát SZB
Nové úlohy
19/17,
Prezídium SZB ukladá Viceprezidentovi pre mládež P. Kazárovi do najbližšieho zasadnutia P-SZB
zapracovať pre CTM povinnosť zúčastňovať sa SLP.
T: v texte
Z: v texte
20/17,
Prezídium SZB ukladá Viceprezidentovi pre technické záležitosti O. Kosztolányimu prehodnotiť systém
súťaží v letnom biatlone s možnosťou znížiť počet kôl SLP v LB.
T: v texte
Z: v texte
21/17,
zaradiť zakúpenie 10 ks vzduchových terčov do rozpočtu na rok 2018.
T: 2018

Z: Viceprezident pre ekonomiku

22/17,
preveriť možnosti riešenia disciplinárnych priestupkov (napr. pri dopingovom priestupku), v prechodnom
období, kým VZ SZB nezvolí Disciplinárnu komisiu SZB.
T: ihneď

Z: prezident SZB, právnik SZB

23/17,
vypracovať projekt a na organizovanie súťaží pre ZŠ.
T: do 28.12.2017

Z: D. Šimočko, ŠTK

24/17,
doručiť Viceprezident pre ekonomiku a marketing M. Bakovi podklady pre prípravu zásad hospodárenia.

T: do 30.11.2017

Z: členovia P-SZB

25/17,
posielať zápisy z exekutívy IBU Viceprezident pre ekonomiku a marketing.
T: priebežne

Zapísal: S. Šarközi
Schválili: členovia P SZB

Z: sekretariát SZB

Kontrolná a revízna komisia SZB

Zápisnica č. 5
19.9.2017, Banská Bystrica
Prítomní: Ing. Pavel Hric, PhD.; Miroslav Sedláček; Ing. Gabriela Macíková a prezident SZB Tomáš
Fusko

Program zasadnutia KRK:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Kontrola plnenia úloh od posl. zasadnutia KRK a P-SZB.
Kontrola pracovných zmlúv.
Kontrola FA za 1.polrok 2017.
Rôzne.

1. Otvorenie:
Zasadnutie otvoril Ing. Pavel Hric, PhD. a prítomných členov komisie oboznámil s priebehom
zasadnutia.

2. Kontrola plnenia úloh od posl. zasadnutia KRK a P-SZB.
Člen KRK p. Sedláček otvoril otázku na P-SZB, akým spôsobom boli zo strany P-SZB vyriešené
zistenia KRK ohľadom oprávnenosti využitia finančných prostriedkov SZB na sústredenia RD junioriek
pod vedením trénerky M. Halinárovej? Ktoré boli popísané Zápisnica č. 2 zo zasadnutia Kontrolnej
a revíznej komisie SZB zo dňa 28.5.2015.

3. Kontrola pracovných zmlúv.
Členovia KRK námatkovo prekontrolovali pracovné zmluvy za rok 2017. Podrobnejšie sa
zaoberali mandátnymi zmluvami medzi p. Fuskom a SZB. Bola skontrolovaná ich nadväznosť
a obsahovo právne náležitosti. Zároveň boli prekontrolované niektoré faktúr, ktoré boli vystavané na
základe kontrolovaných mandátnych zmlúv, kde sme kontrolovali súlad jednotlivých účtovaných
položiek s predmetmi mandátnych zmlúv, ako aj jednotlivé účtované sumy. Ku kontrolovaným zmluvám
boli podal vysvetlenia aj prítomným prezidentom SZB T. Fuskom. Na kontrolovaných zmluvách neboli
zistené nedostatky a ani porušenia právnych, alebo účtovných predpisov.

4. Kontrola FA za 1.polrok 2017
Predložené FA za 1. Polrok 2017 boli členmi KRK prekontrolované a podrobnejšie sme sa venovali
faktúram medzi p. Fuskom a SZB, tak ako to je popísané v bode 3. tejto zápisnice. Na kontrolovaných FA
neboli zistené žiadne porušenia účtovných pravidiel.

5. Rôzne.
Prítomný prezident SZB T. Fusko oboznámil členov KRK s činnosťou
obdobie a podal nám informácie k nasledovným oblastiam:

SZB za posledné



Stredisko Osrblie – oboznámil nás o priebehu auditu zo strany IBU, ktorý prebehol na NŠC
Osrblie. Informoval nás o zámeroch SZB s využívaním ubytovne pre prípravu jednotlivých
klubov biatlonu.



Účtovníctvo – informoval nás o probléme zosúladenia termínu vytvorenia účtovných
uzávierok s činnosťou SZB, ktoré vznikli na základe žiadostí od hlavnej kontrolórky športu.
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Informoval nás o situácii ohľadom generálneho sekretára SZB, z dôvodmi, prečo bola
odvolaná predchádzajúca generálna sekretárka a prečo ešte nebola vymenovaná nová osoba do
tejto funkcie.



Bola podaná informácia ohľadom dizajn manuálu SZB, o použití nesprávnej formy hlavičky
na žiadosti, ktorá boli distribuovaná do klubov SZB. A bola podaná informácia o využívaní
symboliky SZB na reprezentačnom oblečení.

Zapísal: Ing. Pavel Hric, PhD.
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