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

dňa 25. marca 2016 v Banskej Bystrici 

Prítomní 

T. Fusko, O. Kosztolányi, I. Šarišský, O. Hanesová, M. Baka, M. Mesík, J. Jendrál 
Ospravedlnení : R. Šimočko, L. Mladší 
Prizvaný: P. Kobela, predseda TMK 

Program 

1. Kontrola úloh  
2. Vyhodnotenie zimy 2015/2016 (Správy TD, správa HR, VT, rebríčky, pohár, odporúčania) 
3. Smernica leta 2016 
4. Delegovanie TD a R - leto 2016 
5. Rôzne 

1. Kontrola úloh 

Úlohy vyplývajúce z uznesenia zo VII. Valného zhromaždenia SZB 
- zabezpečiť vzdelávanie rozhodcov a ostatných funkcionárov - trvá 

bude zabezpečované v súlade s Plánmi činnosti ŠTK 
- 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 
pretože spolupráca s BÚ SLA je pomerne problematická, do budúcna navrhujeme, aby jednania so SLA viedol 
štatutár SZB 
Uskutočnilo sa stretnutie vyvolané SLA, obidve strany prejavili záujem o ďalšie prehlbovanie spolupráce 

- pripraviť a vyhodnotiť diskusiu k zmene kategórií mužov a žien podľa návrhu Komisie veteránov - splnená 
- 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 

Úloha 1/2014 - trvá 
oranžové polokošele pre TD budú vydávané priebežne podľa delegovania 
 zodpovedný: predseda ŠTK termín: priebežne 
Oranžové polokošele boli nahradené šedými. Polokošele dostali všetci TD v letnej sezóne 2015. 
Úloha 2/2014 - splnená 
O. Kosztolányi predložil návrh Štatútu rozhodcovskej subkomisie ŠTK  
Úloha 3/2014 - splnená 
rozhodcovská subkomisia ŠTK navrhla doplnenie Aktívu TD SZB 
 ŠTK schvaľuje doplnenie Aktívu TD o M. Baka, R. Amtman, M. Gašperčík 
Úloha 4/2014 - trvá 
pravidelne zorganizovať seminár aktívu TD a usporiadateľov podujatí SZB 
 zodpovedný: predseda ŠTK termín: každý november v párnom roku 
ŠTK zmenila termín seminára pre TD na každý druhý rok. 
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 „VYRAĎOVACIEHO 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 oslovili listom rozhodcov, ktorí majú zaplatené členské a nemajú 
predĺženú licenciu rozhodcu 
 29 vyradených rozhodcov a 4 rozhodcom bola znížená trieda 
Úloha 16/2014 - splnená 
T. Fusko pripraví návrh rozpočtu na výrobu databázy členov SZB  s on-line prístupom 
Úloha 17/2014 - splnená 
Sekretariát SZB dohodne 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, preformulovaná 
Sekretariát SZB požiada o predĺženie akreditácie vzdelávania rozhodcov 
 naša žiadosť zamietnutá AK MŠVVaŠ, ŠTK čaká na novelizáciu zákona o vzdelávaní 
Predseda ŠTK T. Fusko - od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Uvedené informácie preto už nie sú aktuálne a preto navrhuje, aby sme šli po svojej línii, pre rozhodcov budeme organizovať doškoľovacie 
semináre 
ŠTK schvaľuje vzdelávanie rozhodcov formou doškoľovacích seminárov. 
Rozhodcovská subkomisia ŠTK pripraví aktualizáciu SMERNICA č. 2 pre školenie rozhodcov SZB v súlade so zákon 
č. 440/2015 Z. z. o športe. 
 zodpovedný: lektorský zbor Termín: september 2016 
Úloha 23/2015 - splnená 
Predseda ŠTK so sekretariátom SZB predložia návrh používať nosné remene aj v lete na diskusiu trénerom. 
 zodpovedný: predseda ŠTK, SZB Termín: august 2015 
Úloha 24/2015 - splnená 
Predseda  ŠTK v spolupráci s komisiou letného biatlonu SZB pripraví kompletnú úpravu pravidiel letného biatlonu. 
 zodpovedný: predseda ŠTK, sub. kom. LB  Termín: október 2015 
- ŠTK trvá na tom, aby kategórie veteránov boli  rovnaké v zime aj v lete 
- ŠTK nesúhlasí so zaradením  kategórií do 9 rokov 
- ŠTK odporúča, aby streľby boli zjednotené u všetkých kategórií D+D  
- ŠTK odporúča, KLB prejednať a dať si schváliť dĺžky tratí TMK a KV 
- ŠTK odporúča preteky letného superšprintu ponechať ako doplnkové propagačné preteky na VP, zakotvené  len v Smerniciach nie 

v pravidlách 
- ŠTK spracovala odporučenie pre úpravu prílohy č. 1 Jednotlivé druhy pretekov - letný biatlon, ktorá je súčasťou príloh zápisu 
- ŠTK odporúča nosenie zbraní lete, tak ako v zime - Prezídium SZB návrh zamietlo 
Úloha 25/2015 - splnená 
Členovia ŠTK na najbližšom zasadnutí predložia svoje návrhy na: 
- priebežný rebríček, vydaný pred M SR 

ŠTK schvaľuje úpravu článku 2.1.5 Súťažného poriadku, príloha č. 4 nasledovne: 
„Priebežný rebríček, vydaný pred M SR, platí počas ...“ 

- prvá strana výsledkových listín 
ŠTK schvaľuje prvú stranu výsledkových listín 
a) v Súťažnej porote bude tretí člen označovaný „Delegovaný rozhodca SZB“ 
b) na prvej strane budú uvádzané napomenutia 

- prehodnotiť účasť na M SR, zvážiť návrat k pôvodnému systému, súčasný stav pôsobí demotivujúco 
ŠTK odporúča znenie ako bolo v Smerniciach zimy 2014/2015 
„Majstrovstvá SR sú otvorené pre všetkých členov SZB, ktorí boli klasifikovaní minimálne v jedných pretekoch SlP v aktuálnej sezóne 
ak nie sú držiteľom platnej VT, alebo nie sú členom reprezentačného družstva“ 
 zodpovední: členovia ŠTK Termín: 19.9.2015 

Úloha 26/2015 - splnená 
Členovia ŠTK na najbližšom zasadnutí predložia svoje návrhy na: 
- definíciu pretekárskeho oblečenia 

ŠTK schvaľuje doplnenie článku 4.3.5 Pravidiel biatlonu o bod e) 
e) Pretekár štartujúci v pretekoch v letnom biatlone musí mať pod tielkovým štartovným číslom oblečené tričko s rukávom (krátkym 
alebo dlhým). 

- prestupový poriadok 
ŠTK schvaľuje úpravu článku 1.4 Prestupového poriadku, príloha č. 2 nasledovne: 



O prestup možno požiadať jeden mesiac pred začiatkom sezóny 10 dní pred prvými pretekmi v sezóne (presný dátum bude 
uverejnený v Smernici pre príslušnú sezónu). 
V priebehu sezóny prestup nemožno uskutočniť. (Pre potreby prestupového poriadku sa za zimnú sezónu považuje čas od 1.11. 
predchádzajúceho roka do 31.3. nasledujúceho roka a za letnú sezónu považuje čas od 1.4. do 31.10. bežného roka.) 

 zodpovední: členovia ŠTK Termín: 19.9.2015 
Úloha 27/2015 - splnená 
Predseda ŠTK zabezpečí zverejnenie návrhu kalendára  na diskusiu, s výzvou pre usporiadateľov na usporiadanie II. kola VP žiakov 
 zodpovedný: predseda ŠTK, SZB Termín: august 2015 
Úloha 28/2015 - splnená 
GS SZB M. Baka bude informovať P. Kobelu a B. Paugschovú o rozhodnutí ŠTK. 
 zodpovedný: predseda ŠTK, SZB Termín: ihneď 

M. Mesík informoval, že P. Kobela má záujem pracovať len ako rozhodca. 
Úloha 29/2015 - splnená 
O. Hanesová pripraví návrh programu doškoľovacieho seminára. 
 zodpovedný: O. Hanesová Termín: august 2015 
Úloha 30/2015 - trvá 
Predseda ŠTK zabezpečí zverejnenie kompletných Pravidiel biatlonu a ich príloh so všetkými schválenými 
úpravami.    
 zodpovedný: predseda ŠTK Termín: priebežne 
Úloha 31/2015 - splnená 
M. Mesík spracuje úpravy testov pre skúšky rozhodcov. 
 zodpovedný: M. Mesík Termín: september október2015 
Úloha 32/2015 - splnená 
Informovať TD prostredníctvom Spravodaja SZB a na seminári TD o povinnosti vymenovať v správe TD všetky rozhodnutia (tresty, prirážky, 
napomenutia, diskvalifikácie, časové vyrovnania) Súťažnej poroty na podujatí. 
 zodpovedný: predseda ŠTK Termín: december 2015 
Nie všetci TD pochopili túto úlohu správne, vymenujú čoho sa rozhodnutia týkali ale neuvedú  konkrétne na pretekára. 
Úloha 33/2015 - trvá 
Sekretariát zverejní evidenciu napomenutí a  rozošle ich dotknutým klubom biatlonu. 
 zodpovedný: sekretariát SZB Termín: priebežne 
Úloha 34/2015 - splnená 
Sekretariát SZB zabezpečí rozposlanie pozvánok prihláseným rozhodcom. 

 Zodpovedný: M. Baka Termín: 20.10.2015 

2. Vyhodnotenie zimnej sezóny 2015/2016 

a) Vyhodnotenie správ TD predložila O. Hanesová, ktorá sa zaoberala zväčša pripomienkami TD a ich 
odporúčaniami a návrhmi. Vyhodnotenie je súčasťou príloh tohto zápisu. 

b) Vyhodnotenie hlavného rozhodcu podal O. Kosztolányi. Navrhol, uskutočniť pred sezónou poradu s TD a 
delegovanými rozhodcami a pripomenúť ich povinnosti. 
ŠTK schvaľuje doplniť úlohu 20/2014 pre zimnú sezónu - delegovaní funkcionári SZB prídu na preteky v deň 
žrebovania na poradu s organizátorom. 

c) VT, rebríčky, výsledky pohára predložil O. Kosztolányi. Konštatoval, že podujatí SZB sa v zúčastnilo 22 klubov 
biatlonu. Celkove sa pretekov zúčastnilo 229 pretekárov, z toho 19 získalo M VT, 114 I.VT, 42 II.VT a 26 III.VT. 
Víťazom pohára sa stala VŠC Dukla Banská Bystrica, ktorá vyhrala aj v seniorských kategóriách. V juniorských 
kategóriách vyhral KB Valaská-Osrblie a v žiackych kategóriách Fan klub biatlonu. 

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

- zlepšiť zdravotnú službu, musí byť vyčlenený zdravotník, ktorý nie je v kombinácii s rozhodcom, 
zabezpečiť materiál pre zdravotníka 

- časomeračská firma nedala zoznam napomenutí, má časté chyby v zápise streľby, je potrebná 
dôslednejšia kontrola TD, výhrady voči neskorému príchodu pracovníkov časomeračskej firmy 
na podujatie, nedostatočná príprava na podujatie 

- chyby v štartovných listinách z dôvodu postaršenia, nutná kontrola postaršenia zo strany TD, ktorý musí 
vedieť, kto je postaršený 

- usporiadanie strelnice pripomienkoval P. Kobela, málo miesta, kolízie na strelnici hlavne v pretekoch s 
hromadným štartom. V súvislosti s úpravami pre IBU pohár T. Fusko informoval, že to ešte nie je konečný 
stav, ale aj tak sa musíme zaoberať touto otázkou. 

- vzduchovkové terče sú skoro všetky poškodené, zabezpečiť čísla pod vzduchovkové terče, aby boli 
rovnaké na všetkých podujatiach a boli súčasťou terčov, ukladanie materiálu je katastrofálne, stále sa 
plytvá materiálom. Správca majetku SZB zabezpečí a dôsledne bude uplatňovať systém preberania a 
odovzdávania terčov, systém značenia atď. 

- propagácia, preveriť možnosti propagácie aj v Banskej Bystrici 



- potreba zainteresovať rozhodcov, aby pomohli na strelnici a na štadióne, pravidelne chodia neskoro 
a hneď odchádzajú 
T. Fusko konštatoval, že toto je špecifikom Osrblia a tento problém je potrebné postupne odstraňovať. 

- upraviť vzduchovkové terče odstránením držiakov, ktoré sa nepoužívajú, na dosky pod terčmi, vyrobiť 
jednotné držiaky na dosky, ktoré sa zavesia pred terče a budú tak isto ako čísla súčasťou vzduchovkových 
terčov 

Úloha 35/2016 
GS  SZB skontroluje zmluvu s časomierou, chýbajúce body doplní pri uzatváraní zmluvy na ďalšie obdobie. 
 zodpovedný: GS  SZB Termín: máj 2016 
ŠTK schvaľuje vyhodnotenie zimnej sezóny 2015/2016. 

3. Smernica leta 2016 

ŠTK navrhuje kalendár leta nasledovne: 
Viessmann pohár v letnom biatlone 2016 
11.-12.06.2016  Prešov I. kolo  žiaci Rýchlostné preteky  Vytrvalostné preteky 

25.-26.06.2016  Revúca I.-II. kolo  DD - žiaci Rýchlostné preteky so ŠS Vytrvalostné preteky  

23.-24.07.2016 Osrblie II. kolo  DD Rýchlostné preteky Stíhacie preteky s PŠI 

24.-28.08.2016 Otepaa SB WC    

03.09.2016 Predajná III. kolo všetky kat. Rýchlostné preteky - 
23.-24.07.2016 - II. kolo D+D okrem MiA, ŽyA, Ji, Jy 
Majstrovstvá Slovenska v biatlone na kolieskových lyžiach 
23.-24.07.2016  Osrblie MiA, ŽyA, Ji, Jy Rýchlostné preteky  Stíhacie preteky  

Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone 
04.09.2016  Predajná všetky kat. - Preteky s HŠ  

24.-25.09.2016  Vyhne všetky kat.  Rýchlostné preteky  Vytrvalostné preteky  
- ŠTK odporúča návrh kalendára leta 2016 na schválenie prezídiu SZB. 
- ŠTK odporúča návrh Smernice leta 2016, ktorá je súčasťou príloh zápisu, na schválenie prezídiu SZB. 
- ŠTK odporúča nasledovné znenie „Majstrovstvá SR sú otvorené pre všetkých členov SZB, ktorí boli 

klasifikovaní a získali bodové hodnotenie minimálne v jedných pretekoch SlP v aktuálnej sezóne, ak nie sú 
držiteľom platnej VT, alebo nie sú členom reprezentačného družstva“ 

- Do kalendára leta zaradiť náborové preteky: 
5.5.2016     Dvojboj mládeže, Predajná-Šimáň 
15.5.2016   Náborové preteky,  Závažná Poruba 
Náborové preteky v  Závažnej Porube, otvorené aj pre nečlenov SZB, bez prideľovania VT, materiál zapožičia 
SZB, o prípadnom finančnom príspevku rozhodne P SZB. 

4. Delegovanie TD a rozhodcov letnej sezóny 2016 

ŠTK schvaľuje delegovanie TD a rozhodcov pre letnú sezónu 2016 nasledovne: 
11.-12.06.2016, I. kolo žiaci 
 TD I - Michal Baka TD II - Milan Gašperčík 
Delegovaní rozhodcovia: Dušan Šimočko, Jana Šimočková, Jozef Filip  
25.-26.06.2016, II. kolo žiaci, I. kolo D+D, 
 TD I - Ondrej  Kosztolányi TD II - Peter Kobela 
Delegovaní rozhodcovia: Radoslav Leitner, Ivana Leitnerová, Miroslav Leitner 
23.-24.07.2016, II. kolo DD, MSR v biatlone na kolieskových lyžiach 
 TD I - Radovan  Šimočko TD II - Klementína Štricová    
Delegovaní rozhodcovia: Peter Regúly, Michaela Luptovská, Soňa Kosztolányiová ml. 
03.-04.09.2016, III. kolo VP, M-SR v Pr. s HŠ pre všetky kategórie 
 TD I - Róbert Amtmann TD II - Mirko Oberhauser 
Delegovaní rozhodcovia: Miroslav Mesík, Pavel Blahušiak, Darina Blahušiaková 
24.-25.09.2016, M-SR všetky kategórie 
 TD I - Olina Hanesová TD II - Tomáš Fusko 
Delegovaní rozhodcovia: Jozef Matiaško, Nadežda Šovčíková, Božena Polašeková 



15.05.2016, náborové preteky 
 TD I - Jozef Filip 

5. Rôzne 

Návrhy na úpravu Pravidiel biatlonu 

- doplniť a zmeniť v článku Pravidiel biatlonu 1.7.4.2 PRIDEĽOVANIE ŠTARTOVÝCH ČÍSEL A ŠTARTOVÉHO 
ČASU - STÍHACIE PRETEKY 
Víťaz kvalifikačných pretekov bude mať štartový čas 00:00, ktorý bude zverejnený v štartovej listine ako 
určenie času pre štart v stíhacích pretekoch. Zostávajúci pretekári v stíhacích pretekoch budú mať svoj 
štartový čas taký istý ako bol časový rozdiel, ktorým zaostali za víťazom v kvalifikačných pretekoch v 
rýchlostných pretekoch alebo v pretekoch s hromadným štartom, alebo polovica času za víťazom 
vo vytrvalostných pretekoch zaokrúhlený na najbližšiu celú sekundu. Všetci pretekári, ktorých štartový čas je 
viac ako tri päť minúty za štartom vedúceho pretekára, budú odštartovaní spoločne v piatej v tretej minúte 
po prvom štarte, ale ich skutočný čas v pretekoch bude ukazovať ich čas vypočítaný z ich skutočného času 
štartu z kvalifikačných pretekov. Okrem toho budú štartové časy uvedené na štartovacích bránkach. Štartová 
listina je vydávaná na základe horeuvedeného a musí udávať, z ktorej štartovej bránky bude každý pretekár 
štartovať. 

- vyškrtnúť vetu v článku Pravidiel biatlonu 1.7.4.3 Žrebovanie štartových čísel - preteky s hromadným 
štartom 
Štartové čísla pre preteky s hromadným štartom a štartové dráhy sú prideľované pri pretekoch Slovenského 
pohára podľa umiestnenia v kvalifikačných pretekoch z predchádzajúceho dňa. Na majstrovstvách Slovenska 
sú pretekárom v hromadnom štarte prideľované štartové čísla na základe postavenie pretekára v 
priebežnom rebríčku. Podľa počtu pretekárov a počtu dráh sa budú pretekári s vyššími štartovými číslami 
zaraďovať do druhého, či tretieho radu - skupiny podľa predchádzajúcich pretekov. 

- vyškrtnúť časť vety v článku Pravidiel biatlonu 2.1.5 Príloha č.4 SÚŤAŽNÝ PORIADOK 
Priebežný rebríček, platí počas všetkých pretekov M SR a slúži k prideľovaniu štartovných čísiel a 
nasadzovaniu pretekárov do skupín, resp. rozbehov. 

- doplniť v článku Pravidiel biatlonu 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. 

- doplniť v článku Pravidiel biatlonu 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. 

- vyškrtnúť v článku 11.3.4 Jednominútová prirážka písmeno e) a upraviť číslovanie 
e) použitie korčuľovania v pretekoch štafiet, pretekoch s hromadným alebo skupinovým štartom v 
pripravených štartových dráhach po štartovej čiare v kategóriách žiakov 

- vyškrtnúť v článku 11.3.5 Dvojminútová prirážka písmeno b) a upraviť číslovanie 
b) použitie korčuľovania v pretekoch štafiet, pretekoch s hromadným alebo skupinovým štartom v 
pripravených štartových dráhach po štartovej čiare, okrem žiackych kategórií viď čl. 11.3.3 e) týchto pravidiel 

ŠTK schvaľuje návrhy na úpravu pravidiel a odporúča ich na schválenie Prezídiu SZB. 
 

ŠTK schválila doplnenie aktívu TD o Petra Kobelu, Michala Szalmu, Ivanu Šimočkovú a Jána Jendrála. 
Peter Kobela vyjadril ochotu opäť pracovať v aktíve TD. Ostatní budú zaradení po ich súhlase. 
 

ŠTK odporúča Petra Kobelu do aktívu IBU TD. 
 
 Zapísala: O. Hanesová Schválil: T. Fusko, predseda ŠTK 
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