
Z á p i s     č. 8 
zo zasadnutia Športovo-technickej komisie SZB  

dňa 1.októbra  2016 v Osrblı ́
Prítomní  

 O.Kosztolányi, I.Šarišský, J.Jendrál, O.Hanesová, M.Mesík 

Ospravedlnení :  T. Fusko, R. Šimočko, M.Baka 
  

Program  

1. Kontrola úloh  
2. Vyhodnotenie leta 2016  
3. Správy TD, VT, rebríčky, pohár, odporúčania  
4. Delegovanie TD a R – zima 2016/2017 
5. Kontrola evidencie rozhodcov 
6. Schválenie odznakov za športovú výkonnosť 
7. 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.  

     BÚ SLA poslal svoje termíny. 
- 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 - splnená 
oranžové polokošele pre TD boli vydávané priebežne podľa delegovania  
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 . Do aktívu TD boli doplnení 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   
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  
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 č. 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  
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 21/2014 - splnená  
M. Baka spracuje rozpočet na seminár aktívu TD  
Úloha 22/2014 - zrušená 
Sekretariát SZB požiada o predĺženie akreditácie vzdelávania rozhodcov  
Vzdelávanie rozhodcov rieši nový zákon o športe, je v plnej kompetencii SZB  
Úloha 23/2015- splnená 
Predseda ŠTK so sekretariátom SZB predložia návrh používať nosné remene aj v lete na diskusiu trénerom.  
Úloha 24/2015 - splnená  
Predseda ŠTK v spolupráci s komisiou letného biatlonu SZB pripraví kompletnú úpravu pravidiel letného biatlonu.  
- 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“  

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.)  

Úloha 27/2015 - splnená  
Predseda ŠTK zabezpečí zverejnenie návrhu kalendára na diskusiu, s výzvou pre usporiadateľov na usporiadanie II. kola 
VP žiakov 
Úloha 27/2015 - splnená  
Predseda ŠTK zabezpečí zverejnenie návrhu kalendára na diskusiu, s výzvou pre usporiadateľov na usporiadanie II. kola 
VP žiakov  
Úloha 28/2015 - splnená  
GS SZB M. Baka bude informovať P. Kobelu a B. Paugschovú o rozhodnutí ŠTK.   
Úloha 29/2015 - splnená  
O. Hanesová pripraví návrh programu doškoľovacieho seminára.  
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.  
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.  
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.  
Úloha 35/2016 -splnená 
GS SZB skontroluje zmluvu s časomierou, chýbajúce body doplní pri uzatváraní zmluvy na ďalšie obdobie.  
 
 

 2. Vyhodnotenie leta 2016  
       Vyhodnotenie správ TD predložila O.Hanesová. Všetky podujatia letnej sezóny 2016 boli   
       usporiadané na veľmi dobrej úrovni. Vyhodnotenie správ TD  je súčasťou tohto zápisu. 
       Rebríčky, pohár – predložil O.Kosztolányi 
       Podujatí  sa zúčastnilo 28 klubov s 223 pretekármi, čo je zhruba na úrovni vlaňajšej sezóny. 
       VT získalo 194 pretekárov, z toho bolo 16 MVT, 105 - I, 54-II , a 19 III.VT. 
       Celkovým víťazom pohára sa stal KB Valaská-Osrblie, ktorý obsadil 1.miesto aj v juniorských  
       kategóriách, v seniorských kategóriách zvíťazila VŠC  Dukla BB a v žiakoch Fan klub biatlonu. 
       V streleckej súťaži HAMÉ si najlepšie počínali dorastenec 16-17 r. Peter Golian (MŠK Brezno)  
       a junior Ondrej Kosztolányi (VŠC Dukla BB), ktorí dosiahli úspešnosť 90,00 %. 
  
       Odporúčania z letnej sezóny 2016  : 
       ŠTK  SZB pre ďalšie podujatia  odporúča : 

a) Predĺžiť trvanie nástrelu pri podujatiach usporadúvaných v Revúcej o 15 minút 
b) Striktne dohliadať na dodržiavanie  bodu 4.3.5 pravidiel biatlonu. TD  informuje štartéra o znení 

tohto bodu, pretekári, ktorých oblečenie nezodpovedá tomuto bodu nebudú pustení na štart 
c) Zabezpečiť  včasnú prezentáciu žiakov s použitím trestov pri nedodržaní času prezentácie 
d) Zabezpečiť opravu malokalibrových terčov v Predajnej 
e) TD venovať väčšiu pozornosť kontrole kvality terčov 
f) Novej ŚTK venovať zvýšenú pozornosť organizovaniu a technickému zabezpečeniu  M SR v 

biatlone na kolieskových lyžiach. 

ŠTK schvaľuje vyhodnotenie letnej sezóny 2016. 

 



3. Delegovanie TD a R – zima 2016/2017 
      
     ŠTK delegovala TD a R pre zimnú sezónu 2016/2017 nasledovne : 
 
    M SR MiA, ŽyA + I.kolo Viessmann pohár D+D – 29.-30.12.2016 – NBC Osrblie 
    TD  I :       Ondrej Kosztolányi                                          TD II: Michal Szalma 
    Delegovaní rozhodcovia : Miroslav Mesík,  Pavol Blahušiak, Darina Blahušiaková 
 
   II.kolo Viessmann pohár D+D – 14.-15.01.2017 – NBC Osrblie 
    TD  I :    Jozef Hirschman                                                  TD II: Klementína Štricová 
    Delegovaní rozhodcovia : Mirko Oberhauser, Pavol Olbrichtovič, Miroslav Leitner 
 
   I.kolo Viessmann pohár -žiaci – 21.-22.01.2017  
    TD  I : Jana Šimočková                                                        TD II: Nadežda Šovčíková 
    Delegovaní rozhodcovia : Božena Polašeková, Dušan Šimočko, Jozef  Matiaško  
 
    II.kolo Viessmann pohár – žiaci, III.kolo + M SR D+D – 11.-12.02.2017 – NBC Osrblie 
    TD  I :   Imrich Šarišský                                                          TD II: Anton Hasara 
    Delegovaní rozhodcovia :  Jozef Filip,  Vladimír Kolhánek, Peter Reguly  
 
    M SR žiaci VP+RP – 25.-26.02.2017  
    TD  I :   Robert Amtmann                                                     TD II: Milan Kobela 
    Delegovaní rozhodcovia : Jana Pekárová, Júlia Ridzoňová, Ružena Hasillová 
 
   M SR D+D, žiaci HŠ,  III.kolo Viessmann pohár MiA, ŽyA, žiaci RP  – 04.-05.03.2017 – NBC Osrblie 
    TD  I :    Ondrej Kosztolányi                                                      TD II: Michal Baka 
    Delegovaní rozhodcovia : Radoslav Leitner, Ivana Leitnerová, Eva Darmová 
   
4. Kontrola evidencie rozhodcov 
    Celkom máme v súčasnosti 255 rozhodcov. Rozhodcovia, ktorí nemajú platné licencie, boli oslovení  
     listom. V prípade, že nepožiadajú o predĺženie licencie  do konca mesiaca, bude voči nim  
     postupované v zmysle Smernice pre rozhodcov. 
 
5. Schválenie odznakov za športovú výkonnosť 
  Neboli predložené žiadne návrhy. 
 
6. Rôzne  
    Seminár členov aktívu TD SZB sa uskutoční 19.11.2016 v priestoroch SZB v Banskej Bystrici.  
 
Predseda ŠTK  v závere, poďakoval členom ŠTK za ich činnosť, nakoľko o týždeň prebehnú voľby do 
prezídia SZB a po nich bude ustanovená nová ŠTK. 
 
 

 
Zapísala : O.Hanesová      Schválil : O.Kosztolányi, predseda ŠTK   


