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PROGRAM 

1) Otvorenie, schválenie programu 
2) Voľba pracovného predsedníctva, skrutátorov, mandátovej, volebnej a návrhovej 

komisie 
3) Schválenie rokovacieho a volebného poriadku 
4) Výročná správa SZB 

a) Správa o činnosti zväzu 
b) Správa o hospodárení 
c) Správy Viceprezidentov v poradí jednotlivo tak, ako sú uvedené v Stanovách SZB 
d) Správa Hlavného kontrolóra 

5) Diskusia 
6) Prestávka 15` 
7) Bezpečnostný projekt SZB a KB 
8) Schválenie rozpočtu SZB 
9) Schválenie disciplinárneho poriadku SZB 
10) Schválenie smernice UTM 
11) Schválenie U-23 a UTM 
12) Schválenie loga SZB 
13) Odovzdanie vyznamenaní a ocenení pri príležitosti životného jubilea na návrh KB 
14) Prestávka 15` 
15) Správa mandátovej komisie 
16) Úprava Stanov SZB 
17) Voľby prezidenta SZB 

a) predstavenie programu kandidátov 
b) voľby 
c) správa volebnej komisie - vyhlásenie výsledkov 

18) Voľba šiestich Viceprezidentov SZB 
a) predstavenie programu kandidátov P SZB 
b) voľby v poradí jednotlivo tak, ako sú uvedené v stanovách SZB 
c) správa volebnej komisie - vyhlásenie výsledkov 

19) Voľba predsedu a dvoch členov Kontrolno-revíznej komisie 
a) voľby 
b) správa volebnej komisie - vyhlásenie výsledkov 

20) Voľba predsedu a dvoch členov Disciplinárnej komisie 
a) voľby 
b) správa volebnej komisie - vyhlásenie výsledkov 

21) Návrh uznesenia 
22) Záverečné slovo prezidenta 
 
 
 
 
Schválilo Valné zhromaždenie SZB, 28.4.2018 
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R O K O V A C I     P O R I A D O K 

 
1. Valného zhromaždenia sa zúčastňujú: 

a) delegáti s právom hlasovať v počte podľa kľúča, uvedeného v Stanovách SZB, 
hlava X., článok 10.1.2 

b) delegáti s poradným hlasom 
- kandidáti, prizvaní členovia P SZB, KRK SZB, DK SZB, hostia a pracovníci 

sekretariátu bez práva hlasovať, ak nie sú delegátmi KB 
c) pozvaní zástupcovia tlače, rozhlasu a TV 

2. Členom VZ SZB s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SZB len na základe výkonu 
funkcie v orgáne SZB 

3. K účasti na rokovaní s právom hlasovať oprávňuje delegáta „HLASOVACÍ LÍSTOK“ vydaný 
pri prezentácii na základe overeného zoznamu delegátov. 

4. Účastníci s právom hlasovať majú právo byť volení, voliť,  hlasovať, navrhovať, 
diskutovať, prednášať faktické poznámky a dostať odpoveď. 

5. Delegáti s  poradným hlasom majú právo byť volení, navrhovať, diskutovať, prednášať 
faktické poznámky a dostať odpoveď. 

6. Valné zhromaždenie SZB rokuje podľa schváleného programu a rokovacieho poriadku. 
Rokovanie riadi osoba poverená zvolávateľom na základe poverenia P-SZB. 

7. Rokovanie Valného zhromaždenia je uznášania schopné, pokiaľ je prítomná 
nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov s právom hlasovať. 

8. Hlasovanie sa vykonáva zdvihnutím hlasovacieho lístku. Hlasuje sa najprv o protinávrhu, 
ktorý bol podaný. Delegáti musia byť oboznámení s pripomienkami alebo námietkami 
pred hlasovaním. 

9. Pri verejnom hlasovaní rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov s 
právom hlasovať. O schválení úpravy Stanov SZB rozhoduje súhlas minimálne 2/3 
prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim.  

10. Diskusie sa môžu zúčastniť všetci delegáti s hlasom rozhodujúcim aj účastníci VZ SZB 
s hlasom poradným. Prihlášky do diskusie sa odovzdávajú riadiacemu schôdze písomne. 
Diskutujúci sa môže do diskusie prihlásiť aj počas diskusie zdvihnutím ruky. Na jednotlivé 
diskusné príspevky je určená doba max. 5 minút. Delegáti s hlasom rozhodujúcim môžu, 
na základe žiadosti diskutujúceho, hlasovaním rozhodnúť o predĺžení času určeného na 
diskusiu. 

11. O ukončení diskusie rozhoduje plénum Valného zhromaždenia na návrh pracovného 
predsedníctva. 

12. Delegáti Valného zhromaždenia a účastníci s hlasom poradným sa k faktickej poznámke 
hlásia zdvihnutím ruky. Faktická poznámka môže trvať maximálne 1 minútu a prednáša 
sa z miesta alebo od predsedníckeho stola. Každý delegát a účastník s hlasom poradným 
môže mať k jednej téme maximálne 2 faktické poznámky. 

13. Valné zhromaždenie volí verejne: 
a) skrutátorov 
b) pracovné predsedníctvo 
c) mandátovú komisiu 
d) návrhovú komisiu 
e) volebnú komisiu 
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14. Komisie začínajú pracovať bezprostredne po zvolení podľa pokynov svojich predsedov. 
15. Návrhy a pripomienky sa odovzdávajú komisiám resp. pracovnému predsedníctvu 

zásadne písomne. 
16. Valné zhromaždenie schvaľuje 

a) program Valného  zhromaždenia 
b) úpravu Stanov 
c) uznesenie z Valného zhromaždenia 
d) rozpočet SZB 

17. Valné zhromaždenie volí tajne do všetkých orgánov SZB. 
18. Tajné voľby riadi volebná komisia podľa schváleného volebného poriadku. 
19. Tento rokovací poriadok je po schválení delegátmi záväzný pre všetkých účastníkov 

Valného zhromaždenia SZB. 
 
 
Schválilo Valné zhromaždenie SZB, 28.4.2018. 
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V O L E B N Ý   P O R I A D O K 
 

1. Hlasovacie právo má každý delegát s právom hlasovať, ktorý obdrží pri prezentácii hlasovací 
lístok. 

2. Voľba do orgánov Slovenského zväzu biatlonu sa uskutočňuje tajným hlasovaním. 

3. Valné zhromaždenie volí prezidenta. 

4. Valné zhromaždenie volí 6 viceprezidentov SZB (členov prezídia SZB) v nasledovnom poradí 
jednotlivo: 
a) Viceprezidenta pre štátnu športovú reprezentáciu 
b) Viceprezidenta pre ekonomiku a marketing 
c) Viceprezidenta pre technické záležitosti  
d) Viceprezidenta pre športovcov 
e) Viceprezidenta pre mládež 
f) Viceprezidenta pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov  

5. Valné zhromaždenie volí predsedu a dvoch členov Kontrolno-revíznej komisie: 
a) predsedu Kontrolno-revíznej komisie 
b) člena Kontrolno-revíznej komisie 
c) člena Kontrolno-revíznej komisie 

6. Valné zhromaždenie volí predsedu a dvoch členov Disciplinárnej komisie: 
a) predsedu Disciplinárnej komisie 
b) člena Disciplinárnej komisie 
c) člena Disciplinárnej komisie 

7. Každý delegát s právom hlasovať obdrží pri prezentácie kandidátne listiny obsahujúce návrhy 
na prezidenta, viceprezidentov SZB, predsedu (kontrolóra) a 2 členov KRK SZB, predsedu a 2 
členov DK SZB. 

8. Valné zhromaždenie zvolí riadiaci orgán Slovenského zväzu biatlonu v súlade so schválenými 
Stanovami SZB, hlava IX. Voľby do orgánov organizácie. 
Prezidenta SZB, 6 Viceprezidentov SZB, predsedu (kontrolóra) a 2 členov KRK SZB, predsedu a 
2 členov DK SZB volí VZ SZB tajným hlasovaním. 

9. Členom P SZB môže byť maximálne 1 člen z jedného KB, čo sa nevzťahuje na klubovú 
príslušnosť Prezidenta SZB. 
Členmi Prezídia a KRK SZB sa nemôžu stať tréneri poverení reprezentáciou mužov a žien a 
zamestnanci sekretariátu SZB. 
Na pozíciu Viceprezidenta športovcov môže byť volený zástupca športovcov, ak ho navrhne 
záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov. 
Na pozíciu kontrolóra SZB môže byť volený člen SZB v súlade s §11 zákona č.440/2015 Z.z. 

10. Každý kandidát musí s návrhom člena SZB vyjadriť písomný súhlas, doručený na sekretariát 
SZB najneskôr 7 (slovom sedem) dní pred dátumom konania VZ SZB, na ktorom sa uskutočnia 
voľby. Každý kandidát sa vo voľbách môže uchádzať len o jednu volenú funkciu. Z dôvodu 
zachovania základného poslania a úloh SZB musí kandidát – nečlen – najneskôr v deň 
doručenia písomného súhlasu s kandidatúrou na sekretariát SZB, požiadať o udelenie 
členstva. Takýto kandidát sa stáva členom SZB momentom jeho zvolenia do danej funkcie na 
VZ SZB. V prípade, ak kandidát o členstvo nepožiada, nebude sa na jeho kandidatúru na VZ 
SZB prihliadať. 

11. Kandidátne listiny nie je možné pred voľbami, alebo počas nich doplňovať. 
V súlade so Zákonom o športe 440/2015, §17, písmeno h/ musia byť návrhy kandidátov 
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zverejnené najneskôr 3 dni pred voľbami, to znamená, že nie je možné podávať návrhy na 
kandidátov počas Valného zhromaždenia. 
V prípade, že niekto z prítomných pri voľbách napíše do kandidátok ďalšieho kandidáta, ktorý 
nebol na kandidátke, nebudú sa tomuto hlasy započítavať. 

Vlastný volebný akt sa vykoná zakrúžkovaním čísla voleného kandidáta. Delegát zakrúžkuje 
pri voľbe prezidenta, každého viceprezidenta, predsedu Kontrolno-revíznej komisie a 
predsedu DK jedného kandidáta. Ak je v hlasovacom lístku zakrúžkovaných viac kandidátov, 
je tento lístok považovaný za neplatný. 

Pri voľne KRK a DK maximálne dvoch kandidátov. 
Ak je v hlasovacom lístku zakrúžkovaných viac kandidátov, je tento lístok považovaný za 
neplatný. 

12. Za Prezidenta SZB, Viceprezidentov SZB, predsedu KRK SZB (kontrolóra), člena KRK SZB, 
predsedu DK SZB a člena DK SZB je zvolený kandidát, ktorý vo voľbách získa najväčší počet 
hlasov, tento však musí presiahnuť 50% prezentovaných delegátov s právom hlasovať. 
V prípade, že ani jeden kandidát na príslušnú funkciu nedosiahne nadpolovičnú väčšinu 
hlasov, uskutoční sa pre túto funkciu 2. kolo volieb. V prípade, že sú traja kandidáti, vypadáva 
jeden kandidát, pri viac ako troch kandidátoch, vypadávajú dvaja kandidáti s najmenším 
počtom hlasov. Takto sa postupuje do zvolenia všetkých volených kandidátov. 

13. Ak niektorá z funkcií do orgánov SZB nebude zvolená, musí byť v čo najkratšom čase zvolané 
mimoriadne Valné zhromaždenie, na ktorom sa voľba uskutoční. 

 

 

 
Schválilo VZ SZB, 28.4.2018. 
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Správa o hospodárení SZB 2017 

1. Úvod 
Vážení delegáti Valného zhromaždenia Slovenského zväzu biatlonu. 

Dovoľte mi, aby som Vám predložil správu o hospodárení SZB od posledného Valného 

zhromaždenia. 

Hospodárska činnosť Slovenského zväzu biatlonu je rozdelená do 3 stredísk: 

a) hlavná resp. športová činnosť 

b) vedľajšia činnosť správa budovy SZB v Banskej Bystrici 

c) vedľajšia činnosť a to reklamná 

a) Športová činnosť  

je nosnou činnosťou zväzu a zabezpečuje napĺňanie hlavných úloh zväzu. Hovoríme 

o financovaní reprezentačných družstiev, organizovania domácich a medzinárodných 

podujatí v biatlone, útvarov talentovanej mládeže, príspevkov na podporu klubov, správy 

Národného biatlonového centra v Osrblí a sekretariátu zväzu. Na tieto činnosti získava SZB 

dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ďalej sú to 

príspevky z Medzinárodnej biatlonovej únie, účelové príspevky iných športových organizácií 

(SOV, NŠC, SAUŠ), členské príspevky, príjmy z predaja majetku, 2% z daní z príjmov a ostatné 

príjmy (prenájmy športovísk, poplatky, dary a pod.).  

b) Správa administratívnej budovy v Banskej Bystrici 

Príjmy v tejto oblasti tvorí prenájom kancelárskych priestorov v budove a výdavkami sú mzdy 

zamestnancov, spotreba elektrickej energie, plynu, vody a réžia spojená s prevádzkou 

budovy.  

c) Reklamná činnosť 

slúži pre SZB ako činnosť na získavanie finančných prostriedkov, ktorými je podporovaná 

hlavná, teda športová činnosť. Výdavky v reklamnej činnosti sú minimálne a prevažne využité 

na realizáciu samotných reklamných plnení. 

2. Hospodárenie SZB v roku 2017 
Rok 2017 bol z finančného hľadiska o značnú mieru iný, ako uplynulé 3 roky. Už sa neniesol 

v znamení ozdravovania a oddlžovania zväzu. Týmto si dovolím zhodnotiť jednorázové príjmy 

ako odpredaj nadbytočného majetku a úver, ktorý nám bol poskytnutý, ako správne 

rozhodnutia. Rok 2017 prebiehal skôr v znamení zmien v štruktúre financovania športovej 

činnosti zväzu, najmä podpore klubov, ktorá ešte stále nie je úplne dotiahnutá do detailov.   

Celú hospodársku agendu vedie sekretariát zväzu na čele s prezidentom. Ja, ako 

viceprezident pre ekonomiku a marketing, viac-menej reportujem ich prácu.  
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a) Hospodárenie SZB v roku 2017 

Účtovná závierka SZB, bude tvoriť prílohu tejto správy a bude overená audítorom. Z môjho 

pohľadu a zmysle schválenej správy o hospodárení Valným zhromaždením 2016, je kľúčovým 

ukazovateľom toho, že finančné prostriedky zväzu sú skutočne vynaložené v súlade 

s internou štruktúrou prispôsobenou pre naše potreby, sledovanie reálnych finančných 

tokov. Tieto údaje sú upravené oproti účtovníctvu o položky ako odpisy, opravné položky 

atď., a zároveň sú vecne preskupené do položiek, ktoré sú nám všetkým zrozumiteľnejšie. 

Zároveň sú to údaje porovnateľné zo schváleným finančným plánom na Valnom zhromaždení 

2017. 

Výnosy  Plán Skutočnosť 

SZB Členské príspevky 2 600,00 2 632,00 

 2 % z dane 5 000,00 15 078,11 

 Ostatné (ubytovanie, prenájmy, kurzové zisky, prestupy, 
dary, predaj ...) 

5 000,00 37 351,74 

Spolu   12 600,00 55 061,85 

MŠVVaŠ 
SR 

PUZ - kluby do 23 rokov 73 000,00 73 000,00 

 PUZ - talentovaná mládež 98 000,00 98 000,00 

 PUZ - reprezentácia 229 059,00 229 059,00 

 PUZ - prevádzka 70 000,00 70 000,00 

 PUZ - nákup malokalibroviek 16 000,00 16 000,00 

 Odmeny 3 688,00 3 688,00 

 Top tím 155 000,00 155 000,00 

 Organizovanie podujatia – MSJaK 0,00 52 500,00 

 Organizovanie podujatia – IBU Cup 0,00 30 000,00 

Spolu   644 747,00 727 247,00 

IBU Účasť na pretekoch 120 000,00 156 400,00 

 Mobility 5 000,00 5 000,00 

 Activity bonus 36 000,00 44 000,00 

 P&P bonus 15 000,00 54 000,00 

 Development 50 000,00 54 000,00 

 Ďalšie bonusy 0,00 40 000,00 

Spolu   226 000,00 353 400,00 

IBU Cup Usporiadanie 60 000,00 60 000,00 

 Price money 36 800,00 36 800,00 

 Ubytovanie 5 000,00 6 854,05 

 Marketing 3 300,00 4 000,00 

Spolu   105 100,00 107 654,05 

MSJaK Usporiadanie 100 000,00 100 000,00 

 Ubytovanie 11 500,00 25 266,48 

 Marketing 30 000,00 30 166,67 

Spolu   141 500,00 155 433,15 

SOV Príprava pred EYOWF 3 000,00 3 629,90 

 Vybraní športovci 12 000,00 19 880,23 
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Spolu   15 000,00 23 510,13 

SAUŠ Príprava športovcov 0,00 7050,00 

NŠC Príprava športovcov 0,00 2499,00 

Budova Prenájmy 69 000,00 79 279,40 

Marketing Výnos - DPH 76 700,00 52 981,84 

SPOLU 1 290 647,00 1 564 116,42 

 

Náklady 
 

Plán Skutočnosť 

SZB Mzdy 70 000,00 66 017,52 

 Služby 7 000,00 25 695,43 

 Prevádzkové N 36 000,00 65 633,79 

 Servis autoparku 20 000,00 37 283,33 

 Ostatné 18 000,00 17 878,55 

Spolu   151 000,00 212 508,62 

RD Podujatia 192 000,00 238 822,93 

 RD ženy 56 000,00 64 322,41 

 RD muži 56 000,00 55 238,34 

 A. Kuzmina 50 000,00 61 394,18 

 Investície - materiál - nákup malokalibroviek 16 000,00 19 038,68 

 Odmeny 3 688,00 3 688,00 

 Mzdy 90 000,00 85 082,11 

 Servis lyží 12 000,00 10 087,24 

 Ostatné  9 000,00 8 794,13 

Spolu   484 688,00 546 468,02 

Preteky Časomiera 7 500,00 7 492,00 

 Viessmann pohár + MSR zima 14 000,00 10 489,00 

 Viessmann pohár + MSR leto 9 200,00 9 098,00 

 Ostatné 2 000,00 1 710,07 

Spolu   32 700,00 28 789,07 

IBU Cup Usporiadanie 2017 39 000,00 46 822,99 

 IC 2018 5 000,00 2 503,57 

 Price money 36 800,00 36 800,00 

Spolu   80 800,00 86 126,56 

MSJaK Usporiadanie 120 000,00 128 529,54 

Spolu   120 000,00 128 529,54 

NBC Osrblie Mzdy 53 000,00 59 500,02 

 PHM 7 000,00 9 473,35 

 EE+voda 25 000,00 29 091,97 

 Opravy, údržba, réžia 25 000,00 35 405,84 

 Ostatné (poistenie, dane a poplatky, telefón, lízingy...) 25 000,00 56 331,47 

 Investície 0,00 45 354,23 

 Kúpna zmluva s KB + prenájom ubytovne 7 200,00 11 950,00 

Spolu   142 200,00 247 106,88 

Mládež prerozdelenie klubom podľa počtu športovcov do 23 rokov 73 000,00 72 999,99 

 CTM 16 000,00 16 106,20 
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 RD Ji, Jy  16 000,00 22 617,56 

 RD Ki, Ky  16 000,00 19 606,10 

 RD EYOWF 3 000,00 2 642,00 

 Mzdy (tréneri RD mládeže, CTM a ZCPM) 50 000,00 50 638,26 

Spolu   174 000,00 184 610,11 

Budova v BB Mzdy 37 000,00 37 090,54 

 EE+voda 11 000,00 10 624,48 

 Plyn 16 000,00 12 548,92 

 Ostatné  11 000,00 12 274,97 

Spolu   75 000,00 72 538,91 

Marketing Marketing a propagačné aktivity 3 000,00 3 996,29 

Rezerva ZM 27 259,00 26 970,00 

SPOLU 1 263 388,00 1 537 644,00 

 

Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi vo finančných tokoch v roku 2016 je + 26 472,42 eur.  

K 1.1.2017 disponoval SZB finančnými prostriedkami vo výške 18 396,69 eur a k 31.12.2017 

bol konečný zostatok vlastných prostriedkov vo výške 6 867,12 eur. 

Finančné prostriedky zväzu boli vecne vynaložené v súlade so schváleným finančným 

plánom. V priebehu roka nastali určité navýšenia v oblasti nákladov, no zároveň tieto boli 

kompenzované neplánovaným navýšením výnosov. Toto sa týka navýšenia dotácie 

z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré nám na konci mesiaca október 

poskytlo dotáciu na organizovanie Majstrovstiev sveta juniorov a kadetov 2017, ako aj na 

organizovanie IBU pohára 2017 vo výške uvedenej v tabuľke. Takisto Medzinárodná 

biatlonová Únia (IBU) navýšila v predolympijskej sezóne jednotlivé bonusy všetkým členským 

federáciám. Na prípravu športovcov na Svetovú Zimnú Univerziádu nám poskytla príspevok 

na prípravu športovcov Slovenská Asociácia Univerzitného Športu a naši vybraní športovci 

boli zaradení aj do projektu Národného športového centra. V oblasti marketingu vypadlo 

peňažné plnenie nášho partnera Stredoslovenskej energetiky, ktoré bolo v zmysle 

uzatvorenej zmluvy vyčerpané v predchádzajúcich rokoch. Aj vďaka týmto, ale aj iným, 

navýšeniam bolo možné realizovať prekládku viacúčelovej haly v NBC Osrblie, obnovu 

výpočtovej techniky na sekretariáte SZB, vyplatenie zostávajúcich príspevkov na Základne 

mládeže z rozpočtovej rezervy a iné neplánované výdavky, ktoré v roku 2017 vznikli. Zároveň 

upozorňujem na fakt, že v zmysle schválené rozpočtu na VZ 2016 sú v revádzkových 

nákladoch sekretariátu zahrnuté nákupy reprezentačného oblečenia (zimného a letného) od 

firiem Atex a Alpine Pro a zápočty materiálneho plnenia sponzorských zmlúv s firmami 

Meopta a Harmony. 

3. Záväzky SZB 
Záväzky zväzu sa podarilo výraznou mierou znížiť už v roku 2016 a to na sumu 76 170,06 eur. 

V roku 2017 sme pokračovali v nastolenom trende a za najvýznamnejšie v tejto oblasti 

považujem výrazné dorovnanie záväzkov voči našim klubom.  
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Záväzky a pohľadávky SZB k 31.12.2017 

Záväzky  42 901,35 

Pohľadávky 22 813,43 

Stav uvedený v tabuľke je dobrý a nepredstavuje pre SZB ohrozenie. Z uvedených záväzkov je 

až 62,77% splatných v roku 2018. 

 

Na dokreslenie situácie musím porovnať vývoj dlhu, ktorý bol predložený na Mimoriadnom 

VZ 2016 a doplniť ho o súčasné informácie.  

Vývoj dlhu SZB od roku 2014: 

Rok 2014 2015 2016 2017 

Dlh SZB v eur 306 397,74 267 782,22 76 170,06 42 901,35 

 

Slovenský zväz biatlonu naďalej spláca úver, ktorý nám bol poskytnutý od Slovenskej 

sporiteľne a.s. vo výške 70 000 eur. Tento úver budeme splácať do 31.7.2021. Doposiaľ bolo 

splatených 17 splátok vo výške istiny spolu 19 833,39 eur a splatené úroky predstavujú sumu 

celkom 3 447,74 eur.  

Od roku 2016 sa na osobný automobil Dacia Logan, ktorý je určený pre NBC Osrblie po 

vyradení Škody Fabia z majetku SZB, viažu lízingové splátky vo výške 230,70 eur mesačne 

a lízing trvá do novembra 2019. 

V uplynulom roku SZB formou finančného lízingu s nulovou akontáciou obstaral ratrák 

Prinoth Everest, ktorý bude splácať do decembra 2020 mesačnými splátkami vo výške 

1 836,36 eur. 

4. Záver 
Z môjho pohľadu je potrebné sa v budúcnosti zamerať na úplné dorovnanie záväzkov voči 

našim klubom a vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy na preklenutie kalendárneho roka.  

Do určitej miery kritizované zobratie úveru, predaj nadbytočného majetku a obstarávanie 

hnuteľného majetku na lízing hodnotím z môjho pohľadu ako správne rozhodnutia, nakoľko 

je finančná situácia SZB v súčasnosti stabilizovaná a z finančného pohľadu nie je ohrozená 

jeho činnosť. Preto odporúčam aj naďalej vyhodnocovať možnosti odpredaja nadbytočného  

majetku SZB, konkrétne administratívnej budovy v Banskej Bystrici, ktorá nevyhnutne 

vyžaduje rozsiahle investície, ktoré by sme museli vynaložiť na úkor toho, na čo sme zriadení, 

teda rozvoja biatlonu. Zároveň odporúčam v budúcnosti prehodnotiť obstarávanie 

motorových vozidiel, pretože ich dlhoročným používaním vznikajú vysoké neplánované 

výdavky a uvažovať o forme operatívneho lízingu. 

Na základe uvedených informácií si dovolím konštatovať, že hospodárenie SZB v roku 2017 

bolo veľmi dobré a v žiadnom prípade neohrozilo chod zväzu v budúcnosti. 

 

Ďakujem za pozornosť! 

Spracoval: Ing. Michal Baka, viceprezident SZB pre ekonomiku a marketing 



SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 

2018 
 

 

 

 

 

 

ROZPOČET 
SLOVENSKÉHO  ZVÄZU  BIATLONU 

NA ROK 2018 
 

 

 

 

 

Schválilo Valné zhromaždenie SZB, 

v Banskej Bystrici, 28. apríla 2018  



ROZPOČET SLOVENSKÉHO  ZVÄZU  BIATLONU NA ROK 2017 

2 

Názov Návrh rozpočtu SZB na rok 2018 

Vypracoval Ing. Michal Baka 

Predkladá Prezídium SZB 

Dátum 19.04.2018 
Návrh uznesenia:  

VZ SZB schvaľuje návrh rozpočtu SZB na rok 2018 

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 

Rozpočet SZB počíta na rok 2018 s celkovými výnosmi vo výške 1 226 778,00  EUR, 
a s celkovými nákladmi vo výške 1 221 675,00 EUR.  Rezerva je vo výške 5 103,00  Eur. 
Rozpočet SZB sa člení na činnosti, ktoré sa budú v roku 2018 realizovať tak, ako  aj  po  
minulé  roky,  s ohľadom  na  stratégiu  SZB,  významnosť podujatí  v kalendárnom  roku  a 
potrieb  rozvoja biatlonu. Vychádza z uzavretých dotačný a iných zmlúv týkajúcich sa 
kalendárneho roku 2018. Všetky  čiastkové  rozpočty do finálnej podoby spracoval Ing. 
Michal Baka, viceprezident SZB pre ekonomiku a marketing a posúdilo ich z hľadiska 
oprávnenosti Prezídium SZB. 
 

Výnosy  Plán 

SZB členské príspevky 2 600,00 

 2 % z dane 16 000,00 

 ostatné (ubytovanie, prenájmy, kurzové zisky, prestupy, dary, predaj ...) 5 000,00 

Spolu   23 600,00 

MŠVVaŠ SR PUŠ - kluby do 23 rokov 80 800,00 

 PUŠ - talentovaná mládež 108 000,00 

 PUŠ - reprezentácia 209 453,00 

 PUŠ - prevádzka 80 000,00 

 PUŠ – kapitálové výdavky 60 000,00 

 Odmeny 4 375,00 

 Top tím 101 250,00 

Spolu   643 878,00 

IBU Účasť na podujatiach 155 000,00 

 Ďalšie bonusy 150 000,00 

Spolu   305 000,00 

IBU Cup Usporiadanie 60 000,00 

 Price money 36 800,00 

 Ubytovanie 4 500,00 

 Reklamná činnosť 4 000,00 

Spolu   105 300,00 

SOV príprava vybraných športovcov 5 000,00 

NŠC príprava vybraných športovcov 5 000,00 

Budova Prenájmy 74 000,00 

Marketing Výnos - DPH 65 000,00 

SPOLU 1 226 778,00 
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  Jednotlivé činnosti v rámci rozpočtu nákladov SZB plánujeme nasledovne: 
Náklady 

 
Plán 

SZB Mzdy 90 000,00 

 Služby 10 000,00 

 Prevádzkové N 36 000,00 

 Servis autoparku 20 000,00 

 Ostatné 17 000,00 

Spolu   173 000,00 

Mzdy - hrubé mzdy + odvody, stravné lístky, sociálny fond zamestnancov sekretariátu, 
mandátne zmluvy a pod. 
Služby - správa webu a matriky, internetové pripojenie, pevná linka, telefóny, 
monitorovanie vozidiel, auditorské služby a pod. 
Prevádzkové - poštovné, poplatky banke, zasadnutia komisií, organizovanie VZ a Kráľa BS, 
iné poplatky, nákup materiálu za účelom predaja, zápočet materiálnych sponzorských 
plnení, nákup reprezentačného oblečenia a pod. 
Servis autoparku - opravy a údržba áut, diaľničné známky SK a AT, pravidelný servis, 
výmeny a nákup pneumatík, poistenie, poistné udalosti a pod. 
Ostatné - splátky úveru SLSP, iné nezaradené výdavky 
 

RD Podujatia 190 000,00 

 RD ženy 50 400,00 

 RD muži 35 000,00 

 A. Kuzmina 50 000,00 

 Investície - nákup malokalibroviek 12 000,00 

 Investície - mikrobus 30 000,00 

 Odmeny MŠVVaŠ SR 4 375,00 

 Mzdy 85 000,00 

 Servis lyží 9 000,00 

 Ostatné  9 000,00 

Spolu   474  775,00 

Podujatia -časť na MS, SP, ME, MSJaK, MEJ, IBU Cup, Junior Cup, preteky OH nádejí, MS v 
LB - phm, ubytovanie, strava, diéty, cestné poplatky, trajekty, víza a pod. 
RD ženy - sústredenia (phm, ubytovanie, strava, diety, cestné poplatky, trajekty, prenájom 
športovísk, víza ....), nákup materiálu, lyží, nábojov, podporné prostriedky, lieky, 
regenerácia a pod. 
RD muži - sústredenia (phm, ubytovanie, strava, diety, cestné poplatky, trajekty, 
prenájom športovísk, víza ....), nákup materiálu, lyží, nábojov, podporné prostriedky, lieky, 
regenerácia a pod. 
A. Kuzmina - sústredenia (phm, ubytovanie, strava, diety, cestné poplatky, trajekty, 
prenájom športovísk ....), nákup materiálu, lyží, nábojov, voskov, podporné prostriedky, 
lieky, regenerácia, účasť na podujatiach a pod. 
Odmeny – v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ SR 
Investície – v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ SR 
Mzdy - hrubé mzdy + odvody, stravné lístky, sociálny fond trénerov a členov realizačných 
tímov, mandátne zmluvy a pod. 
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Servis lyží - nákup voskov, štruktúry, pracovné cesty za účelom prípravy materiálu, iný 
spotrebný materiál pre servis a pod. 
Ostatné - lízingy, poistenie, telefóny, poistenie pracovných ciest, telefóny, iné 
 

Preteky Časomiera 7 000,00 

 Viessmann pohár + MSR zima 11 600,00 

 Viessmann pohár + MSR leto + iné preteky 9 000,00 

 Ostatné 2 000,00 

Spolu   29 600,00 

 
Viessmann pohár + MSR zima - fakturácia klubom alebo OZ za usporiadanie 
Viessmann pohár + MSR leto + iné preteky - fakturácia klubom alebo OZ za usporiadanie 
Ostatné- medaily, diplomy, ceny, zdravotná služba, iné .... 
 

IBU Cup Usporiadanie 2017 45 000,00 

 Price money 36 800,00 

Spolu   80 800,00 

 
Usporiadanie - nákup materiálu, ubytovanie a stravovanie, doprava, zdravotnícke služby, 
strážna služba, horská služba, komentátor, vysielačky, prenájmy, servisné služby, ceny, 
poistenie, ozvučenie, odmeny dobrovoľníkom, odmeny medzinárodným rozhodcom 
a pod. 
 

Osrblie Mzdy 55 000,00 

 PHM 8 000,00 

 EE+voda 29 000,00 

 Opravy, údržba, réžia 20 000,00 

 Ostatné (poistenie, dane a poplatky, telefón, lízingy...) 25 000,00 

 Investície – manipulačná technika 18 000,00 

 Kúpna zmluva s KB + prenájom ubytovne 7 200,00 

Spolu   162 200,00 

 
Mzdy - hrubé mzdy + odvody, stravné lístky, sociálny fond zamestnancov NBC, mandátne 
zmluvy a pod. 
PHM - osobné autá, ratrak, V3S, UAZ ....... 
Opravy, údržba, réžia - spotrebný materiál, opravy majetku a techniky, prenájmy techniky, 
údržba majetku a pod. 
Ostatné (poistenie, dane a poplatky, telefón, lízingy...) - lízingy Dacia a ratrak, telefón, 
poistenie majetku, poplatky a dane obci a pod. 
Investície – v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ SR 
Kúpna zmluva s KB+ prenájom ubytovne  
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Mládež Prerozdelenie klubom podľa počtu športovcov do 23 rokov 80 800,00 

 ZM 18 000,00 

 CTM 16 000,00 

 RD Ji, Ki  20 000,00 

 RD Jy, Ky  20 000,00 

 Mzdy (tréneri RD mládeže, CTM a ZCPM) 60 000,00 

Spolu   214 800,00 

Prerozdelenie klubom podľa počtu športovcov do 23 – v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ SR 
ZM – prerozdelené na kluby, pri ktorých sú zriadené základne mládeže 
CTM - prerozdelené na 1 športovca CTM a vyúčtované na sústredenia, nákup materiálu, 
podporné prostriedky, regenerácia, účasť na pretekoch mimo SZB a pod. 
RD Ji, Ki (Jy, Ky) - sústredenia (phm, ubytovanie, strava, diety, cestné poplatky, trajekty, 
prenájom športovísk, víza ....), nákup materiálu, lyží, nábojov, podporné prostriedky, lieky, 
regenerácia a pod. 
Mzdy - hrubé mzdy + odvody, stravné lístky, sociálny fond trénerov Rd mládeže, CTM a 
ZCPM, mandátne zmluvy a pod. 
 

Budova Mzdy 39 000,00 

 EE+voda 11 000,00 

 Plyn 13 000,00 

 Ostatné  20 500,00 

Spolu   83 500,00 

Mzdy - hrubé mzdy + odvody, stravné lístky, sociálny fond zamestnancov administratívnej 
budovy v BB, mandátne zmluvy a pod. 
Ostatné (opravy a údržba, poistenie, dane a poplatky, telefón...) - opravy a údržba 
majetku, pravidelné prehliadky, školenia BOZP, spotrebný materiál, dane a poplatky 
mestu, telefón, poistenie a pod. 
 

Marketing Marketing a propagačné aktivity 2 000,00 

Marketing a propagačné aktivity - propagačné preteky a akcie, výdavky na reklamné 
plnenia ..... 
 

SPOLU 1 221 675,00 

 

Rezerva  5 103,00 
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Discipliná rny poriádok SZA 
 

1. Právny základ 

Pravidlá SZB pre tresty a disciplinárne konanie vychádzajú zo:  

• Stanov SZB 

• Pravidiel SZB 

• Smerníc a predpisov SZB 

• Disciplinárneho poriadku IBU 

• Antidopingových pravidiel IBU, WADA a ADA SR 

2. Použiteľnosť 

Pravidlá pre tresty a disciplinárne konanie sú použiteľné pre všetkých členov SZB, 
všetkých účastníkov podujatí organizovaných SZB, organizátorov podujatí SZB a 
organizátorov medzinárodných podujatí v biatlone organizovaných v Slovenskej 
republike. 

3. Objekty pre udelenie trestu a disciplinárneho konania 

3.1 Tresty budú udeľováné  športovcom á členom reálizáčných tímov 

3.2 Disciplinárne konánie bude udelené  funkcionárom, členom 
súťážných výborov, orgánizátorom podujátí SZB, orgánizátorom 
medzinárodných podujátí, orgánizováných v Slovenskej republike  
á ostátným členom SZB. 

4. Tresty a disciplinárne konania  sú ukladané za: 

• porušenie princípov fair play, dobrých mravov a nešportové správanie 

• porušenie pravidiel SZB a Antidopingových pravidiel  IBU 

• porušenie Stanov SZB, smerníc  a iných predpisov  SZB   

• za priestupky proti rezolúciám IBU, MOV, SOV 

• ohrozenie alebo poškodenie dobrého mena, záujmov a zmluvných 
vzťahov SZB 

• ohrozenie záujmov SZB voči IBU 

• ohrozenie zmluvných vzťahov SZB voči jeho sponzorom  

• nedodržiavanie zákonov SR 

• za ohrozenie olympijských princípov 

• za spôsobenie škody SZB 

• priestupky proti SZB jej orgánom a členom, ako  aj iným osobám 
spojeným so SZB  

5. Tresty 

5.1 Pokarhanie  

Pokarhanie je uložené vinníkovi v prípade, že dôjde k: 

TomVN7
Návrh
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a) zneváženiu dobrého mena SZB alebo jeho záujmov 

b) porušeniu základných princípov fair play 

c) jednorazovému  porušeniu pravidiel dohodnutých v zmluvách Pravidlách a 
Smerniciach SZB 

d) na svojej výstroji, resp. výzbroji neumiestni predpísanú reklamu 

e) nedodrží rozmer, alebo umiestnenie reklamy 

f) umiestni na svojej výstroji alebo výzbroji nepovolené reklamy 

5.1.1 Druhy pokarhania: 

a) ústne pokarhanie 

b) písomné pokarhanie 

5.2 Zákáz  štártu 

Pretekár alebo družstvo  dostanú zákaz štartu za: 

a) hrubé porušenie základných princípov fair play, poškodenie alebo zneváženie 
druhej osoby  

b) zneváženie dobrého mena SZB resp. jej funkcionárov 

c) opakované porušovanie podmienok dohodnutých v zmluvách, v Pravidlách a 
Smerniciach SZB  

d) neumiestnenie predpísanej reklamy na svojej výstroji, resp. výzbroji  

e) nedodržanie rozmeru, alebo umiestnenia reklamy  

f) umiestnenie nepovolenej reklamy na svojej výstroji alebo výzbroji  

5.2.1 Druhy trestu: 

a) zákaz štartu na súťažiach na určité obdobie  

b) zákaz  účasti na  tréningových sústredeniach 

5.3 Zástávenie činnosti á vylúčenie 

a) za zvlášť závažné priestupky 

b) za hrubé porušenie záväzkov SZB 

c) za opakované neumiestnenie predpísanej reklamy na svojej výstroji, resp. 
výzbroji 

d) za opakované  nedodržanie  rozmeru, alebo umiestnenie reklamy 

e) za opakované umiestnenie nepovolenej reklamy na svojej výstroji alebo 
výzbroji  

5.3.1 Druhy 

a) zastavenie činnosti na určité obdobie 

b) zastavenie činnosti doživotne 

c) vylúčenie zo SZB 

5.4 Previneniá voči Antidopingovým právidlám 

Previnenia voči antidopingovým pravidlám sa posudzujú a trestajú v plnej miere podľa 
Antidopingových pravidiel IBU a v súlade s ustanoveniami WADA, ADA SR, resp. v 
zmysle Zákona č. 300/2008 §19 až § 23, a §33, body 1., 2. a 3. 

5.5 Finánčná pokutá 

5.5.1 vo výške do 50,- €  bude uložené zá: 
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a) zneváženie dobrého mena SZB alebo jeho záujmov 

b) porušenie základných princípov fair play 

c) jednorazové porušenie pravidiel dohodnutých v zmluvách, Pravidlách a 
Smerniciach SZB 

5.5.2 vo výške do 165 € bude uložená zá 

a) hrubé porušenie základných princípov fair play, poškodenie alebo zneváženie 
druhej osoby  

b) zneváženie dobrého mena SZB resp. jej funkcionárov 

c) opakované porušovanie podmienok dohodnutých v zmluvách, v Pravidlách a 
Smerniciach SZB 

d) nerešpektovanie zmluvných záväzkov SZB 

5.5.3 vo výške od 100 € do 350 € bude uložená zá: 

a) neumiestnenie predpísanej reklamy na svojej výstroji, resp. výzbroji 

b) nedodržanie  rozmeru, alebo umiestnenia reklamy 

c) umiestnenie nepovolenej reklamy,  na svojej výstroji alebo výzbroji  

5.6 Pozástávene vyplácániá finánčných odmien 

Pozastavenie vyplácania finančných odmien bude uložené za: 

a) hrubé porušenie základných princípov fair play, poškodenie alebo zneváženie 
druhej osoby 

b) zneváženie dobrého mena SZB resp. jej funkcionárov 

c) opakované porušovanie podmienok dohodnutých v zmluvách, v Pravidlách a 
Smerniciach SZB 

d) nerešpektovanie zmluvných záväzkov SZB 

5.6.1 pozástávenie vyplácániá finánčných odmien môže byť udelené 

a) na dobu určitú 

b) trvale 

5.7 Úhrádá spôsobenej škody 

vo výške 30 až 100 % z celkovej preukázateľnej škody, spôsobenej SZB bude 
nariadená v prípade, ak: 

a) sa vedome previní voči antidopingovým pravidlám 

b) svojím nezodpovedným a ľahostajným prístupom k plneniu povinností 
spôsobí SZB škodu alebo finančnú ujmu 

c) ak spôsobí haváriu pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok 

d) vedome alebo z nedbanlivosti  poškodí majetok SZB  

e) svojou nedbanlivosťou zapríčiní stratu alebo  odcudzenie  majetku SZB  

f) neoprávnene nakladal  s majetkom SZB 

g) spôsobí škodu nedodržaním smerníc a predpisov SZB, IBU, SOV 

Toto ustanovenie sa vzťahuje na osoby uvedené v čl. 3.2. týchto pravidiel.  

6. Disciplinárne konanie 

Disciplinárne konanie je uložené osobám pod označeným článkom  3.2., ktorí nie sú 
športovcami a členmi realizačných tímov. 
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6.1 Pokarhanie 

bude udelené za: 

a) za menej závažné priestupky proti stanovám a predpisom SZB 

b) znevažovanie a poškodzovanie dobrého mena a záujmov SZB, IBU, SOV 

c) nezabezpečenie kontroly reklamných nálepiek na zbraniach na domácich a 
medzinárodných súťažiach v biatlone a letnom biatlone 

d) použitie iných štartovných čísiel, ako boli dodané SZB bez predchádzajúceho 
súhlasu vedenia SZB na domácich a medzinárodných súťažiach v biatlone a 
letnom biatlone 

e) neumiestnenie tabule sponzorov a reklamných panelov sponzorov SZB na 
domácich a medzinárodných súťažiach v biatlone a letnom biatlone 

f) neuverejnenie loga niektorého zo sponzorov SZB  v propozíciách, štartovných 
a výsledkových listinách na domácich a medzinárodných súťažiach v biatlone 
a letnom biatlone 

g) neumiestnenie reklamy, predpísanej SZB  na oblečení funkcionárov na 
domácich a medzinárodných podujatiach v biatlone a letnom biatlone 

h) použitie zákonom nepovolenej reklamy na domácich a medzinárodných 
podujatiach v biatlone a letnom biatlone 

6.2 Pokuty 

Pri opakovanom alebo závažnom previnení budú  uložené finančné pokuty 
nasledovne: 

6.2.1 do výšky 50 € zá: 

a) menej závažné priestupky proti stanovám a predpisom SZB  

b) znevažovanie a poškodzovanie dobrého mena a záujmov SZB, IBU, SOV 

6.2.2 do výšky 165 € zá: 

a) porušenie stanov a predpisov SZB 

b) poškodenie  záujmov a dobrého mena SZB 

c) závažné  porušenie  princípov fair play 

d) nedodržiavanie zmluvných záväzkov SZB 

6.2.3 do výšky od 50 € do 300 € ák: 

a) funkcionár SZB  nenosí predpísanú reklamu na oficiálnom oblečení 

b) funkcionár SZB nosí na  oficiálnom oblečení reklamu, ktorá je v rozpore so 
zmluvnými vzťahmi SZB, alebo odporuje olympijským, etickým a princípom 
fair play 

6.3 Krátenie výšky finánčného príspevku zväzu ná podujátie do výšky 
1/3 z celkovej sumy bude uložené orgánizátorovi podujátiá SZB ák 
tento: 

a) nezabezpečil kontrolu reklamných nálepiek na zbraniach na pridelenom 
podujatí SZB 

b) použil iné štartovné čísla, ako boli dodané SZB bez predchádzajúceho súhlasu 
vedenia SZB na podujatí SZB 
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c) neumiestnil tabuľu sponzorov a reklamné panely sponzorov SZB na podujatí 

SZB 

d) neuverejnil logo niektorého zo sponzorov SZB v propozíciách, štartovných a 
výsledkových listinách na podujatí SZB 

e) neumiestnil dohodnutú reklamu SZB  na oblečení funkcionárov na podujatí 
SZB 

f) použil  zákonom nepovolenú  reklamu na podujatí SZB 

6.4 Krátenie výšky finánčného príspevku zväzu ná podujátie do výšky 
1/3 z celkovej sumy, resp. uloženie finánčnej pokuty do výšky 
1000,- € bude uložené orgánizátorovi  medzinárodného podujátiá 
orgánizováného ná Slovensku ák tento: 

a) neuverejnil logo niektorého zo  sponzorov SZB  v propozíciách, štartovných a 
výsledkových listinách na pridelenom podujatí 

b) neumiestnil reklamu, predpísanú SZB, na oblečení funkcionárov na 
pridelenom podujatí 

c) použil zákonom nepovolenú reklamu na pridelenom podujatí 

6.5 Zástávenie činnosti, vylúčenie zo SZB 

a) za zvlášť závažné priestupky voči Stanovám SZB, Pravidlám SZB, Smerniciam a 
ostatným predpisom SZB 

b) za hrubé porušenie záväzkov SZB voči IBU, SOV a MŠ SR 

c) za hrubé porušenie záväzkov SZB voči sponzorom 

d) za ohrozenie záujmov a  dobrého mena SZB 

e) za hrubé porušenie olympijských princípov a princípov fair play 

6.5.1 Druhy 

a) zastavenie organizačnej, resp. funkcionárskej činnosti na určité obdobie 

b) doživotné zastavenie organizačnej, resp. funkcionárskej činnosti 

c) vylúčenie zo SZB 

6.6 Úhrádá spôsobenej škody 

vo výške 30 až 100 % z celkovej preukázateľnej škody, spôsobenej SZB bude uložená, 
v prípade ak vinník: 

a) svojím nezodpovedným a ľahostajným prístupom k plneniu povinností 
spôsobí  SZB škodu, alebo finančnú ujmu 

b) spôsobí haváriu pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok 

c) vedome alebo nedbanlivosťou poškodí majetok SZB 

d) nedbanlivosťou spôsobí stratu alebo odcudzenie majetku SZB 

e) neoprávnene nakladá s majetkom SZB 

f) spôsobí škodu nedodržaním smerníc a predpisov SZB, IBU, SOV a zmluvných 
vzťahov SZB 

7. Kompetentné orgány  

Trestná a disciplinárna moc prislúcha Prezídiu SZB a Výkonnému výboru SZB, ktoré 
rozhodujú na základe návrhu, ktorý spracuje Disciplinárna komisia SZB. 



 S-SZB/4/2018 
SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU  

NÁVRH 
 

 
8. Postup pri podaní návrhu na udelenie trestu alebo 

začatia disciplinárneho konania 

a) Návrh na udelenie trestu alebo disciplinárneho konania má právo podať 
jednotlivec – člen SZB, komisia SZB, člen Prezídia SZB, Výkonný výbor SZB,  
zamestnanec  SZB, člen organizačného alebo súťažného výboru podujatia v 
biatlone. 

b) Návrh na udelenie trestu alebo disciplinárne konanie musí byť  písomne 
doručený na sekretariát SZB. 

c) Sekretariát SZB bezodkladne postúpi návrh Disciplinárnej komisii SZB. 

d) Disciplinárna komisia SZB, najneskôr do 30 dní od podania návrhu, vypočuje 
dotknuté osoby a svedkov a spracuje návrh na udelenie trestu alebo 
disciplinárneho konania, ktoré predloží na schválenie na najbližšom zasadnutí 
Prezídiu SZB alebo Výkonnému výboru SZB. 

e) Ak sa Prezídium zhodne na tom, že návrh Disciplinárnej komisie nie je úplný 
alebo dostatočný vráti ho na dopracovanie so stanovením termínu jeho 
opätovného predloženia. 

f) Prezídium SZB , alebo Výkonný výbor  SZB rozhodne o návrhu disciplinárnej 
komisie. Ak sa nevie zhodnúť na jednoznačnom výsledku, znovu vypočuje 
dotknuté osoby a svedkov. 

g) Sekretariát SZB písomne doručí rozhodnutie všetkým dotknutým osobám 
najneskôr do 15 dní od rozhodnutia Prezídia SZB alebo výkonného výboru. 

h) Proti rozhodnutiu je možné podať písomné odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia. 

i) O odvolaní rozhoduje Prezídium SZB na svojom najbližšom zasadnutí, 
nasledujúcom po doručení odvolania na sekretariát SZB. 

9. Platnosť 

Pravidlá pre tresty a disciplinárne konanie vstupujú do platnosti schválením VZ SZB 
dňa 28.4.2018. 

 
 

 
Schválilo VZ SZB, 28.4.2018. 
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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA   
Slovenský zväz biatlonu (ďalej len „SZB“) vytvára podmienky pre rozvoj športu 

mládeže so zameraním na výber a podporu talentovaných športovcov v biatlone. 

 

1.1 Účel vydania  
 

Táto smernica stanovuje rozsah podpory a kritériá pre zaradenie talentovaných 

športovcov v strediskách útvarov talentovanej mládeže SZB (ďalej ÚTM). Poskytnuté finančné 

prostriedky na mládež z príspevku uznanému športu z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) sa prerozdeľujú podľa touto 

smernicou definovaných kritérií a  pravidiel zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení. 

SZB zabezpečuje prípravu talentovaných športovcov prostredníctvom jednotlivých klubov 

biatlonu (ďalej len „KB“), ÚTM a reprezentačných družstiev (ďalej len „RD“) v spolupráci 

s rezortnými strediskami.  

 

2. VŠEOBECNÉ PRINCÍPY A STREDISKÁ MLÁDŽE SZB 

 
Základným východiskom a účelom tejto smernice je zabezpečiť, čo najlepšie 

podmienky pre športovú činnosť a prípravu talentovaných športovcov (ďalej aj „TŠ“) pod 

vedením športových odborníkov. TŠ je športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú 

úroveň talentu, športových zručností a športových schopností.  

 

2.1 Útvary talentovanej mládeže SZB  
 

Na účely starostlivosti o mládež a TŠ vo veku od 10 do 23 rokov SZB zriaďuje 

nasledovné strediská ÚTM:  

1. Základňa mládeže  (ďalej „ZM“), 

2. Centrum talentovanej mládeže  (ďalej „CTM“), 

3. Zväzové centrum prípravy mládeže (ďalej „ZCPM“).  

ZM a CTM sú zriadené pri vybraných KB, ktoré v stanovenom období splnia náležité 

kritériá. Základným článkom športovej prípravy mládeže vo veku 10 až 14 rokov sú ZM. Vyšší 

článok podpory TŠ vo veku 15 až 21 rokov sú CTM. ZCPM je zriadené pri SZB a je určené pre 
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perspektívnych TŠ vo veku 22 až 23 rokov. TŠ sú zaraďovaní do ÚTM každoročne na základe 

návrhu KM, ktorý schvaľuje P SZB spravidla do 31. mája príslušného kalendárneho roku.  

Činnosť jednotlivých ÚTM prebieha v súlade so štatútom ÚTM. Športovú prípravu riadi 

športový odborník na základe schválených projektov plánov príprav, ktoré Prezídiu SZB (ďalej 

aj „P SZB“) predkladá komisia mládeže SZB (ďalej „KM“). Úlohou športových odborníkov v 

ÚTM a RD je zabezpečiť realizáciu všeobecne odporúčaných postupov pre rozvoj pohybových 

schopností podľa štruktúry športového výkonu v biatlone a riadiť športový tréning v súlade s 

Jednotným tréningovým systémom v biatlone. Cieľom dlhodobej športovej prípravy TŠ je 

dosiahnuť maximálnu športovú výkonnosť a úspešnosť na významných medzinárodných 

podujatiach v seniorských kategóriách pre účely reprezentácie SR v biatlone.  

 

2.2 Reprezentačné družstvá a rezortné športové strediská  
 

Najvyššie strediská zriadené SZB pre účel zabezpečenia štátnej športovej reprezentácie 

SR a zabezpečenie maximálnej podpory najvýkonnejších TŠ vo veku od 15 až 23 rokov sú:  

1. Mládežnícke reprezentačné družstvá (ďalej „M RD“)  

2. Seniorské reprezentačné družstvá (ďalej „S RD“)  

 

M RD sú zriadené SZB pre podporu najúspešnejších TŠ vo veku 15 až 21 rokov a 

pracujú v plnej súčinnosti s CTM. Seniorské RD sú zriadené pri SZB a sú určené pre najužšiu 

skupinu vybraných TŠ vo veku 20 až 23 ročných a viac. Zaraďovanie do M RD a S RD sa 

realizuje na základe návrhu Trénersko-metodickej komisie SZB (ďalej „TMK“), ktorý 

schvaľuje Prezídium SZB spravidla do 31. mája príslušného roku.  

 

2.3 Rezortné športové strediská  
 

 SZB pri zabezpečovaní prípravy vrcholových športovcov úzko spolupracuje 

s rezortnými športovými strediskami. Rezortné športové strediská (ďalej aj RŠS) sa podieľajú  

zabezpečení prípravy vrcholových športovcov, poskytujú im zamestnanie a sociálne 

zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť a športovú infraštruktúru v správe RŠS. Návrh na 

zradenie TŠ do rezortných športových stredísk podáva P SZB na základe odporúčania trénersko 

metodickej komisie SZB (ďalej len TMK).  
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3. EKONOMICKÉ ZABEZPEČENIE MLÁDEŽE  

 

Rozdelenie finančných prostriedkov z poskytnutého príspevku uznanému športu 

z rozpočtu MŠVVaŠ SR sa realizuje podľa § 69 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v 

platnom znení. Starostlivosť a zabezpečenie TŠ zaradeného v ÚTM vymedzujú štatúty ÚTM.  

 

3.1 Realizácia ekonomického zabezpečenia klubov biatlonu  
 

Všetci aktívni športovci SZB vo veku do 23 rokov sú zaradení v programe finančnej 

podpory MŠVVaŠ SR. Zmluvne stanovený podiel z príspevku uznanému športu je poukázaný 

na účel „športu mládeže“ do 23 r. (ďalej PUŠ 23) a rozdelený pomerne medzi KB podľa počtu 

aktívnych športovcov. Za aktívneho športovca sa považuje športovec, ktorý sa v poslednom 

roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach Slovenského pohára v súťažnom období podľa 

Súťažného poriadku Pravidiel biatlonu, príloha č. 4, článok 1. a to za poslednú ukončenú letnú 

a zimnú sezónu. Poskytnutie príspevku na oprávnené výdavky prebieha na základe zmluvy 

o refundácii nákladov medzi SZB a jednotlivými KB bankovým prevodom do 31. decembra 

príslušného roku.  

 

3.2 Realizácia ekonomického zabezpečenia stredísk ÚTM a RD  
 

Náklady na ZM, CTM, ZCPM a M RD sú financované z príspevku uznanému športu 

MŠVVaŠ SR pridelenému na účel „rozvoja talentovaných športovcov“ (ďalej PUŠ Talent) 

a z vlastných zdrojov. Poskytnutie príspevkov na oprávnené výdavky ZM a CTM prebieha na 

základe zmluvy o refundácii nákladov medzi SZB a jednotlivými KB bankovým prevodom do 

31. decembra príslušného roku. Zmluvné vzťahy v športe medzi TŠ, KB a SZB sú uzatvárané 

v zmysle ustanovení § 31 až 51 zákona č. 440/2015 Z.z.  o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov alebo inej dohody.  

Strediská S RD a čiastočne aj M RD sú financované z podielu z príspevku MŠVVaŠ SR 

uznanému športu pridelenému na účel „športovej reprezentácie“ (ďalej „PUŠ ŠR) 

z prostriedkov top tímu a vlastných zdrojov.  
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3.3 Realizácia ekonomického zabezpečenia športovej prípravy  

Využitie finančných prostriedkov MŠVVaŠ sa deje výlučne v súlade s podmienkami 

uvedenými v zmluve medzi MŠVVaŠ SR a SZB. Za oprávnené výdavky príspevku sa považujú 

výdavky špecifikované v zmluve o príspevku na refundáciu nákladov medzi SZB a KB.  Schéma 

zobrazená na obr. 1 obrazne znázorňuje systém podpory mládeže SZB v jednotlivých rokoch 

veku od 10 až 23 rokov:  

 

 
Obr. 1. Schéma podpory TŠ v SZB  

 

 

 

 

 

 

4. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE MLÁDEŽE  

 

Zdravotnú spôsobilosť TŠ na vykonávanie biatlonu posudzuje špecializovaný lekár na 

základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal. Všetci športovci zaradení v ÚTM sú povinní 
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absolvovať športovú zdravotnú prehliadku v rozsahu vyžadovanom podľa § 5 ods. 8 zákona č. 

440/2015 Z.z. o športe v platnom znení najmenej raz ročne. Zdravotné výkony, ktoré sú 

súčasťou lekárskej prehliadky TŠ a vrcholového športovca ustanovuje Vyhláška MŠVVaŠ SR 

č. 51/2016 Z.z.. Osobní tréneri TŠ sú povinní doručiť doklad o platnom vyšetrení na sekretariát 

SZB na vyžiadanie.  

  

5. ŠTATÚTY ÚTVAROV TALENTOVANEJ MLÁDEŽE SZB  

 

5.1 Štatút základne mládeže (ZM) 

a) Prvým článkom systému prípravy a starostlivosti o mládež v SZB sú KB a v nich 

vytvorené ZM, ktoré zabezpečujú základnú prípravu TŠ v biatlone. 

b) Úlohou ZM je vytvárať optimálne podmienky na zabezpečenie tréningového procesu 

športovcov vo veku 10 až 14 rokov. 

c) Základnými cieľmi zriaďovania ZM je zabezpečiť všestrannú prípravu mládežníkov so 

zameraním na dosahovanie kvalitných športových výkonov v biatlone, vytvoriť návyk 

na systematický tréningový proces, naučiť základy efektívnej lyžiarskej techniky 

a pohybu, vybudovať kladný vzťahu k športu a kolektívu. 

d) Za činnosť ZM zodpovedá KB.  

  

Zriaďovanie ZM: 

- ZM zriaďuje SZB rešpektujúc usmernenia MŠVVaŠ SR týkajúce sa starostlivosti 

o mládež a TŠ, 

- ZM sa zriaďuje pri KB zaoberajúcich sa prípravou mládeže, ktoré spĺňajú podmienky 

na zabezpečenie zodpovedajúceho tréningového procesu a s minimálnym 

počtom piatich pretekárov s I. VT a II. VT v zimnej sezóne vo veku od 10 do 15 rokov 

v príslušnom roku, 

- o zriadení ZM pri vybranom KB rozhoduje P SZB na základe návrhu predsedu KM do 

31. mája príslušného roku,  

- vedúci ZM vyhotoví plán prípravy ZM na nasledujúci ročný tréningový cyklus (ďalej „ 

RTC“) a zástupca ZM ho predloží  a odprezentuje na zasadnutí KM SZB,  
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- SZB následne uzatvorí s KB zmluvu o zriadení ZM, v ktorej sa stanovia práva a 

povinnosti pri zabezpečovaní činnosti ZM, 

- TŠ zaradení do ZM sú povinní zúčastniť sa testov všeobecnej pohybovej výkonnosti 

organizovaných KM SZB. Účasť na testoch ZM je odporúčaná aj pre ďalších 

športovcov vo všetkých žiackych KB SZB.  

- Po ukončení zimnej sezóny vyhotoví vedúci ZM vyhodnotenie činnosti ZM, ktorý na 

zasadnutí KM predloží a odprezentuje určený zástupca ZM.  

Činnosť ZM  

Riadenie činnosti ZM zabezpečuje KB v súlade so schváleným plánom prípravy ZM. 

Projektový plán prípravy a aj vyhodnotenie činnosti ZM musí obsahovať všetky náležitosti 

podľa tejto smernice a ďalších požiadaviek predsedu KM:  

- projektové plány prípravy ZM majú obsahovať: zoznam pretekárov, trénerské 

obsadenie a zloženie realizačného tímu, ciele a priority sezóny, individuálne výkonnostné 

ciele, finančný plán a termínový plán akcií,  

- vyhodnotenia činnosti ZM majú obsahovať: zoznam pretekárov, trénerské obsadenie a 

zloženie realizačného tímu, plnenie výkonnostných cieľov a prehľad dosiahnutých 

výsledkov, termíny akcií, finančné zabezpečenie, lekárske zabezpečenie, evidencia 

objemových ukazovateľov – skutočnosť (len pre 14 r. veku), dochádzku na tréningy, 

individuálne hodnotenie jednotlivých pretekárov, informácie o súťažiach 

organizovanými KB, záverečné hodnotenie a odporúčania, 

- tlačivá vyhodnotenia a plánov ZM poskytne KB predseda KM na vyžiadanie. 

 

Športová príprava ZM 

- sa uskutočňuje v súlade so zásadami športového tréningu a v súlade s jednotnou 

tréningovou metodikou SZB,  

- všeobecné tréningové plány a zámer predkladá tréner ZM na oponentúru KM SZB.  

Individuálne plány vyhotovuje tréner len pre Ži a Žy, ktoré v príslušnom roku dovŕšia 

vek 14 rokov,  

- tréningový proces sa realizuje na základe schválených tréningových plánov a zámeru, 

za ktorého písomnú realizáciu zodpovedá tréner ZM,  

- príprava v ZM má zohľadňovať všetky zložky športovej prípravy tak, aby sa navzájom 

dopĺňali s perspektívou ďalšieho zdokonaľovania a rastu športovej výkonnosti.  
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Finančné a materiálne zabezpečenie ZM  

 

Klub biatlonu: 

- personálne zabezpečenie tréningového procesu trénerom, 

- poskytnutím dostatočného tréningového priestoru v požadovanom čase, 

- ďalším príspevkom na činnosť ZM v rámci svojich možností. 

  

SZB: 

- príspevkom na činnosť ZM poskytuje SZB z vlastných zdrojov,  

- účelovým príspevkom na činnosť ZM, ktorý je pre jednotlivé ZM rozdelený pomerne 

podľa počtu podielových jednotiek pridelených za každých začatých 5 športovcov s VT 

nasledovne:  

100% príspevku SZB / počet podielových jednotiek v ZM = príspevok pre ZM  

- metodickým usmerňovaním a pomocou pri riadení tréningového procesu, 

- zabezpečovaním oponentúry tréningových plánov a kontroly ich realizácie, 

- pravidelným hodnotením činnosti ZM. 

 

Rodičia, resp. zákonní zástupcovia pretekárov: 

- finančným príspevkom za celoročnú prípravu v ZM (pretekársky, klubový, oddielový 

poplatok) pri príslušnom KB, 

- financovaním tréningového programu, 

- zabezpečovaním osobného materiálneho vybavenia pretekára, 

- financovaním zdravotného zabezpečenia a regenerácie pretekára, 

- zabezpečovaním pretekára v oblasti stravovania a vhodnej životosprávy. 

 

Ďalšie subjekty: 

- sponzori a podporovatelia projektu, 

- samosprávny kraj, 

- obec, 

- základná škola v mieste ZM. 
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5.2 Štatút centra talentovanej mládeže (CTM) 
 

a) CTM je kľúčovým článkom starostlivosti o TŠ, ktorý nadväzuje na činnosť v ZM a je 

zriadené s cieľom zabezpečiť profesionálnu starostlivosť o TŠ v biatlone vo veku 15-

21 rokov. 

b) Úlohou CTM je vytvárať optimálne podmienky na zabezpečenie kontinuálneho 

tréningového procesu vybraných TŠ počas celého RTC pod vedením športových 

odborníkov na pravidelnej dennej báze. 

c) Základnými cieľmi CTM je zabezpečiť plynulý a postupný prechod od všestrannej po 

špecializovanú športovú prípravu so zameraním na dosahovanie športových výkonov 

na medzinárodnej úrovni v juniorských kategóriách, zdokonaliť lyžiarsku a streleckú 

techniku v súťažných podmienkach, vybudovať u TŠ koncentráciu na výkon 

a prirodzenú potrebu zvyšovať výkonnosť. 

d) TŠ z CTM tvoria hlavnú personálnu základňu pre M RD. Hlavní tréneri CTM a tréneri 

M RD spolupracujú pri tvorbe tréningového harmonogramu s cieľom zachovať 

kontinuálnu športovú prípravu TŠ počas celého RTC.  

e) Za činnosť a úspešnosť CTM zodpovedá SZB.  

Zriaďovanie CTM 

- CTM zriaďuje SZB rešpektujúc usmernenie MŠVVaŠ SR týkajúce sa starostlivosti 

o TŠ, 

- CTM sa zriaďuje pri KB, v ktorých sú vytvorené všetky podmienky na zabezpečenie 

zodpovedajúceho tréningového procesu a minimálne 5 pretekárov z KB spĺňajúcich 

kritériá zaradenia do CTM, 

- z organizačných dôvodov zriaďuje SZB spravidla 4 CTM. Pokiaľ je počet TŠ 

v jednotlivých KB nedostatočný na zriadenie CTM, je na základe návrhu KM umožnené 

zlúčenie dvoch KB do jednej CTM a príspevok na športových odborníkov sú následne 

rozdelené medzi obidva KB rovným dielom,   

- o zriadení CTM pri vybranom KB rozhoduje P SZB na základe návrhu predsedu KM 

do 31. mája príslušného roku,  

- SZB následne uzatvorí s príslušným KB zmluvu týkajúcu sa starostlivosti o TŠ, v ktorej 

sa stanovia práva a povinnosti pri zabezpečovaní činnosti CTM. 
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- vedúci CTM vyhotoví plán prípravy CTM na nasledujúci RTC a osobne ho predloží  

a odprezentuje na zasadnutí KM SZB,  

- po ukončení zimnej sezóny vyhotoví vedúci CTM vyhodnotenie činnosti CM, ktorý 

predloží a odprezentuje na zasadnutí KM.  

Zaraďovanie športovcov do CTM 

- do CTM sú zaradení športovci, ktorí v pretekoch slovenského pohára získali v poslednej 

ukončenej zimnej sezóne minimálne 2 x I. VT, 

- športovci sú zaradení do CTM spravidla na obdobie 1 RTC so začiatkom vždy k 31. 

máju príslušného roka, 

- návrh na zaradenie TŠ do vybranej CTM dáva predseda KM po dohode s hlavným trénerom 

CTM a materským KB.  

Zotrvanie a vyraďovanie TŠ v CTM 

- TŠ zaradený do CTM je povinný zúčastniť sa testov všeobecnej pohybovej výkonnosti 

organizovaných KM SZB a na týchto testoch splniť vopred stanovené kritériá, ktoré 

sú prílohou tejto smernice. V prípade nesplnenia kritérií v testoch všeobecnej 

pohybovej výkonnosti je športovec na obdobie od uskutočnenia 

testov  až  po  skončenie  prislúchajúcej  zimnej  sezóny  vyradený z CTM, 

- TŠ je z CTM vyradený v prípade porušenia morálnych zásad alebo nedodržania plánu 

činnosti zostaveného hlavným trénerom CTM, 

- v prípade  dlhodobého zranenia  alebo ochorenia TŠ  zaradeného v predchádzajúcom 

roku do CTM a nesplnení kritérií na zaradenie do CTM v nasledujúcom roku je TŠ po 

predložení žiadosti klubu a po preukázaní výkonnosti v jesenných testoch VPV 

dodatočne zaradený na ďalšie obdobie do CTM.  

Personálne zabezpečenie 

- činnosť CTM personálne zabezpečuje SZB v súčinnosti s KB na základe rozhodnutia P 

SZB, 

- športovú prípravu v CTM zabezpečujú:  

- hlavný tréner CTM – tréner s odbornou pedagogickou spôsobilosťou a s 

trénerskou kvalifikáciou SZB. Tento riadi športovú prípravu v centre, vedie 
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tréningový proces a koordinuje činnosť osobných trénerov pretekárov a ďalších 

spolupracovníkov, 

- ďalší tréneri CTM a osobní tréneri –  v závislosti  od počtu  členov v CTM  s 

odbornou pedagogickou spôsobilosťou a s trénerskou kvalifikáciou SZB,  

- lekár – zodpovedá za zdravotnú starostlivosť športovcov.  

Činnosť CTM  

Riadenie činnosti CTM zabezpečuje KB v súlade so schváleným plánom prípravy CTM. 

Projektový plán prípravy a aj vyhodnotenie činnosti CTM musí obsahovať všetky náležitosti 

podľa tejto smernice a ďalších požiadaviek predsedu KM:  

- projektové plány prípravy CTM majú obsahovať: zoznam pretekárov, trénerské 

obsadenie a zloženie realizačného tímu, ciele a priority sezóny, individuálne 

výkonnostné ciele, finančný plán, termínový plán akcií a plán objemových 

ukazovateľov,  

- vyhodnotenia činnosti CTM majú obsahovať: zoznam pretekárov, trénerské obsadenie 

a zloženie realizačného tímu, plnenie výkonnostných cieľov a prehľad dosiahnutých 

výsledkov, termíny akcií, finančné zabezpečenie, lekárske zabezpečenie, evidencia 

objemových ukazovateľov – skutočnosť, prehľad výsledkov testov VPV, dochádzku na 

tréningy, individuálne hodnotenie jednotlivých pretekárov, záverečné hodnotenie 

a odporúčania a prílohu: osobné listy TŠ,  

- tlačivá vyhodnotenia a plánov CTM a ďalšie poskytne KB predseda KM na vyžiadanie.   

 

Športová príprava v CTM 

- uskutočňuje sa v súlade so zásadami športového tréningu, 

- tréningový proces sa realizuje na základe schválených tréningových plánov, za ktorých 

vypracovanie zodpovedá hlavný tréner CTM v spolupráci s klubovým (osobným) 

trénerom pretekára, 

- tréningové    plány   predkladá    hlavný tréner    na   schválenie    KM SZB v písomnej 

forme, 
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- príprava v CTM musí byť komplexná a musí obsahovať všetky zložky. Pretekár po 

trénerskej stránke podlieha tímu odborníkov vedených hlavným trénerom CTM a 

spolupráca s inými osobami môže byť len na základe súhlasu hlavného trénera CTM, 

- príprava v materskom KB sa realizuje pod vedením osobných trénerov pri rešpektovaní 

pokynov hlavného trénera CTM. 

Finančné a materiálne zabezpečenie CTM 

SZB: 

- odmeňovaním športových odborníkov v CTM. V prípade, že do jednej CTM je 

zaradených 8 a viac TŠ z jedného KB,  má CTM po schválení P SZB nárok na ďalšieho 

trénera za každých 8 TŠ, 

- účelovým príspevkom na činnosť CTM, ktorý je rozdelený podľa bodového 

ohodnotenia najlepšieho dosiahnutého výsledku TŠ podľa tabuľky bodového 

ohodnotenia v jednotlivých súťažiach počas poslednej ukončenej zimnej sezóny. 

Významnosť dosiahnutého výsledku a príslušné bodové ohodnotenie jednotlivých 

súťaží navrhuje TMK a schvaľuje P SZB,  

- v prípade dodatočného zaradenia športovca do CTM po testoch VPV vyradeného 

z dôvodu dlhodobého zranenia alebo ochorenia bude účelový príspevok na TŠ 

stanovený na úrovni 50% z príspevku TŠ v CTM v predchádzajúcom roku,  

- metodickým usmerňovaním a pomocou pri riadení tréningového procesu, 

- zabezpečovaním oponentúry tréningových plánov a kontroly ich realizácie, 

- pravidelným hodnotením činnosti CTM, 

- zabezpečením pracoviska pre funkčnú diagnostiku. 

MŠVVaŠ SR: 

- podporuje činnosť CTM prostredníctvom SZB, ktorému poskytuje dotáciu zo štátneho 

rozpočtu PUŠ Talent.  

Klub biatlonu: 

- zabezpečovaním priestorov pre činnosť,  

- zabezpečením materiálneho vybavenia.  



 S-SZB/3/2018

  

NÁVRH 
 

13 
 

Rodičia, resp. zákonní zástupcovia pretekárov: 

- zabezpečením osobného materiálneho vybavenia TŠ, 

- spolufinancovaním tréningového programu TŠ, 

- spolufinancovaním zdravotného zabezpečenia a regenerácie TŠ, 

- zabezpečovaním pretekárov v oblasti  stravovania a vhodnej životosprávy. 

Ďalšie subjekty: 

- sponzori a podporovatelia projektu, 

- samosprávny kraj, 

- obec, 

- stredná škola v mieste CTM. 

   

5.3 Štatút zväzového centra prípravy mládeže (ZCPM)   

a) ZCPM je útvar pre podporu prípravy najtalentovanejších pretekárov vo veku od 18 do 

23 rokov a viac, ktorí ešte nedosiali úroveň športového výkonu potrebnú na zaradenie 

na profesionálnu pracovnú pozíciu v rezortnom športovom stredisku. Do ZCPM sú 

zaradení TŠ alebo amatérski športovci za dosiahnutie výrazných výsledkov na 

medzinárodných podujatiach IBU.  

b) Úlohou ZCPM je poskytnúť sociálne, finančné a materiálne zabezpečenie vybraným TŠ 

a tak vytvoriť optimálne podmienky pre zabezpečenie tréningového procesu.  

c) Výška a forma podpory TŠ je stanovená individuálne na základe rozhodnutia P SZB 

alebo smernice o odmeňovaní športovcov SZB.  

d) Za činnosť ZCPM zodpovedá SZB. 

Zriaďovanie ZCPM 

- ZCPM zriaďuje SZB rešpektujúc usmernenie MŠVVaŠ SR týkajúce sa starostlivosti 

o TŠ,  

- sídlo ZCPM je totožné so Slovenským zväzom biatlonu. 

Zaraďovanie a vyraďovanie športovcov do a zo ZCPM 
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- do ZCPM sa zaraďujú TŠ s predpokladmi na dosiahnutie medzinárodnej úrovne 

výkonnosti na základe splnenia výkonnostných kritérií. Kritériá vypracováva TMK 

SZB a schvaľuje ich P SZB,  

- zaraďovanie do ZCPM sa robí na základe návrhu TMK SZB vždy k 31. 

máju príslušného roku, 

- vyhodnocovanie plnenia výkonnostných cieľov realizuje TMK každoročne,  

- TŠ zaradení v ZCPM môžu byť zároveň aj členom ďalšieho strediska ÚTM, RD alebo 

rezortného strediska,  

- TŠ môžu byť vyradení zo ZCPM v prípade neplnenia výkonnostných cieľov, porušenia 

morálnych zásad alebo nedodržania organizačných pokynov príslušného športového 

odborníka.   

Personálne zabezpečenie 

- za personálne zabezpečenie ZCPM zodpovedá SZB v súčinnosti s TMK SZB, 

- športovú prípravu TŠ v ZCPM zabezpečuje: 

- športový odborník, ktorý zodpovedá za prípravu tréningového plánu a 

vedie športovú prípravu jednotlivých TŠ,  

- ostatní spolupracovníci – podľa potrieb sa na zabezpečovaní činnosti 

podieľajú aj ďalšie osoby, ako sú napr. tréner RD, 

klubový tréner (osobný tréner), masér, metodik, videotechnik, 

administratívny pracovník a pod. 

 

Športová príprava v ZCPM 

- uskutočňuje sa v súlade so zásadami športového tréningu, 

- tréningový proces TŠ sa realizuje na základe schválených tréningových plánov, 

- tréningové plány predkladá TMK zodpovedný športový odborník v písomnej forme. 

Finančné a materiálne zabezpečenie  

SZB: 

- poskytnutím sociálneho zabezpečenia pre TŠ zaradených v ZCPM, 
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- financovaním športovej prípravy a účasti na súťažiach, 

- odmeňovaním športových odborníkov a ďalších spolupracovníkov, 

- zabezpečovaním materiálneho vybavenia členov ZCPM, 

- metodickým usmerňovaním a pomocou pri riadení tréningového procesu, 

- zabezpečovaním oponentúry tréningových plánov a kontroly ich realizácie, 

- pravidelným hodnotením činnosti ZCPM, 

- vytvorením predpokladov na celoročné zabezpečenie ubytovania a stravovania v 

internátnej forme v spolupráci so strediskom vrcholového športu, 

MŠVVaŠ SR: 

- podporuje činnosť ZCPM účelovou dotáciou zo štátneho rozpočtu PUŠ Talent alebo 

PUŠ ŠR.  

Ďalšie subjekty, ktorými môžu byť napr.: 

- SOV, 

- rezortné športové strediská, 

- sponzori SZB alebo sponzori pretekárov na základe zmlúv, 

- rodičia pretekárov a ďalší.  

Pre  skvalitnenie  tréningových  a  sociálnych  podmienok TŠ uzatvára SZB dohodu o 

spolupráci s UMB Banská Bystrica. Cieľom dohody o spolupráci je pomôcť športovcom pri 

správnom výbere študijného programu pre jednotlivca tak, aby spĺňal požiadavku TŠ na 

získanie kvalitného vzdelania rešpektujúce individuálne predpoklady na štúdium, ako  aj 

vytvárať predpoklady na úspešné absolvovanie prijímacieho  konania a vytvárania priestoru 

na realizáciu individuálneho študijného programu počas štúdia na VŠ. 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

Smernica č. x/2018 nadobúda účinnosť dňom jej schválenia. Týmto dňom zároveň stráca 

účinnosť Smernica pre zabezpečenie prípravy a podpory talentovanej mládeže v rámci SZB 

schválená Prezídiom SZB dňa 23. 05. 2015. 

  

Schválené VZ SZB v Banskej Bystrica dňa 28. apríla 2018   
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7 PRÍLOHY  

1. Príloha č. 1 - Výkonnostné kritériá testov všeobecnej pohybovej výkonnosti na 

zotrvanie v CTM sú stanovené z prvého dňa testov nasledovne:  

a) TŠ, ktorí v roku konania testov VPV majú 15 a 16 rokov sú povinní splniť 4,5 

priemerného bodu zo všetkých testov testovacej batérie, 

b) TŠ, ktorí v roku konania testov VPV majú 17 rokov a viac sú povinní splniť 

Chlapci: 6,5 priemerného bodu zo všetkých testov testovacej batérie, 

Dievčatá: 6,0 priemerného bodu zo všetkých testov testovacej batérie. 
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Výkonnostné tabuľky:  

 

 
Obr 2. Výkonnostná tabuľka – chlapci  

 

 
Obr 3. Výkonnostná tabuľka – dievčatá   

2. Príloha č. 2 – Batéria testov všeobecnej pohybovej výkonnosti CTM SZB  

Testovacia batéria 1. deň  

1. Zhyby (vytrvalostná / statická sila HK a chrbtového svalstva) sa vykonáva z kľudového 

visu. Úlohou TŠ chlapcov je technikou úchytu nadhmatom pritiahnuť bradou nad 

hrazdou a spustiť do východzej polohy a to opakovať maximálny počet krát. Úlohou TŠ 

Body 12 min 50m 10 skok zhyby ľah-sed
hod 

loptou
preskok

10 3600 6,5 27,5 20 70 12 120
9 3400 6,6 26 15 65 11 115
8 3300 6,9 24,5 10 60 10 110
7 3200 7,2 23 8 55 9 100
6 3100 7,5 22,5 6 50 8 90
5 3000 7,8 21 5 45 7 80
4 2800 8,1 19,5 4 40 6 70
3 2600 8,4 18 3 35 5 60
2 2400 8,7 16,5 2 30 4 40
1 2200 9 15 1 35 3 30

Výkonnostná tabuľka testov CTM - chlapci 

Body 12 min 50m 10 skok
Zhyby- 
výdrž

ľah-sed
hod 

loptou
preskok

10 3000 7,4 24 110 63 9 115
9 2900 7,7 23 90 59 8,5 105
8 2800 8 22 80 55 8 95
7 2700 8,3 21 70 51 7,5 85
6 2600 8,6 20 60 47 7 75
5 2500 8,9 19 50 43 6 65
4 2400 9,2 18 40 39 5,5 55
3 2300 9,3 17 30 35 5 45
2 2200 9,4 16 20 32 4,5 40
1 2100 9,5 15 10 31 4 30

Výkonnostná tabuľka testov CTM - dievčatá
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dievčat je vydržať vo výdrži vo vise s bradou nad hrazdou a s úchytom podhmatom 

maximálny počet sekúnd. Rozhodca zaznamená počet opakovaní alebo čas výdrže.  

 

2. Hod plnou loptou (výbušná sily HK a trupu): úlohou TŠ je zo stoja mierne rozkročného 

s loptou nad hlavou, náprahom spojným so záklonu trupu hodiť 2 kg vážiacu plnú loptu 

čo najďalej, bez prerušenia kontaktu DK s podložkou. TŠ majú dva merané pokusy 

a rozhodca zaznamená ten lepší s presnosťou na 5 cm.  

 

3. 10 – skok striedavo jednonož (výbušná a dynamická sila DK a koordinácia pohybov): 

úlohou TŠ je technikou jednonož striedavo od štartu, prekonať maximálnu vzdialenosť. 

Vzdialenosť desiateho doskoku do stoja spojného od miesta štartu zaznamenáva 

rozhodca s presnosťou 10 cm.  

 

4. Preskok lavičky (vytrvalosť v odrazovej výbušnosti DK a rytmické schopnosti): úlohou 

TŠ je v stoji spojnom, počas jednej minúty zvládnuť maximálny počet preskokov 

lavičky štandardných rozmerov. Pohyb sa vykonáva čo najrýchlejšie. Rozhodca dáva 

pokyn štartu a konca diagnostiky a zaznamenáva počet opakovaní.  

 

5. Sed-ľah (dynamická sila bedrovo-driekového svalstva): úlohou TŠ je v stoji spojnom, 

počas jednej minúty zvládnuť maximálny počet opakovaní. Východzia poloha je že TŠ 

leží na chrbte, kolená sú pokrčené v 90° uhle, chodidlá vo vzdialenosti 30 cm. Paže skrčiť 

upažmo, ruky v tyl, zopnúť prsty. Druhá osoba pridŕža testovaného za členky a počíta 

správne vykonané sedy (oba lakte sa dotknú kolena) a ľahy (chrbát a chrbtová časť dlane 

sa dotknú podložky) . Pohyb sa vykonáva čo najrýchlejšie po dobu 1 min. 

 

6. Beh na 50 m (lokomočná bežecká rýchlosť): úlohou TŠ je z polovysokého štartu na 

zvukový signál prebehnúť čo najrýchlejšie 50 m. TŠ majú dva pokusy a rozhodca 

zaeviduje ich lepší výsledok v sekundách s presnosťou jednej desatiny sekundy. Pre beh 

je možné použiť len obuv s hladkou podrážkou.  

 

7. Cooperov test - 12 minútový beh (aeróbna vytrvalosť): úlohou TŠ je z vysokého štartu 

na zvukové znamenie ubehnúť, čo najdlhšiu vzdialenosť za presne 12 minút a následne 
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sa zastaviť a presne označiť bod, kde skončil svojim štartovým číslom. Do výkonu sa 

započítava počet metrov za každých začatých 50 m úseku na atletickom ovále.  

  
Testovacia batéria 2. deň : 

1. Bench press (absolútna sila/silová vytrvalosť): úlohou TŠ je vykonať maximálny počet 

opakovaní bez prerušenia. Východzia poloha je v ľahu na chrbte na lavičke, úchop 

nadhmatom a šírka úchopu je mierne širšia ako šírka ramien. Následne je možné 

nadvihnúť činku zo stojanu a začať vykonávať opakovania. V spodnej polohe sa os 

činky dotýka hrudníka, v hornej polohe sú lakte takmer vystreté. Rozhodca zaznamená 

počet opakovaní. Odpor pre chlapcov 15-18 r. veku je 70% telesnej hmotnosti, chlapcov 

19-21 r. je 90%. Odbor pre dievčatá 15-18 r. veku je 50% telesnej hmotnosti, dievčatá 

19-21 r. je 70%. Hmotnosť odboru je zaokrúhlená na 2,5 kg nahor.  

2. Leg press (absolútna sila/silová vytrvalosť): úlohou TŠ je vykonať maximálny počet 

opakovaní bez prerušenia. Východzia poloha je posed v Leg presse, chodidlá sú opreté 

o dosku v šírke ramien. Následne je možne uvoľniť bezpečnostnú zarážku a začať 

vykonávať opakovania. V spodnej polohe má TŠ uhol v kolenách 90°, v hornej polohe 

má kolená vystreté (nie prepnuté) v kolenách. Rozhodca zaznamená počet opakovaní.  

Odpor pre chlapcov 15-18 r. veku je 150% telesnej hmotnosti, chlapcov 19-21 r. je 

185%. Odpor pre dievčatá 15-18 r. veku je 130% telesnej hmotnosti, dievčatá 19-21 r. 

je 160%. Hmotnosť odporu je zaokrúhlená na 2,5kg nahor.  

 

3. Opakované výbehy do kopca (aeróbna vytrvalosť): úlohou TŠ je z vysokého štartu po 

štartovom signáli prekonať 1 km dlhý výbeh za čo najkratší čas a následne sa vrátiť na 

štart ďalšieho úseku. Štartovací interval je pevný na úrovni 12 min. Počet úsekov je pre 

chlapcov stanovený na 4 x 1 km a pre dievčatá 3 x 1 km. 

3. Príloha č. 2 - Batéria testov všeobecnej pohybovej výkonnosti ZM SZB   

1. Prekážkový beh 

Popis: 

- Štart 

- Kotúľ vpred na podložke 
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- Beh k lopte - obrat doprava - preskok cez prekážku I -podlezenie prekážky 

- Beh k lopte - obrat doprava - preskok cez prekážku II -podlezenie prekážky 

- Beh k lopte - obrat doprava - preskok cez prekážku III -podlezenie prekážky 

- Cieľ 

Pri preskoku žiadna pomoc rukami, smer behu podľa obrázka. Výška prekážky je 50 cm a jej 

dĺžka je 150 cm.  

Hodnotenie: Dosiahnutý čas od štartu do cieľa. Každý športovec absolvuje dva štarty, najlepší 

dosiahnutý čas sa počíta do hodnotenia testu. 

 

Obr 4. Prekážkový beh  

2. Cik-cak beh k čiaram 

Popis: Test sa vykonáva na rozmeroch volejbalového ihriska. Štart za čiarou podľa 

obrázka 2, beh podľa vyznačených smerov medzi vyznačenými čiarami (9m-3m-6m-3m-

9m). Cieľ za čiarou podľa obrázka 2. 

Hodnotenie: Dosiahnutý čas od štartu do cieľa. Každý športovec absolvuje dva štarty, najlepší 

dosiahnutý čas sa počíta do hodnotenia testu. 
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Obr. 5 Cik-cak beh k čiaram  

3. Kotúľ vpred opakovane 

Popis: Vykonanie správneho prevedenia troch za sebou naviazaných kotúľov vpred. 

Podstatu kotúľa tvorí valivý pohyb tela. Kľúčovou fázou je zrýchlenie valivého pohybu 

v druhej časti kotúľa, kedy na hornú časť tela pôsobí negatívne tiažová sila. Čím sa 

cvičenec viac „zbalí“, tým má menšiu dĺžku obvodu a plynulejšie vykoná valivý pohyb 

do výslednej polohy. 

Počiatočný impulz k valivému pohybu z východiskovej polohy – napr. z drepu (obr. 3, 

figúra 1) dosiahneme dohmatom pred plochu opory (fig. 2), vystretím dolných končatín 

so súčasným zdvihnutím a premiestnením bokov pred smer pôsobenia odrazu dolných 

končatín (fig. 2, 3). Začneme padať vpred. Uplatníme tu brzdiacu činnosť paží. Pomocou 

nej a zaoblenia krčnej a hrudnej časti chrbtice zmeníme pád na valivý pohyb s prechodom 

do ľahu vznesmo (fig. 4). Zrýchlenie valivého pohybu v závere kotúľa dosiahneme 

aktívnym pohybom trupu smerom ku stehnám, rýchlym pokrčením predkolenia a ich 

pritiahnutím rukami ku stehnám (fig. 5, 6) (www. Infovek.sk, Kotúle). 

  

Hodnotenie: Výkon v tomto teste sa nehodnotí, ale sa vyžaduje správne prevedenie 

naviazaných opakovaných kotúľov vpred. 
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Obr. 6 Kotúľ vpred opakovane 

4. Kotúľ vzad opakovane 

Popis: Vykonanie správneho prevedenia troch za sebou naviazaných kotúľov vzad. 

Zaoblením tela sa zabezpečuje plynulosť valivého pohybu. V kľúčovej fáze kotúľa treba 

silou paží prekonať pôsobenie tiažovej sily a pretočiť telo cez hlavu. Na začiatku kotúľa 

je preto potrebné využiť pôsobenie tiažovej sily pri páde vzad a získať tak počiatočný 

impulz k valivému pohybu. Švih dolných končatín smerom k trupu zrýchľuje valivý 

pohyb. V momente, keď je telo v polohe strmhlav nad miestom opory, začína vzpieracia 

činnosť paží, ktorá vytvorí potrebný priestor medzi plecami a podložkou na pretočenie 

hlavy. Položením chodidiel, čo najbližšie k opore a vystretím paží dochádza k 

vzpriamovaniu trupu a dokončeniu kotúľa. 

Z východiskovej polohy obr.4 (figúra 1) prejdeme na plné chodidlá, predpažíme, 

zaoblíme chrbát, predkloníme hlavu a sadneme si čo najbližšie k pätám (fig. 2). V prevale 

vzad skrčmo plynulo pokračujeme a zároveň krčíme predlaktia smerom vzad (fig. 3). 

Ruky kladieme na podložku vedľa hlavy prstami ku pleciam (fig. 4). Zdvíhaním trupu do 

zvislej polohy vystierame aj dolné končatiny a premiestňujeme ich asi pod 45° uhlom za 

hlavu (fig. 4). Keď dosiahne trup zvislú polohu, nadvihneme ho pomocou paží, aby sme 

umožnili pretočenie tela cez hlavu (fig. 5). Potom skrčíme dolné končatiny a položíme 

chodidlá na podložku (fig. 6). Zároveň vystrieme paže a odtlačíme nimi trup do výslednej 

polohy (fig. 7). (www. Infovek.sk, Kotúle) 

  

Hodnotenie: Výkon v tomto teste sa nehodnotí, ale sa vyžaduje správne prevedenie 

naviazaných opakovaných kotúľov vzad. 
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Obr. 7 Kotúľ vzad opakovane  

 

 

5. Predklon 

Popis: Testovaný stojí v stoji spätnom obr. 5 (špičky chodidiel a päty u seba) na zvýšenej 

podložke (napr. lavička, schod), kde sú značky po 1 cm nad aj pod úrovňou podložky. 

Stupnica je vytvorená tak, že značka na úrovni podložky je označená 0 cm a ďalšie 

značky pod úrovňou tvoria stupnicu od 0 do 20 cm plusovú (+) , nad úrovňou podložky 

od 0 do 20 cm stupnicu mínusovú (–). Test vykonáva hráč bez obuvi (naboso). Predklon 

musí byť pomalý a plynulý postupne od predklonu hlavy bez pokrčenia kolien. V 

maximálnom predklone (dotyk prstov ruky na značku) musí testovaný zostať najmenej 3 

sekundy. Na stupnici odčítame príslušnú hodnotu v cm (buď plus alebo mínus) a 

zaznamenáme do protokolu výsledkov. (Pavol Škripko, 2009). Examinátor zaevidoval 

hĺbku predklonu vzhľadom na podložku s presnosťou na 0,5 cm, bod 0 bol na úrovni 

hornej hrany podložky. 

  

Hodnotenie: Výkon sa hodnotí do protokolu v cm. Môže byť buď kladný (plus +) alebo 

záporný (mínus –). 

 

Obr. 8 Predklon  

6. Beh 50m 
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Popis: Štart z polovysokého štartu špičkami chodidiel za štartovnou čiarou a na povel 

(„pripraviť - pozor – vpred“) beží vpred. Vykonávame na atletickej dráhe aj mimo nej. 

Povrch dráhy môže byť len tartan, škvara, antuka, asfalt, parkety. Pre beh je možné 

použiť len obuv s hladkou podrážkou (Pavol Škripko, 2009).  

Hodnotenie: Dosiahnutý čas od štartu do cieľa. Každý športovec absolvuje dva štarty, najlepší 

dosiahnutý čas sa počíta do hodnotenia testu. 

 

7. Preskok cez švihadlo 

Popis: Preskakovanie švihadla znožmo v čase 1 min (obr. 6) 

  

Hodnotenie: Hodnotí sa počet preskokov v čase trvania 1 min. 

 

 

Obr. 9 Preskok cez švihadlo 

  

8. Sed-ľah  

Popis: Testovaný športovec leží na chrbte, kolená sú pokrčené v 90° uhle, chodidlá vo 

vzdialenosti 30 cm. Paže skrčiť upažmo, ruky v tyl, zopnúť prsty. Druhá osoba pridŕža 

testovaného za členky a počíta správne vykonané sedy (oba lakte sa dotknú kolena) a 

ľahy (chrbát a chrbtová časť dlane sa dotknú podložky) (obr.7). 

Pohyb sa vykonáva čo najrýchlejšie po dobu 1 min. 
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Hodnotenie: Hodnotí sa počet správne vykonaných ľah-sedov v čase trvania 1 min. 

Chybný je nekontrolovaný návrat zo sedu do ľahu, pri ktorom sa trup odráža od podložky 

a ruky spojené za hlavou sa nedotknú podložky. Pohyb je plynulý bez prestávok. 

 

Obr. 10 Sed-ľah  

9. Slackline 

Popis: Testovaný športovec sa postaví na jednu nohu v strede Slacklin-u a snaží sa 

vydržať v postavení na jednej nohe po dobu 5 sek, druhá noha je v unožení. Test sa 

vykonáva na pravej a ľavej nohe zvlášť. Každý športovec má na splnenie úlohy 3 pokusy 

na každej nohe.  

Hodnotenie: Hodnotí sa počet pokusov na zaujatie správnej polohy. Za opakovanie pokusu sa 

považuje dotyk jednej nohy podložky. 3body-1.pokus, 2body - 2.pokus, 1bod - 3.pokus, 0 

bodov - ak športovec nezaujme polohu na dobu 5 sekúnd ani na 3. pokus 

 

 Obr. 11 Slackline   
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10. Hod Kriketovou Loptičkou/granátom na cieľ 

Popis: Testovaný športovec sa postaví za vopred určenú čiaru a hádže kriketovú 

loptičku/granát z miesta na cieľ vzdialený 15 m. Cieľ je vyznačený štvorec veľkosti 2,5m 

x 2,5m. Každý športovec má tri pokusy trafiť stanovený cieľ. 

  

Hodnotenie: Testovaný športovec má tri pokusy na splnenie úlohy trafenie loptičky/granátu do 

cieľa. 3body-1.pokus, 2body - 2.pokus, 1bod - 3.pokus, 0 bodov - ak športovec netrafí 

stanovený cieľ ani na 3. pokus. 

 



Belicaj Benjamín 031025 Breza 24.09.2017 04.03.2018

Belicaj Sebastián 060622 Breza 24.09.2017 04.03.2018

Ferenčik Jakub 060517 Breza 24.09.2017 04.03.2018

Maxa Juraj 980825 Breza 24.09.2017 N

Maxová Michaela 975315 Breza 24.09.2017 N

Smarkoňová Eliška 035124 Breza 24.09.2017 03.03.2018

Aneštík Samuel 011219 Brezno 24.09.2017 04.03.2018

Forster Viktória 025408 Brezno 24.09.2017 14.01.2018

Garguláková Alžbeta 060130 Brezno 24.09.2017 04.03.2018

Golian Peter 000607 Brezno 16.09.2017 04.03.2018

Gubza Norbert 060417 Brezno 24.09.2017 04.03.2018

Haidelmeierová Veronika 996004 Brezno N 11.02.2018

Horvátová Henrieta 995918 Brezno N 11.02.2018

Medveď Šimon 050409 Brezno 24.09.2017 04.03.2018

Netíková Anna 965520 Brezno 23.09.2017 N

Schwarzbacher Matthias 051222 Brezno N 04.03.2018

Skačanová Barbara 035726 Brezno 24.09.2017 04.03.2018

Antolíková Barbora 030507 BŠK Prešov 24.09.2017 04.03.2018

Baloga Štefan ml. 040817 BŠK Prešov 24.09.2017 04.03.2018

Balogová Alexandra 976005 BŠK Prešov 17.09.2017 04.03.2018

Balogová Barborka 985503 BŠK Prešov 24.09.2017 04.03.2018

Balogová Bibiána 070625 BŠK Prešov 24.09.2017 04.03.2018

Balogová Radka 995929 BŠK Prešov 24.09.2017 04.03.2018

Brodňaský Dávid 030612 BŠK Prešov 24.09.2017 18.02.2018

Cmorejová Kamila 045921 BŠK Prešov 03.09.2017 N

Gerbová Ema 061024 BŠK Prešov 24.09.2017 04.03.2018

Kacvinský Daniel 070307 BŠK Prešov N 11.02.2018

Kacvinský Lukáš 041222 BŠK Prešov 24.09.2017 04.03.2018

Korečko Tobiaš 021001 BŠK Prešov 24.09.2017 04.03.2018

Baroňák Pavol 020506 Čadca‐Skalité 24.09.2017 03.03.2018

Bury Filip 021221 Čadca‐Skalité 24.09.2017 04.03.2018

Čanecká Katarína 035825 Čadca‐Skalité 24.09.2017 18.02.2018

Čanecký Ivan 070811 Čadca‐Skalité 24.09.2017 28.01.2018

Gordanová  Emma 050804 Čadca‐Skalité 24.09.2017 N

Lucáková Tatiana 040224 Čadca‐Skalité 03.09.2017 N

Majchráková Klára 030102 Čadca‐Skalité 24.09.2017 18.02.2018

Mikulová Miroslava 025925 Čadca‐Skalité 24.09.2017 03.03.2018

Potočár Simon Alexander 060409 Čadca‐Skalité 24.09.2017 03.03.2018

Ruceková Vanesa 035728 Čadca‐Skalité 24.09.2017 N

Šimek Vratko 000416 Čadca‐Skalité N 03.03.2018

Šurik Denis 030904 Čadca‐Skalité 03.09.2017 28.01.2018

Belková Janka 015206 Čierny Balog N 04.03.2018

Fialka Peter 040826 Čierny Balog 24.09.2017 04.03.2018

Gibaľová Andrea 040808 Čierny Balog N N

Kliment Michal 021008 Čierny Balog 23.09.2017 N

Kováčik Jakub 020416 Čierny Balog 24.09.2017 04.03.2018

Kováčik Tobiáš 060214 Čierny Balog 24.09.2017 04.03.2018

Aktívni športovci do 23 rokov

sezóna 2017/2018 



Kováčiková Barbora 046014 Čierny Balog 24.09.2017 04.03.2018

Kováčiková Bianka 081005 Čierny Balog N N

Kováčiková Johanka 055701 Čierny Balog N 04.03.2018

Náter Filip 040905 Čierny Balog N N

Pančík Ján 071203 Čierny Balog N N

Potkányová Lucia 060415 Čierny Balog N N

Schon Adam 080621 Čierny Balog N 04.03.2018

Sitárčiková Amália 025712 Čierny Balog 23.09.2017 N

Strelcová Nikola 070805 Čierny Balog 24.09.2017 04.03.2018

Tomkuliak Eduard 011018 Čierny Balog 24.09.2017 04.03.2018

Vozárová Klára 065413 Čierny Balog 24.09.2017 04.03.2018

Vránsky Matej 030814 Čierny Balog 24.09.2017 04.03.2018

Binderová Paulína 026218 Fan Klub BB 24.09.2017 04.03.2018

Borguľa Jakub 040821 Fan Klub BB N 04.03.2018

Cigler Martin 050922 Fan Klub BB 23.09.2017 04.03.2018

Donovalová Anna 040619 Fan Klub BB 24.09.2017 04.03.2018

Gajdošová Ivana 040815 Fan Klub BB N 04.03.2018

Godžák Štefan 050512 Fan Klub BB 24.09.2017 04.03.2018

Godžáková Terézia 031001 Fan Klub BB 24.09.2017 04.03.2018

Lešták Jakub 030423 Fan Klub BB 24.09.2017 04.03.2018

Melicher Bruno 040218 Fan Klub BB 24.09.2017 04.03.2018

Melicherová Sára 071023 Fan Klub BB N 04.03.2018

Meszárosová Lea 035807 Fan Klub BB 24.09.2017 04.03.2018

Mituchová Ľubica 055910 Fan Klub BB 24.09.2017 04.03.2018

Patrášová Dominika 070818 Fan Klub BB N 04.03.2018

Rusnák Kristián 030716 Fan Klub BB 11.06.2017 N

Svrčina Samuel 050823 Fan Klub BB 24.09.2017 04.03.2018

Šintaj Maxim 070731 Fan Klub BB N 18.02.2018

Tothova Rebeka 050625 Fan Klub BB 24.09.2017 04.03.2018

Uhliarová Nina 040128 Fan Klub BB 24.09.2017 04.03.2018

Uhliarová Xénia 080712 Fan Klub BB N 04.03.2018

Zvarová Ema 050702 Fan Klub BB 24.09.2017 04.03.2018

Baloga Matej 970808 Fox team PO 17.09.2017 R

Haas Oliver 070813 KBT Spiš N 04.03.2018

Kostelník Kristián 080204 KBT Spiš N 04.03.2018

Kostelník Richard 051102 KBT Spiš 24.09.2017 04.03.2018

Kostelník Viliam 990428 KBT Spiš 23.09.2017 N

Oravcová Kristína 041227 KBT Spiš 03.09.2017 04.03.2018

Pavella Martin 000821 KBT Spiš 16.09.2017 N

Repková Lucia 981021 KBT Spiš 24.09.2017 11.02.2018

Repková Petra 010624 KBT Spiš 24.09.2017 04.03.2018

Tripšanská Elena 040703 KBT Spiš 24.09.2017 N

Tripšanský Martin 070623 KBT Spiš 24.09.2017 04.03.2018

Adamov Ján 080326 Predajná N 04.03.2018

Adamov Michal 060308 Predajná 23.09.2017 04.03.2018

Adamov Šimon 041118 Predajná 23.09.2017 04.03.2018

Bartko Adam 070304 Predajná N 04.03.2018

Demianová Ella 060708 Predajná 24.09.2017 04.03.2018

Horniak Matej 030522 Predajná 11.06.2017 04.03.2018

Horniaková Barbora 015927 Predajná 24.09.2017 04.03.2018

Ilavský Sebastian 041029 Predajná 24.09.2017 04.03.2018



Jurena Adam 000201 Predajná N N

Libáková Sofia 070209 Predajná N N

Liptai Dávid 040806 Predajná 24.09.2017 04.03.2018

Liptaiová Adela 070413 Predajná 03.09.2017 04.03.2018

Longauerová Zuzana 005319 Predajná 24.09.2017 04.03.2018

Medvecká Viktória 060930 Predajná N N

Obrcianová Lea 050623 Predajná N N

Piatková Ema 046028 Predajná N N

Šavelová Adriana 070426 Predajná N 04.03.2018

Šavelová Stela 995719 Predajná N 04.03.2018

Biž Michal 080505 Revúca N 04.03.2018

Bíž Róbert 040916 Revúca 24.09.2017 04.03.2018

Fujdiarová Anna 015126 Revúca 24.09.2017 N

Galovič Martin 080406 Revúca N 04.03.2018

Humeník Radovan 990405 Revúca 24.09.2017 04.03.2018

Kapustová Ema 026214 Revúca 24.09.2017 04.03.2018

Kuchta Tomáš 040522 Revúca 24.09.2017 04.03.2018

Levčák Ján 070407 Revúca 24.09.2017 11.02.2018

Molentová Tamara 051116 Revúca 24.09.2017 04.03.2018

Ottinger Adrián 061113 Revúca 24.09.2017 11.02.2018

Repáková Lenka 070704 Revúca 24.09.2017 28.01.2018

Siman Samuel Michal 050129 Revúca 24.09.2017 N

Sklenárik Markus 070302 Revúca 24.09.2017 04.03.2018

Šteczová Veronika 061120 Revúca 24.09.2017 04.03.2018

Štempelová Alexandra 060511 Revúca 24.09.2017 04.03.2018

Vavreková Nina 051015 Revúca N 04.03.2018

Bartko Šimon 960711 ŠK Dukla BB R R

Hrvolová Romana 025424 ŠK Liptov 24.09.2017 N

Chovanová Laura 975716 ŠK Liptov N 04.03.2018

Kaliský Karol 061227 ŠK Liptov N 04.03.2018

Kollár Ján 050627 ŠK Liptov N 18.02.2018

Lehotská Viktória 055302 ŠK Liptov N 11.02.2018

Letošová Lucia 065206 ŠK Liptov 24.09.2017 04.03.2018

Letošová Zuzana 040411 ŠK Liptov 24.09.2017 04.03.2018

Navrátil Jerguš 050426 ŠK Liptov N 04.03.2018

Navrátilová Žofia 061016 ŠK Liptov N 04.03.2018

Podhorský Matej 070310 ŠK Liptov N 04.03.2018

Pozorová Henrieta 036211 ŠK Liptov N 04.03.2018

Valientka Filip 011027 ŠK Liptov 24.09.2017 N

Rúčková Karin 060913 ŠK Liptov 11 N 04.03.2018

Babinský Dávid 050801 ŠK Meteor DK 24.09.2017 04.03.2018

Badáň Matej 030430 ŠK Meteor DK 24.09.2017 04.03.2018

Farkaš Lukáš 041028 ŠK Meteor DK 11.06.2017 04.03.2018

Fedor Ján 051125 ŠK Meteor DK 24.09.2017 04.03.2018

Hoferica Andrej 050101 ŠK Meteor DK 24.09.2017 04.03.2018

Kováčik Matej 000112 ŠK Meteor DK N 04.03.2018

Kramár Andrej 021210 ŠK Meteor DK N N

Lehotská Nina 050518 ŠK Meteor DK 23.09.2017 04.03.2018

Machaj Samuel 030317 ŠK Meteor DK 24.09.2017 04.03.2018

Machajová Sára 005804 ŠK Meteor DK N 11.02.2018

Ruml Peter 020227 ŠK Meteor DK 24.09.2017 N



Sagan Juraj 041215 ŠK Meteor DK 24.09.2017 04.03.2018

Baláková Júlia 005918 ŠK Železiarne P 24.09.2017 N

Floch Radovan 020702 ŠK Železiarne P 24.09.2017 04.03.2018

Koštial Adam 020612 ŠK Železiarne P 24.09.2017 04.03.2018

Ottinger Lukáš 990614 ŠK Železiarne P 24.09.2017 10.02.2018

Remeňová Mária 005727 ŠK Železiarne P 24.09.2017 11.02.2018

Remeňová Zuzana 005727 ŠK Železiarne P 24.09.2017 11.02.2018

Sklenárik Tomáš 991013 ŠK Železiarne P 24.09.2017 11.02.2018

Smarkoňová Anežka 015510 ŠK Železiarne P 24.09.2017 04.03.2018

Wagnerová Martina 006112 ŠK Železiarne P 03.09.2017 04.03.2018

Gajdoš Jakub 020707 ŠKP BB N 04.03.2018

Gajdoš Samuel 020707 ŠKP BB N 03.03.2018

Gregor Matej 020619 ŠKP BB 24.09.2017 04.03.2018

Holmiková Veronika 025209 ŠKP BB 24.09.2017 04.03.2018

Pavlák Miroslav 980115 ŠKP BB 24.09.2017 11.02.2018

Petráň Dominik 000404 ŠKP BB N 04.03.2018

Riabičenko Daria 990402 ŠKP BB 24.09.2017 11.02.2018

Vozárová Viktória 026205 ŠKP BB N 04.03.2018

Cienik Martin 050603 ŠKP Martin 24.09.2017 04.03.2018

Maťko Martin 050706 ŠKP Martin 24.09.2017 04.03.2018

Mejtský Maxim 050909 ŠKP Martin 24.09.2017 04.03.2018

Cesnek Damián 010209 ŠKP Žilina 24.09.2017 04.03.2018

Kalinová Sofia 071209 ŠKP Žilina N N

Mihalec Juraj  061027 ŠKP Žilina 24.09.2017 04.03.2018

Cencerová Laura 060905 Valaská‐Osrblie 11.06.2017 N

Černák Adam 040914 Valaská‐Osrblie 24.09.2017 04.03.2018

Graňáková Janka 015130 Valaská‐Osrblie 24.09.2017 04.03.2018

Chladeková Cheryl 070519 Valaská‐Osrblie 24.09.2017 04.03.2018

Kolečár Jakub 000526 Valaská‐Osrblie 24.09.2017 04.03.2018

Kramla Filip 950628 Valaská‐Osrblie 24.09.2017 04.03.2018

Krbila Adam 960926 Valaská‐Osrblie 23.09.2017 03.03.2018

Krnáčová Tatiana 986003 Valaská‐Osrblie 02.09.2017 N

Kubaliak Radoslav 950314 Valaská‐Osrblie 17.09.2017 04.03.2018

Lichtenberg Jaroslav 990218 Valaská‐Osrblie N 04.03.2018

Machyniaková Júlia 005610 Valaská‐Osrblie 23.09.2017 04.03.2018

Machyniaková Veronika 975914 Valaská‐Osrblie 24.09.2017 11.02.2018

Makovínyová Kristína 045226 Valaská‐Osrblie 24.09.2017 04.03.2018

Matovič Bruno 020422 Valaská‐Osrblie 24.09.2017 04.03.2018

Matovičová Nina 070404 Valaská‐Osrblie 24.09.2017 04.03.2018

Mišunová Lea 066130 Valaská‐Osrblie 24.09.2017 04.03.2018

Oravcová Nina 056113 Valaská‐Osrblie 24.09.2017 04.03.2018

Pacera Radoslav 080827 Valaská‐Osrblie N 04.03.2018

Pacerová Sára 036207 Valaská‐Osrblie 24.09.2017 04.03.2018

Paučová Kamila 050711 Valaská‐Osrblie 03.09.2017 04.03.2018

Podrážka Dávid 051119 Valaská‐Osrblie N 04.03.2018

Sivčáková Tatiana 015704 Valaská‐Osrblie N 04.03.2018

Slezák Viktor 000511 Valaská‐Osrblie 03.09.2017 04.03.2018

Štrba Pavol 990107 Valaská‐Osrblie 24.09.2017 04.03.2018

Šuchová Lucia 026008 Valaská‐Osrblie 24.09.2017 04.03.2018

Vološin Juraj 020108 Valaská‐Osrblie 24.09.2017 04.03.2018

Zelenčíková Beáta 995710 Valaská‐Osrblie 16.09.2017 N



Zlevský Martin 060803 Valaská‐Osrblie N 18.02.2018

Durčák Andrej 050406 Vyhne 24.09.2017 04.03.2018

Glezgo Juraj 060420 Vyhne 03.09.2017 04.03.2018

Halvoník Adam 060918 Vyhne 24.09.2017 04.03.2018

Hubač Samuel 991219 Vyhne 24.09.2017 11.02.2018

Hubačová Michaela 015404 Vyhne 17.09.2017 04.03.2018

Husárová Katarína 965425 Vyhne 24.09.2017 03.03.2018

Lepeň Matej 980621 Vyhne 24.09.2017 11.02.2018

Lepeňová Klára 051214 Vyhne 24.09.2017 04.03.2018

Repiský Radoslav 051212 Vyhne 24.09.2017 04.03.2018

Repiský Richard 080415 Vyhne N 04.03.2018

Štefanka Michal 050318 Vyhne 24.09.2017 04.03.2018

Štefanka Samuel 070627 Vyhne 24.09.2017 04.03.2018

Valenta Róbert 970805 Vyhne 23.09.2017 11.02.2018

Závalec Samuel 970820 Vyhne 23.09.2017 11.02.2018

Schválilo VZ SZB, 28.4.2018.



Por. č. Klub
1 Fan Klub BB
2 Revúca 
3 Valaská-Osrblie 
4 Predajná
5 Čierny Balog
7 Vyhne 

Schválilo VZ SZB, 28.4.2018.

Základne mládeže SZB 2018/2019 



P.č.  Kat.  Priezvisko a meno Kód  KB 

1 A Horvátová Henrieta 995918 Brezno 

2 A Haidelmeierová Veronika 996004 Brezno 

3 A  Aneštík Samuel  011219 Brezno 

4 A  Skačanová Barbara 035726 Brezno 

5 B Filip Bury 021221 Čadca Skalité

6 A  Vranský Matej  030814 Čierny Balog

7 A  Meszárosová Lea 035807 Fan klub BB 

8 A Horniaková Barbora 015927 KB Predajná

9 A  Horniak Matej  030522 KB Predajná

10 B Longauerová Zuzana 005319 KB Predajná 

11 B Repková Lucia  981021 KBT Spiš 

12 A Cesnek Damián 010209 MŠK Žilina 

13 A Kapustová Ema 026214 Revúca

14 A  Badáň Matej  030430 ŠK Meteor DK 

15 A Ottinger Lukáš 990614 ŠK Železiarne P. 

16 A Sklenárik Tomáš 991013 ŠK Železiarne P. 

17 A Remeňová Mária 005727 ŠK Železiarne P. 

18 A Remeňová Zuzana 005727 ŠK Železiarne P. 

19 A Smarkoňová Anežka 015510 ŠK Železiarne P. 

20 A Koštial Adam 020612 ŠK Železiarne P. 

21 A Pavlák Miroslav 980115 ŠKP BB

22 A Gregor Matej 020619 ŠKP BB

23 A Holmiková Veronika 025209 ŠKP BB 

24 B  Gajdoš Samuel  020707 ŠKP BB 

25 A Slezák Viktor 000511 Valaská‐Osrblie 

26 B Kolečár Jakub 000526 Valaská‐Osrblie 

27 A Štrba Pavol 990107 Valaská‐Osrblie 

28 A Machyniaková Júlia 005610 Valaská‐Osrblie 

29 A Graňáková Janka 015130 Valaská‐Osrblie 

30 A Vološin Juraj 020108 Valaská‐Osrblie 

31 A Matovič Bruno 020422 Valaská‐Osrblie 

32 A  Pacerová Sára  036207 Valaská‐Osrblie 

33 A  Sivčáková Tatiana 015704 Valaská‐Osrblie 

34 B Lepeň Matej 980621 Vyhne 

35 A Hubač Samuel 991219 Vyhne 

36 A Hubačová Michaela 015404 Vyhne 

Spracoval: Peter Kazár 

Schválilo VZ SZB, 28.4.2018.

Talentovaná mládež

CTM SZB 2018/2019 



12)   Schválenie loga SZB



VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB, 28. APRÍLA 2018 
 

NA VRH NA Ú PRAVÚ  STANOV SZB 

Predkladá právny zástupca SZB JUDr. Andrea Balážiková, PhD. 
 
Č. 10.1.2 bod 1 
"Právo na delegáta s právom hlasovať má každý registrovaný KB. Z dôvodov zachovania 
základného poslania a úloh SZB musí delegát, ktorý nie je členom SZB, najneskôr deň 
predchádzajúci dňu predloženia písomného menného zoznamu delegátov v zmysle čl. 10.1.3 
bod 2 Stanov, v súlade s predpismi SZB a KB požiadať o udelenie členstva a uhradiť členský 
príspevok. Takýto delegát sa stáva členom SZB doručením písomného menného zoznamu 
delegátov v zmysle čl. 10.1.3 bod 2 Stanov. V prípade ak v lehote uvedenej v prvej vete tohto 
bodu nedôjde k požiadaniu o udeleniu členstva v súlade s predpismi SZB a KB alebo ak 
nedôjde k uhradeniu členského príspevku alebo ak nedôjde k doručeniu písomného 
menného zoznamu v súlade s čl. 10.1.3 bod 2 Stanov nebude takáto osoba (delegát) mať 
priznané postavenie delegáta a nebude ani  vykonávať práva delegáta na VZ SZB, a to ani 
hlasovacie práva. Požiadavka členstva sa vzťahuje rovnako aj na náhradníka v zmysle čl. 
10.1.2 bod 7 Stanov.  
 
Čl. 10.1.3 bod 2 nasledovne: 
 
„... V prípade ak nedôjde k predloženiu písomného menného zoznamu delegátov s uvedením 
korešpondenčných a emailových adries, najneskôr do 14 dní pred konaním VZ SZB, nebudú 
môcť takéto osoby (delegáti) na VZ SZB vystupovať v postavení delegáta ani vykonávať 
žiadne práva delegáta na VZ SZB.“  
 
Čl. 10.1.2 bod 10 
Delegát môže na VZ SZB vystupovať v postavení delegáta a vykonávať práva delegáta len za 
jednu organizáciu, tzn. len ako delegát za jeden KB alebo len ako zástupca športových 
odborníkov alebo len ako zástupca športovcov. V prípade ak budú na sekretariát SZB 
doručené písomné menné zoznamy v súlade s čl. 10.1.3 bod 2 Stanov, z ktorých bude zrejmé, 
že identická osoba je ako delegát uvedená vo viacerých zoznamoch, môže táto osoba 
vystupovať na VZ SZB v postavení delegáta a vykonávať práva delegáta len vo vzťahu k tej 
organizácii, ktorá tento zoznam doručila ako prvá, vo vzťahu k ostatným organizáciám 
nebude takejto osobe postavenie delegáta na VZ SZB priznané a nebude môcť práva 
delegáta na ňom vykonávať. O nepriznaní postavenia delegáta a nemožnosti vykonávať 
práva delegáta na VZ SZB bude SZB príslušnú organizáciu (organizáciu pre účely tohto bodu 
rozumej: KB, organizáciu športových odborníkov alebo navrhujúcich najmenej 25 športových 
odborníkov, organizáciu športovcov alebo navrhujúcich najmenej 50 športovcov) bez 
zbytočného odkladu informovať prostredníctvom svojej webovej stránky.  
 
Čl. 4.2 
Registrácia KB sa koná každoročne v stanovenom termíne do 1.marca príslušného 
kalendárneho roka zaslaním registračnej karty KB s potvrdením o úhrade členských 
príspevkov na sekretariát SZB. 
 
Schválilo Valné zhromaždenie SZB, 28.4.2018. 

TomVN7
Návrh



 

 

 

 

 

 

 

SMERNICA O ODMEŇOVANÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Predkladá: Schvaľuje: 

Jana Daubnerová, viceprezident 

SZB pre športovcov 

Jana Daubnerová, viceprezident 

SZB pre športovcov 
Prezídium SZB 

Dňa: Dňa: 
Dňa: 

19. 4. 2018 

27. 3. 2018 19. 4. 2018 
Číslo uznesenia: 

 



I. ODMENY FUNKCIONÁROV 

Funkcia 
Odmena za 

zasadnutie P-SZB 
v EUR 

Odmena za výkon 
funkcie v EUR 

Viceprezident SZB X 50,- €/mesiac 

Predseda Kontrolno-revíznej komisie X 50,- €/mesiac 

Osoba poverená Prezídiom SZB na výkon 
špeciálneho zadania (projekt, úloha, 
zastupovanie na významnom 
jednaní/udalosti a pod.) 

X dohodou 

 

II. ODMENY ŠPORTOVCOV A REALIZAČNÉHO TÍMU 

Funkcia 
Odmena za 

získané body v SP 
v EUR 

Odmena za 
umiestnenie v SP v 

EUR 

Odmena za 
výkon funkcie 

v EUR 

Športovec 2,- €/bod X X 

Talentovaný športovec – 
mládežník, ktorý sa 
v pretekoch JOECH, 
JWCH umiestnil do 10. 
miesta* 

X X 450,- €/mesiac 

Reprezentačný tréner 
družstva, ktoré sa 
v celkovom hodnotení 
národov v SP umiestnilo 
do 10. miesta 

X 600,- € X 

Servisný technik 2,- €/bod X X 

Fyzioterapeut 2,- €/bod X X 
* športovec vo veku do 21 rokov vrátane, na ktorého sa nevzťahuje ustanovenie podľa § 4 ods. 3 

písm. a) a b) zákona č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Športovec musí obhájiť prideľovanie odmeny, dosiahnutím umiestnenia, v priebehu 2 rokov. 

 

III ODMENY ZA UMIESTNENIE NA MS a ZOH 

Funkcia 
Umiestnenie do 3. 

miesta 
Umiestnenie do 10. 

miesta 
Umiestnenie do 15. 

miesta 

Športovec 2000,- € 1500,- € 500,- € 

Realizačný tím 
** 

5000,- € 3750,- € 1250,- € 

** prerozdelenie odmeny schvaľuje P-SZB na návrh vedúceho realizačného tímu 

 

Odmena sa poskytuje za jedno a to najhodnotnejšie dosiahnuté umiestnenie. 

 

V pretekoch štafiet sa každému členovi štafety počíta 50% zo základnej výšky odmeny za umiestnenie. 



 

Ak športovec dosiahne umiestnenie v individuálnych petekoch a zároveň v pretekoch štafiet, potom 

mu bude poskytnutá odmena len za umiestnenie v individuálnych pretekoch. 

 

Odmena za výkon funkcie je považovaná v zmysle tejto smernice ako odmena za pravidelnú závislú 

činnosť a vo výške hrubej mzdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SMERNICE 

Túto smernicu schválilo Prezídium SZB na svojom zasadnutí dňa ....... a nadobúda účinnosť 

dňom ………. 
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