
Z á p i s   
zo zasadnutia Športovo-technickej komisie SZB,  

28.  septembra  2013 v Banskej Bystrici 
 

 
Prítomní : J.Hirschman, O.Kosztolányi, I.Šarišský, P.Mešťan, O.Hanesová 
Ospravedlnený : T.Fusko 
 
Program : 

1. Kontrola úloh 
2. Vyhodnotenie leta 2013 

- správy TD, rebríčky, VT, pohár, odporúčania 
3. Schválenie kalendára zimy 2013/14 a leta 2014 
4. Smernice zimy 2013/2014 
5. Delegovanie TD a R  
6. Návrh na vyradenie rozhodcov z evidencie 
7. Schválenie odznakov za športovú výkonnosť 
8. Školenie rozhodcov 
9. Plán práce ŠTK 2014 
10. Rôzne 

 
 
1. Kontrola úloh 
      č. 2 -   trvalá, označenie TD a R  

č. 3 –  trvalá, zasielanie  Spravodaja SZB všetkým členom  ŠTK a členom                  
           aktívu TD  

      č. 4 –  trvalá, sekretariát SZB zabezpečí zaslanie delegačných listov TD na  
           Majstrovstvá kraja po schválení Propozícií ŠTK  

      č. 5 –  trvalá, technickí delegáti SZB v Správe TD uvedú aká bola účasť na poradách       
                 vedúcich výprav, ktoré sa v rámci podujatia uskutočnili, bolo konštatované že stále  
                 je na poradách veľmi nízka účasť, aj keď je v záujme klubov, aby sa porád  
                 zúčastňovali 
      č. 12 – zrušená – to isté hovorí úloha č. 19, predseda ŠTK zabezpečí pri zmene TD  
                 preposlanie dokumentov  
      č. 19 –trvalá, v prípade zmeny TD I. alebo TD II  predseda ŠTK  vymenuje nového TD,  
                 prostredníctvom sekretariátu  mu zašle potrebné dokumenty  a oboznámi so  
                 zmenou organizátora 
      č. 20 –trvá, schválené zmeny pravidiel zapracovať do Pravidiel biatlonu v elektronickej  
                 podobe na stránke SZB 

Termín : trvalo 
      č.37 – splnená, vložiť do zmlúv s usporiadateľmi a do smerníc povinnosť, aby prihlášky  
                 na preteky boli posielané na prihlasky@biathlon.sk. – už to nemusí byť v úlohách,  
                 je to zakotvené v zmluvách  
      č. 44– trvalá, sekretariát SZB zabezpečí posielanie aktuálnych zoznamov pretekárov  
                 najneskôr 2 dni pred pretekmi : a/ časomeračskej firme  
                                                                    b/ organizátorovi 
                                                                    c/ technickému delegátovi podujatia 
      č. 50– trvá,  T.Fusko,   pripraviť formulár elektronickej prihlášky, ktorý bude  
                obsahovať všetky potrebné náležitosti. 

Termín : 30.11.2013  
      č. 52 – zrušená, návrh kalendára zimy nebol na diskusiu  na stránke  SZB zverejnený. 
      č. 53 – splnená,  návrh kalendára bol pre informáciu poslaný prezidentovi ČSB  
                 V.Fiřtíkovi. Po vzájomnej diskusii bol  návrh kalendára upravovaný. 
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     č. 54 – trvá, návrh kalendára leta 2014 s výzvou na prihlásenie organizátorov uvedených  
                podujatí bude na stránke SZB zverejnený po zasadnutí ŠTK 
     č. 55 – splnená, sekretariát SZB vyzval kluby, ktorých rozhodcovia nemajú platné  
                licencie, aby zabezpečili nápravu. Niektorí o predĺženie licencií požiadali, väčšina  
                nie – štatistika predložená písomne 
     č. 56 – splnená, O.Hanesová  v mene predsedu ŠTK informovala  M.Kobelu o návrhu  
                ŠTK na zmenu TD. 
     č. 57 – plní priebežne, O.Hanesová  zabezpečí plnenie Harmonogramu  
               prípravy školenia a organizáciu školenia – informácia v bode 8 

Termín : podľa harmonogramu  
a do 18.10.2013 

     Úlohy, vyplývajúce z kontroly úloh : 
     Ú l o h a  č. 58/2013  
     V súvislosti s úlohou č. 2 ŠTK žiada GS SZB, aby boli pre TD zabezpečené oranžové  
     polokošele na letné preteky.. 

Termín : 30.4.2014 
 
 

2. Vyhodnotenie leta 2013 
           SprávyTD  sú v kompletnom znení na stránke- budú uverejnené v Spravodaji,    
           k dnešnému dňu nie je k dispozícii správa z III. kola v Predajnej od TD J. Matiaška.   
           Sezóna prebehla v poriadku bez väčších problémov a bola vcelku úspešná. TD  
           upozornili na nasledovné problémy a nedostatky :  
           I.kolo VP v LB – Revúca – zdržné časy na strelnici, nesprávne zápisy na strelnici 
           II.kolo VP v LB- Predajná – nedostatok rozhodcov, usporiadateľ neposlal pozvánky  
           delegovaným rozhodcom (porušenie zmluvy s usporiadateľom), problémy pri  
           stíhacích pretekoch – nebol prehľad, miešali sa kategórie 
           M SR – Vyhne – neoprávnene štartoval  nečlen SZB V.Kostelník  (muži 46 a st.),  
           organizátor konštatoval, že SZB dodal na M SR nedostatok reklamných partnerov, na  
           stránke SZB neboli vo výsledkoch uvedení reklamní partneri usporiadateľa,  
          TD poukázal na skutočnosť, že žiaci, ktorí majú vzduchovky so zásobníkmi majú  
           problém pri zlyhaní náboja, nabíjať ďalšie náboje jednotlivo, musia použiť ďalší  
           zásobník   
           Odporúčania 
           a/ Sekretariát bude vyhodnocovať plnenie zmlúv s usporiadateľmi 
           b/ TD a firma SAJMON musia dôsledne sledovať zmeny v zozname pretekárov,  
               aby sa nestávalo, že budú štartovať nečlenovia, že nebudú uvedené kódy  
               narodenia, alebo nesprávny klub. Pri uzatváraní novej zmluvy s firmou Sajmon 
               odporúča ŠTK do povinností fi Sajmon zaradiť bod : 
               „Na základe aktuálneho zoznamu pretekárov robiť okamžité úpravy v používanej   
               databáze pretekárov“.  
           c/ Dôsledné dodržiavanie prijatých zásad o reklame v SZB zo stránky SZB aj  
                      usporiadateľa 
           d/ Návrh na doplnenie Pravidiel biatlonu, článok  8.4.2 nasledovne : 

POUŽITIE ZÁSOBNÍKA 
              Päť nábojov potrebných v každej streleckej položke vo vytrvalostných  pretekoch,  
              rýchlostných a stíhacích pretekoch, pretekoch s hromadným štartom, ako aj päť  
              prvých nábojov v pretekoch štafiet môže byť nabíjaných s použitím zásobníka. Ak  
              sa náboj zo zásobníka stratí, alebo zlyhá, nesmie byť použitý ďalší zásobník.  
              Rezervné náboje musia byť nabíjané jednotlivo. Ak dôjde k strate zásobníka, ten  
              môže byť nahradený iným. Pri vzduchových zbraniach so zásobníkom je      
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              povolené pri zlyhaní alebo strate náboja  použiť druhý zásobník. Pri  tomto    
              úkone musí pretekár vždy po každej vystrelenej rane vybrať zásobník a znovu  
              vložiť pokiaľ to bude nutné. 
                     
              Odôvodnenie: pri týchto zbraniach nie je možné vložiť náboj do komory bez  
              zásobníka. 
 
           Rebríčky + VT  –  predložené písomne, rebríček bol opravený, v kategórii mužov 46  
           roč. a st. bol vyradený V.Kostelník.  
           Bolo konštatované, že v sezóne štartovalo 241 pretekárov , z toho  208 si vybehlo  
           triedu. oproti roku 2012 došlo k  nárastu o 10 pretekárov. V pohári sa celkovým   
           víťazom stal KB Valaská –Osrblie, pred Predajnou a Vyhňami. V seniorských  
           kategóriách zvíťazil KB Predajná, pre KB Valaská-Osrblie a VČS Dukla BB.  
           V juniorských kategóriách zvíťazil VŠC Dukla BB, 2.miesto obsadil KB Valaská- 
           Osrblie a 3.miesto KB Vyhne. V žiackych kategóriách zvíťazil KB Valaská-Osrblie  
           pred KB Magnezit Revúca a KB Breza.           
 
           ŠTK ďakuje usporiadateľom, rozhodcom, funkcionárom a pretekárom  za odvedenú   
           prácu počas letnej sezóny.   
 

  
3. Schválenie kalendára zimy 2013/14 a leta 2014 

Zima 2013/2014 
            28.-29.12.2013    -   I. kolo VP D+D – RP+PsHŠ 
            18.-19.1.2014       -  I.kolo VP žiaci  - RP + VP  
                                       -    II.kolo VP D+D -  RP + VP 
            1.-2.2.2014          -   II.kolo VP žiaci  - RP + PsHŚ (VP) 
            15.-16.2.2014      -   III.kolo VP žiaci -- RP 
                                             M SR (VP) žiaci - VP 
            21.-23.2.2014      -   III.kolo VP D+D  - RP 
                                       -    M SR (VP) D+D  - VP 
                                             +  2. SEP 
            1.-2.3.2014              M SR (RP, HŠ) všetky kategórie 
            Všetky preteky sú zatiaľ plánované  v NBC v Osrblí, pokiaľ bude mať záujem ŠK  
            Meteor DK, alebo iný klub budú mu pridelené žiacke preteky. 
            ŠTK s c h v a ľ u j e  Návrh Kalendára zimy 2013/2014.  
            Ú l o h a  č. 59/2013  
            Predseda ŠTK predloží Návrh Kalendára zimy 2013/2014 na schválenie P SZB. 

Termín : 26.10.2013 
 
           Leto 2014            
           VP v LB – I.kolo –              7.-8.6.2014 
                            II. kolo –            28.-29.6.2014 
                            III. kolo-             30.-31.8.2014 
            M SR v LB –                      13.-14.9.2014   
 
           Maďari nám ponúkli usporiadanie pretekov pre náš zväz :               
                                                      9.-10.8.2014  v Galyateto, ak sa ponuka zrealizuje  
           a uskutoční sa v súlade s našimi pravidlami  môže to byť ďalšie  kolo VP 
           Svoju ponuku na účasť našich pretekárov na podujatiach v letnom biatlone zaslal         
           Nemecký strelecký zväz,, ich termíny  budú zaradené do kalendára  leta 2014. 
           ŠTK s c h v a ľ u j e  Návrh termínov na preteky v lete 2014.  
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           Ú l o h a  č. 60/2013  
           Predseda ŠTK predloží Návrh termínov leta 2014 na schválenie P SZB. 

Termín : 26.10.2013 
 
 

4. Smernice zimy 2013/2014 
Predložil predseda ŠTK 

            ŠTK s c h v a ľ u j e  Návrh Smernice  zimy 2013/2014.  
            Ú l o h a  č. 61/2013  
            Predseda ŠTK predloží Návrh Smernice zimy 2013/2014 na schválenie P SZB. 

Termín : 26.10.2013 
 

5. Delegovanie TD a R  
ŠTK delegovala TD a R na zimu 2013/14 nasledovne : 
I.kolo D+D, 28.-29.12.2013 
TD I : J.Hirschman                                      TD II  O.Kosztolányi: 
Delegovaní rozhodcovia :J.Filip, V.Kolhánek,  P.Závalec ml. 
 
I.kolo žiaci + II.kolo D+D, 18.-19.1.2014 
TD I : M.Mesík                                            TD II : K.Štricová 
Delegovaní rozhodcovia : I.Šarišský,  P.Blahušiak, D.Blahušiaková 

 
II.kolo žiaci, 1.-2.2.2014 
TD I : J.Šimočková                                      TD II : P.Mešťan 
Delegovaní rozhodcovia : J.Grán, J.Málik,  A.Mešťanová 

 
III.kolo +M SR žiaci,  15.-16.2.2014 
TD I :  I.Šarišský                                        TD II : A.Hasara 
Delegovaní rozhodcovia : M.Szalma, R.Szalma,  M.Mesík 
 
III.kolo + M SR D+D + 2.SEP,  21.-23.2.2014 
TD I :  O.Kosztolányi                                       TD II :J. Filip 
Delegovaní rozhodcovia : J.Matiaško, B. Polašeková, N.Šovčíková 
 
M SR všetky kategórie, 1.-2.3.2014 
TD I : J. Hirschman                                       TD II : B. Paugschová 
Delegovaní rozhodcovia : V.Kolhánek, P. Závalec ml.,  S.Kosztolányiová 
 
 

6. Návrh na vyradenie rozhodcov z evidencie 
Bol predložený písomne. 
ŠTK vyraďuje  z evidencie rozhodcov  
a/ na vlastnú žiadosť: 
    František Lacko                  BB I              III. trieda   čís.licencie III/4 
    Marta Sedláčková               BB I             III.trieda                       III/5 
    Vladimír Slováček               BB I             III.trieda                       III/46 
    Peter Uhlárik                       Bratislava    II. trieda                       II/53 
 
b/ na základe skončenia platnosti licencie v roku 2010 : 
    Lucia Leitnerová ml.         Valaská-Osrblie     II. trieda              II/33 
   Jozef Gröne                       Valaská-Osrblie     II. trieda              II/19 
   Dagmar Gröneová             Valaská-Osrblie     II. trieda              II/20 
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   Zuzana  Háazová               nečlen                   II. trieda              II/22 
   Roman  Schwarzbacher     nečlen                   II. trieda              II/45 
   Pavel Blaženiak                  nečlen                   I. trieda                I/36 
   Viktória Ližbetinová            Valaská-Osrblie     I. trieda                I/37 

 
            c/ z dôvodu nezaplatenia členského za posledné 3 až 4 roky 
                Pavol Leitner                      nečlen                 III. trieda               III/32 
                Milan Révaj                        nečlen                   I. trieda                 I/25 
                Štefan Ridzoň                    nečlen                   I. trieda                 I/29 
                Ján Bosnyak                      nečlen                   I. trieda                 I/40 
                Mikuláš Papaj                    nečlen                   I. trieda                 I/80 
                Roman Mojžiš                    nečlen                   I. trieda                 I/99 
                Alexandra Nagyová           nečlen                   I. trieda                 I/100 
                Peter Pleva                        nečlen                   I. trieda                 I/102 
          
           Ú l o h a  č. 62/2013 
           O.Hanesová osloví rozhodcov, ktorí sa aktívne zúčastňujú podujatí SZB, ale platnosť    
           ich licencií uplynula v roku 2010.  

Termín : október 2013 
 

 
7. Schválenie odznakov za športovú výkonnosť 

Neboli predložené žiadne žiadosti. 
 
 

8. Školenie rozhodcov 
a/ Školenie rozhodcov  - Osrblie 18.-20.10.2013 
    Prihlásených je 16 záujemcov, čakáme na prihlášku KB Valaská-Osrblie.   
    V prípade, že k 1.10.2013 nebude prihlásených viac ako 20 záujemcov, školenie  
    sa neuskutoční. 
    Ak školenie bude, budeme pokračovať podľa upraveného harmongramu. 

                Lektori : T.Fusko, M.Mesík a O.Hanesová 
                Všeobecná  časť : lektorov zabezpečí O.Hanesová 
                Účasť : prihlásení + členovia ŠTK nepovinne 
                Harmonogram : 

5.10.2013    – na základe počtu účastníkov zabezpečiť školiacu miestnosť 
               10.10. 2013     -  rozposlať pozvánky účastníkom  

   Program školenia predložený písomne 
 
           b/ Žiadosť na akreditačnú komisiu 
               1. Zmena odborného garanta  

   O.Hanesová požiadala o uvoľnenie z pozície odborného garanta pre  
   vzdelávanie rozhodcov, do tejto funkcie navrhla T.Fuska, ktorý je v súčasnosti  
   v rámci pridelenej akreditácie lektorom. O.Hanesová ostane členkou  
   lektorského zboru. 
   ŠTK  s ú h l a s í  s uvoľnením O.Hanesovej z pozície garanta a n a v r h u j e  
   do tejto funkcie  T.Fuska. 
   
   2. Rozšírenie lektorského zboru 
   V súčasnosti máme schválených 3 lektorov, čo je málo. O.Hanesová navrhla  
   rozšíriť lektorský zbor. 
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  ŠTK  n a v r h u j e zaradiť do lektorského zboru O. Kosztolányiho a R.Šimočka.    
               Ú l o h a  č. 63/2013  
               O.Hanesová osloví R.Šimočka, či súhlasí so svojím zaradením do lektorského  
               zboru. 

Termín : 30.10.2013 
               Ú l o h a  č. 64/2013  
               Po schválení P SZB, sekretariát SZB zabezpečí, zaslanie žiadosti o zmenu  
               odborného garanta a rozšírenie lektorského zboru akreditačnej komisii MŠVV a Š       
               SR. 

Termín : 31.12.2013 
           c/ Školenie na MR 

  Posledné školenie sa uskutočnilo  v roku 2009. Je potrebné zapojiť mladých   
  rozhodcov. 

              Ú l o h a  č. 65/2013  
              O.Hanesová prediskutuje s F.Bittterlingom možnosti školenia na MR 

Termín : november 2013 
              O.Hanesová požiadala o výnimku pri zaradení na školenie MR pre M.Baku,  
              s ktorým sa počíta pre funkciu tajomníka pretekov na IBU  medzinárodných   
              podujatiach, organizovaných v Osrblí. 
              ŠTK s c h v a ľ u j e  výnimku pre M.Baku. 
              ŠTK  n a v r h u j e ako kandidátov na školenie MR  M.Mesíka, M..Szalmu  
              a M.Baku.  

 
 

9. Plán práce ŠTK 2014 
Predložený písomne. 
ŠTK  s c h v a ľ u j e  Plán práce ŠTK na rok 2014. 

 
 

10. Rôzne 
a/  V súvislosti so zmenou pravidiel účasti na M SR (môžu štartovať všetci pretekári)   
     spracoval O.Kosztolányi štatistiku počtu pretekárov a časových rozdielov medzi  
     prvým a posledným pretekárom v kategórii.. 

            b/ Na žiadosť predsedu ŠTK bola podaná informácia o aktuálnej situácii v NBC  
                v Osrblí. 
            c/  ŠTK prediskutovala situáciu so SEP. Je potrebné, aby preteky SEP niekto  
                 koordinoval. 
                ŠTK   n a v r h u j e za koordinátora SEP O.Kosztolányiho. 
                Ú l o h a  č. 66/2013  
                Predseda ŠTK predloží návrh na schválenie  koordinátora SEP na zasadnutí  
                 P SZB. 

Termín : 26.10. 2013 
       

Najbližšie zasadnutie ŠTK je plánované  
na  sobotu 22. marca   2014 

 
 
 
Zapísala : O.Hanesová 
 
 
Schválil : J.Hirschman, predseda ŠTK 
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