
Z á p i s     č. 12 
zo zasadnutia Športovo-technickej komisie SZB  

dňa 24. marca 2018 v Banskej Bystrici 

 

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

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

  
Program  :  

1.Kontrola úloh 
2.Vyhodnotenie zimy 2017/2018 

• správy TD, VT, rebríčky, pohár, odporúčania 

3.Smernice leta 2018 
4.Delegovanie TD a R - leto 2018 
5.Schválenie odznakov za športovú výkonnosť 

6.Rôzne 
 

     Zasadnutie ŠTK otvoril jej predseda O.Kosztolányi. 
 

1. Kontrola úloh  

    Úloha 20/2014 - plnená priebežne 
    Sekretariát SZB zašle pred každou sezónou delegačné listy TD a delegovaným rozhodcom  

    ŠTK schválila doplnenie úlohy  - delegovaní funkcionári SZB prídu na preteky v deň žrebovania na  
    poradu s organizátorom 
    ŠTK žiada  sekretariát SZB, aby delegačné listy posielal aj TD II.  

    Úloha 30/2015 - trvá  
    Predseda ŠTK zabezpečí zverejnenie kompletných Pravidiel biatlonu a  ich príloh so všetkými    
    schválenými úpravami.  

    zodpovedný: predseda ŠTK                        Termín: priebežne  

     Problémom je zosúladenie Disciplinárneho poriadku s pravidlami. Kým nebude zvolená    

    Disciplinárna komisia, patrí do kompetencie viceprezidentky pre šport.  
    Úloha 33/2015 - trvá  
    Sekretariát zverejní evidenciu napomenutí a rozošle ich dotknutým klubom biatlonu.  

    zodpovedný: sekretariát SZB                   Termín: priebežne  
   Úloha č.8/2017 – zrušená pre nezáujem SLA 
   V súvislosti s konaním spoločných pretekov žiakov ŠTK poveruje predsedu ŠTK uskutočniť jednanie    

   so zástupcom SLA, na ktorom  potvrdia : 
   a/ uznávanie preukazov SZB, aby naši členovia nemuseli platiť vysoké členské do SLA  

   b/ otázku štartovného (koľko, kto bude vyberať) 
   c/ termín ďalších spoločných pretekov žiakov   
    Problémy pri vybavovaní, na koniec boli dohodnuté  termíny spoločných žiackych podujatí: 

    17.-18.2.2018 v Osrblí a 9.-11.2.2018 City race v Ostrave – neuskutočnili sa 
   Prvé dva body úlohy je potrebné riešiť na úrovni obidvoch vedení. 

   Úloha č.9/2017   - splnená 

   Predseda ŠTK predložil Smernicu zimy 2017/2018 na schválenie Prezídiu SZB  

   Úloha č.10/2017 - splnená 

    Predsedu ŠTK  dodal na sekretariát SZB kompletné  podklady pre vytlačenie Pravidiel     
    biatlonu pred seminárom  rozhodcov 
  



  Úloha č.12/2017 - splnená 
  Predseda ŠTK  predložil vedeniu SZB špecifikáciu požiadaviek  s približným   

  rozpočtom.  
  Problém vzduchovkových terčov, oficiálna cena terča je 500,-€, budeme hľadať výrobcu s nižšou      

  cenou      
  Úloha č.13/2017 –zrušená, nadväzuje na úlohu 30/2015 
  Predseda ŠTK dá do súladu ustanovenia disciplinárnej komisie s ustanoveniami zákona o športe. 

   Návrh pošle členom ŠTK. 
   Úloha č.14/2017-zrušená, ako v úlohe 8/2017 
   Prezident  SZB T.Fusko dorieši so zodpovednými vedúcimi zástupcami  SLA body z úlohy 8/2017 : 

   a/ uznávanie preukazov SZB, aby naši členovia nemuseli platiť vysoké členské do SLA  
   b/ otázku štartovného (koľko, kto bude vyberať) 

   Úloha č.15/2017 - splnená 

    Predseda ŠTK pripravil návrh novelizácie zmluvy o  usporiadaní podujatí  SZB, spolu s návrhom ŚTK 

    na koordinátora   a predloží ho na   schválenie prezídiu SZB 
   Úloha č.16/2017 – zrušená 

   Predseda ŠTK mal zaradiť do rozpočtu na rok 2018 zakúpenie meráka, zatiaľ sa bude používať  
   jednotné závažie 
   Úloha č.17/2017 - splnená 

   Predseda ŠTK zabezpečil  dostatočný počet stolov a stoličiek v areáli na školenie rozhodcov. 
 
   Úloha, vyplýajúca z kontroly úloh 

   Úloha č.1/2018 
   ŠTK poveruje predsedu ŠTK požiadať  správcu Ľ.Čaju o zabezpečenie dokumentácie k výrobe  

   vzduchovkových terčov   
         zodpovedný: predseda ŠTK                        Termín: do 31.3.2018 

 

2. Vyhodnotenie zimy 2017/2018  
 Vyhodnotenie správ TD za  sezónu 2017/2018, spolu so správami  koordinátora súťaží SZB 

   boli  zaslané členom vopred a predložené  s komentárom na zasadnutí. Zo správ vyplynuli  

   nasledovné návrhy a odporúčania TD : 

1. Je potrebné aby SZB a nie organizátor pretekov zabezpečil ozvučenie areálu. Organizátor potom 
môže zabezpečiť hlásateľa a čas čakania v prestávkach divákom spríjemniť hudbou, informovať 
obecenstvo o veciach ktoré sa na pretekoch dejú, prípadne informovať o pravidlách biatlonu 15 
o úspechoch našich reprezentantov na svetových podujatiach a tak propagovať biatlon a naše 
úspechy. 

Týkalo sa I.kola,  pri ďalších podujatiach bolo vyriešené. 

2. Opraviť terče na vzduch. zbrane ,na niektorých chýbajú skrutky alebo je pretrhnutý závit 

Potrebné riešiť. 

3. Treba zvážiť delegovanie rozhodcov, ktorí sú delegovaní viac krát a neprídu, pričom sú o delegovaní 
včas oboznámení  

4. Lepšie zabezpečiť aby nedochádzalo k pohybu divákov a turistov po tratiach počas pretekov. 

5. Zvýšiť počet rozhodcov, nakoľko aj z toho mála pozvaných, niekoľkí neprišli  

6. Ak to v budúcnosti snehové podmienky dovolia, zväčšiť priestor strelnice, nakoľko tam bolo dosť 
natesno (pláž B.Bystrica). 

 
Úloha č.2/2018 
 ŠTK poveruje predsedu ŠTK prejednať s vedením SZB zabezpečenie kvalitnej opravy vzduchovkových 

terčov.  
          zodpovedný: predseda ŠTK                        Termín: do 31.3.2018 

 
  



   Rebríčky,  VT  - dostali členovia písomne, O.Kosztolányi okomentoval :v sezóne pretekalo 228  
   pretekárov, z toho 199 získalo VT, pretekári, ktorí si nevybehli triedu majú väčšinou menej  

   pretekov. Pretekalo  24 klubov, celkove vyhral KB Valaská-Osrblie, v žiackych kategóriách  súťažilo    
  15 klubov.  

  Strelecká súťaž Hamé, predložená písomne,  O.Kosztolányi konštatoval, že celkovo sa zhoršili    
  výsledky   
  Odporúčania ŠTK  

  a/  upraviť a doplniť číslovanie stojanov na zbrane v NBC v Osrblí  

 b/   zvýšiť motiváciu detí  tým, že bude oceňovaných prvých 6 pretekárov v žiackych katgórich,    

       diplom, prípadne organizátor ceny – bude to súčasť smernice 
 c/  potrebné doriešiť posielanie prihlášok na preteky 

   

      ŠTK schvaľuje vyhodnotenie zimy2017/2018 

 

3. Smernice leta 2018  

    Smernice boli predložené písomne. Po diskusii boli doplnené s nasledovným kalendárom 

    I.kolo žiaci 19.-20.05.2018, Rajecké Teplice 

    I.kolo d+d 02.-03.06.2018, Valaská-Osrblie 

    II.kolo všetky kategórie, 30.6.-01.07.2018 Revúca 

    III.kolo všetky kategórie,  08.09. 2018, Vyhne 

    MSR všetky kategórie,.09.09.2018,  Vyhne 

    MSR všetky kategórie, 15.-16.09.2018, Predajná 

    MSR na kolieskových lyžiach 04.-05.08.2018 –muži A, ženy A, juniori, juniorky a CTM 

    Do ostatných podujatí boli zradené : 

    náborové preteky v Predajnej, doplnkové preteky,  Kalokagatia, preteky v Čechách 

 

   ŠTK schvaľuje smernice leta 2018 

 

4. Delegovanie TD a R – leto 2018  

   ŠTK delegovala TD a R nasledovne:  

     I.kolo Viessmann pohár v LB, žiaci – 19.-20.05.2018 – Rajecké Teplice  

    TD I :  Jozef Matiaško                                       TD II: Jozef Filip 

    Delegovaní rozhodcovia : Božena Polašeková, Soňa Kosztolányiová st., Soňa Kosztolányiová ml. 
 
    I.kolo Viessmann pohár v LB, dorast, dospelí – 02.-03.06.2018 – Valaská-Osrblie 

    TD I :  Klementína Štricová                              TD II: Jozef Hirschman 
   Delegovaní rozhodcovia : Stanislav Sklenárik, Martin Štric, Silvia Halvoníková 
 

   II.kolo Viessmann pohár v LB, všetky kategórie – 30.06.-01.07.2018 – Revúca 
   TD I :   Imrich Šarišský                                        TD II: Michal Baka 

   Delegovaní rozhodcovia :  Miroslav  Mesík, Ján  Jendrál, Olina Hanesová 
 
   III.kolo, M SR  Viessmann  pohár  v LB , všetky kategórie – 08.-09.09.2018 – Vyhne  

   TD I :   Klementína Štricová                              TD II:  Jozef Matiaško                                        
   Delegovaní rozhodcovia : Miroslav  Mesík , Božena Polašeková,  Nadežda Šovčíková 
 

  M SR  Viessmann pohár  v LB , všetky kategórie – 15.-16.09.2018 – Predajná 
   TD I :   Imrich Šarišský                                     TD II: .Anton Hasara 

   Delegovaní :  Pavel Olbrichtovič., Pavol Šima, Ružena Hasillová 



  M SR ,  kolieskové lyže– 04.-05.08.2018 
   TD I :    :   Radovan Šimočko                  TD II: .Michal Szalma 

   Delegovaní :  Rudolf Szalma, Milan Trnik, Anna  Šulejová 
 

5. Schválenie titulov  

    Nebol žiadny návrh 

 

6. Rôzne 
a/ Predseda ŠTK informoval, že v Čechách budú merať úsťovú rýchlosť vzduchoviek, lebo sú rýchle,   
     časom  na to prejdeme aj my – ničenie terčov, rýchlosť sa dá nastaviť, ak k tomu pristúpime je  

     potrebné prechodné obdobia 
Úloha č.3/2018 

 ŠTK poveruje predsedu ŠTK zistiť ako to je v Čechách. 
          zodpovedný: predseda ŠTK                        Termín: apríl 2018 

b/   ŠTK kladne zhodnotila činnosť koordinátora súťaží SZB a navrhuje P SZB aj pre ďalšie obdobie     

       menovať do tejto funkcie O. Kosztolányiho. 
c/ Úloha č.4/2018 

 ŠTK poveruje predsedu ŠTK prejednať s prezidentom  SZB  opravu V3S v Osrblí.  
          zodpovedný: predseda ŠTK                        Termín: do 31.3.2018 

d/   ŠTK  odporúča vedeniu SZB venovať  sa príprave MS juniorov  2019, nakoľko  do ich konania  

       ostáva necelý rok. 
      

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční 30.06.2018 o 17,00 hod. v Revúcej 

 
  

     
Zapísala : O.Hanesová, členka ŠTK 
 

Schválil :  O.Kosztolányi, predseda ŠTK 


