
INFORMÁCIE 
zo zasadnutia Športovo-technickej komisie SZB 

dňa 25. septembra 2014 v Banskej Bystrici 

Športovo-technická komisia SZB sa na svojom zasadnutí 25.septembra zaoberala hlavne nasledovnými bodmi:  

1. Kontrola úloh 

Úlohy vyplývajúce z uznesenia zo VII. Valného zhromaždenia SZB 
o pripraviť a vyhodnotiť diskusiu k zmene kategórií mužov a žien podľa návrhu Komisie veteránov - splnená 

ŠTK prerokovala návrhy Komisie veteránov a KB VŠC AOS Liptovský Mikuláš. 
ŠTK schvaľuje vekové kategórie: 
muži A (MiA) 22-39  roční, muži B (MiB) 40-49 roční, muži C (MiC) 50 roční  a starší 
ženy A (ŽyA) 22-39  ročné, ženy B (ŽyB) 40 ročné a staršie  

o zabezpečiť vzdelávanie rozhodcov, trénerov a ostatných funkcionárov - trvá 
ŠTK schvaľuje školenie rozhodcov na október 2015 

o pripraviť kompletnú zmenu systému žiackych kategórií v horizonte troch rokov a zmeny hodnotenia klubov 
na základe plnenia testov VPV a nie výsledkov dosahovaných na súťažiach - splnená 

Ak KM a TMK urobí výstup, ŠTK premietne potrebné zmeny do Pravidiel a Smerníc. 
o poveriť ŠTK SZB spracovaním každoročného kalendára zimných súťaží žiakov v spolupráci s Bežeckým úsekom 

SLA tak, aby sa žiacke kategórie mohli v maximálnej miere zúčastňovať podujatí SZB aj BÚ SLA - trvá 
Po vzájomných konzultáciách medzi SZB a SLA, bol spracovaný návrh kalendára 2014-15. 

Termínované úlohy sú plnené priebežne, časť splnených úloh bola premietnutá do ďalších dokumentov ŠTK 
(Úprava pravidiel, Smernice ...) 
V rámci kontroly úloh ŠTK schválila:   

- Štatút rozhodcovskej subkomisie ŠTK (RsŠTK) 
- Smernica evidencie napomenutí SZB č. 1/2014 účastníkov pretekov SZB v súlade s Disciplinárnym 

poriadkom SZB 
- Jednoduchý systém akreditácie na pretekoch SZB - súčasť Smernice SZS 2014-15 
- Úpravy pravidiel - Príloha č. 4 a č. 5 

        ŠTK prijala  Úlohy vyplývajúce z kontroly plnenia úloh, medzi ktorými je aj nasledovná úloha 
- Predseda rozhodcovskej subkomisie O. Kosztolányi s M. Bakom oslovia listom rozhodcov, ktorí majú 

zaplatené členské a nemajú predĺženú licenciu rozhodcu 

2. Vyhodnotenie letnej sezóny 2014 

a) Pri vyhodnotení správ TD bolo v závere konštatované: 
Podujatia SZB v letnej sezóne 2014 boli organizované na dobrej organizačnej, technickej aj spoločenskej 
úrovni, aj napriek tomu, že organizátorom vo Vyhniach a v Revúcej skomplikovalo realizáciu podujatí počasie. 
Problémy so štartovnými listinami boli v Predajnej, pretože časomiera nedostala prihlášky niekoľkých klubov 
napriek tomu, že tieto dostali potvrdenie o prijatí prihlášky. V rozpore s pravidlami boli vyhotovené štartovné 
listiny pretekov s hromadným štartom v Predajnej. V Predajnej došlo aj k protestom voči výsledkom, kde boli 
zle uvedené trestné kolá, po prešetrení došlo k náprave. 
V súťažnej porote sa medzi zástupcami klubov objavujú pravidelne tí istí ľudia: Marek Matiaško a Ľuboš Čaja 
boli členmi SP na všetkých štyroch podujatiach. Súťažná porota vo Vyhniach bola zvolená v rozpore 
s pravidlami, keď dvaja členovia (I. Luptovský a J. Filip) boli z jedného klubu. 
Účasť na poradách nadpolovičná, nie však uspokojivá. 
Celková spokojnosť s prácou rozhodcov, v Predajnej konštatovaný nedostatočný počet rozhodcov. 
Na všetkých podujatiach bol ospravedlnený minimálne jeden delegovaný rozhodca. Činnosť hlavných 
funkcionárov a organizačných výborov hodnotená dobre. 
Návrhy a odporúčania TD sa týkajú predovšetkým miest konania v záujme vylepšenia podmienok podujatí. 
TD Jana Šimočková kladie dôraz na neustále pripomínanie pravidiel pretekárom, ako aj potrebu zdôrazňovať 
rozhodcom, že musia byť maximálne sústredení, hlavne na strelnici, aby nedochádzalo k poškodeniu 
pretekárov vinou nepozornosti  rozhodcu. TD Jozef Matiaško navrhuje prepracovanie správy TD, žiaľ bez 
konkrétneho návrhu. Všetci technickí delegáti, menovaní ŠTK na podujatia letnej sezóny 2014, vypracovali a 
doručili správu TD včas. Zodpovedne k tejto povinnosti pristúpili hlavne Jana Šimočková, Ondrej Kosztolányi 
a Jozef Hirschman, ktorých správy sú obsiahle a dávajú komplexný obraz podujatia. Všetkým delegovaným 
funkcionárom SZB patrí za ich prácu a prístup k plneniu povinnosti poďakovanie. 



b) O. Kosztolányi okomentoval rebríčky za letnú sezónu 2014, pričom konštatoval, že podujatí SZB sa zúčastnilo 
25 klubov, 244 pretekárov, z ktorých 212 získalo VT, z toho M - 20, I.VT - 102, II.VT - 56 a III.VT - 34 
pretekárov. 

c) ŠTK  v závere vyhodnotenia leta prijala nasledovné odporúčania: 
- na ďalšom zasadnutí ŠTK sa venovať noseniu zbraní v lete, v súčasnosti je nosenie zbraní nebezpečné 
- sekretariát SZB zašle pred každou sezónou delegačné listy TD a delegovaným rozhodcom 
- zabezpečiť 2 kamery na strelnicu  
- prehodnotiť účasť na M SR, zvážiť návrat k pôvodnému systému, súčasný stav pôsobí hlavne na žiacke 

kategórie demotivujúco 
- predlžiť zmluvu s časomeračskou firmou Sajmon s.r.o. do ďalšieho obdobia 

ŠTK schválila  vyhodnotenie letnej sezóny 2014. 

3. ŠTK schválila  Kalendár zimy 2014/2015, pri tvorbe ktorého Predseda ŠTK komunikoval 
so SLA, ČSB a prezidentkou poľského ZB 

- SLA navrhla spoločné preteky v Osrblí 17.02.2014. Problémom je termín a obsah pretekov 
- ďalšie spoločné preteky budú na Skalke, vid kalendár 
- ako budeme motivovať našich pretekárov na pretekoch SLA? 
- OH Nádeje, 13.-15.03.2014 Jablonec n.N. 
- CEC, vzhľadom k rozdielnym kategóriám a pravidlám,  termínovým kolíziám, financovaniu, započítavaniu do 

rebríčka, atd. navrhujeme 
- národné poháre organizovať ako Otvorené, s možností štartu zahraničných účastníkov (POL, CZE, 

SVK) v kategóriách príslušného zväzu 
- štartovné pre účastníkov zo zahraničia rovnaké ako domáci 
- nahlásiť termíny na IBU 

- V priebehu sezóny sa stretnúť (POL, CZE, SVK) a zvážiť budúcnosť spoločných súťaži. 
Možnosť je spoločné preteky raz za rok, na princípe OH Nádejí. 
 

I. kolo dorast, dospelí 03.-04.01.2015 M-SR iba MiA, ŽyA RP VP Osrblie 
II. kolo dorast, dospelí 10.-11.01.2015  RP VŠ Osrblie 
I. kolo žiaci 10.-11.01.2015  RP VP Osrblie 

 Odporúčané 01.02.2015 BIELA STOPA klasika  Skalka 
žiaci Odporúčané 07.02.2015 spoločne so SLA klasika  Skalka 

II. kolo žiaci  14.-15.02.2015 Vyhne/SZB RP VP Skalka 
žiaci Odporúčané 21.02.2015 spoločne so SLA Country Šprint  Skalka 

III. kolo žiaci 28.02.-01.03.2015 M-SR VP žiaci RP VP Osrblie 
III. kolo dorast, dospelí 28.02.-01.03.2015 M-SR VP (MiA, ŽyA-PsHŠ) PsHš VP  Osrblie 
M-SR žiaci, dorast, dospelí 07.-08.03.2015 M-SR mimo MiA, ŽyA RP PsHŠ Osrblie 

4. ŠTK schválila  Smernicu pre zimu 2014/2015 

5. ŠTK schválila  delegovanie TD a rozhodcov pre zimnú sezónu 2014/2015 nasledovne 

3.-4.1.2015 
I. kolo VP D+D, M-SR pre MiA, ŽyA  
 TD I - Imrich Šarišský TD II - Anton Hasara 
Delegovaní rozhodcovia: Jozef Matiaško, Nadežda Šovčíková, Božena Polašeková 
10.-11.1.2015 
II. kolo VP D+D, I. kolo žiaci   
 TD I - Jozef  Hirschman TD II - Mirko Oberhauser 
Delegovaní rozhodcovia:   Dušan Šimočko, Vladimír Kolhánek, Dagmar Mondlová 
14.-15.2.2015 
II. kolo VP žiaci  
 TD I - Božena Paugschová TD II - Jozef Matiaško    
Delegovaní rozhodcovia:  Róbert Amtmann, Eva Darmová, Ružena Hasillová 
28.2.-1.3.2015 
III. kolo VP všetky kategórie, M-SR pre MiA, ŽyA v PsHŠ, M-SR pre D+D a žiaci vo VP 
 TD I - Miroslav   Mesík TD II - Jozef Filip 



Delegovaní rozhodcovia: Juraj Žambor, Pavel Blahušiak, Darina Blahušiaková 
7.-8.3.2015 
M-SR všetky kategórie mimo MiA, ŽyA 
 TD I - Jana Šimočková TD II - Nadežda Šovčíková 
Delegovaní rozhodcovia: Milan Trnik, Pavol Šima, Júlia Ridzoňová 

6. ŠTK schválila testovacie pravidlá pre „VYRAĎOVACÍ ŠPRINT“ 

Ako testovacie preteky budú uvedené v Smernici SZS. Po úspešnom testovaní budú zaradené do Pravidiel 
biatlonu. 

7. ŠTK schválila úpravy Pravidiel biatlonu 

8. ŠTK schválila seminára TD a usporiadateľov podujatí SZB 

Dátum konania seminára: 29.11.2014 
Miesto konania: zasadačka SZB 
Školitelia: T. Fusko, O. Kosztolányi 

9. ODPORÚČANIA ŠTK PRE SZB, TÝKAJÚCE SA NBC OSRBLIE 

- bezpodmienečne urobiť trať za mostom doprava v NBC 
- vyriešiť organizáciu tréningu na vzduchovkovej strelnici v NBC tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť 

účastníkov. ŠTK navrhuje posuvnú mobilnú stenu oddeľujúcu malokalibrovú a vzduchovkovú streľbu na 
jednej strelnici 

10. Rôzne 

- končí akreditácia vzdelávania rozhodcov SZB.  SZB požiada o predĺženie akreditácie vzdelávania rozhodcov 
- P SZB ukladá GS dať u právnikov preveriť, kto je zodpovedný za kompenzáciu prípadných úrazov na športových 

podujatiach 
- stíhacie preteky s pevným štartovým intervalom, pokiaľ bude od trénerov záujem, ŠTK sa im bude venovať 
- ŠTK žiada SZB a GS, aby zabezpečil centrálne vyplácanie rozhodcov (prostredníctvom SZB) 

 
Materiály, ktoré schválila ŠTK budú predložené na schválenie Prezídiu SZB v sobotu 11. Septembra 2014. Po ich 
schválení budú uverejnené v Spravodajoch SZB a na webovej stránke SZB. 
 

Mgr. Tomáš Fusko, predseda ŠTK SZB 
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