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Z Á P I S 

z Valného zhromaždenia SZB v Banskej Bystrici 

28. apríla 2018 

 
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny 

Počet delegátov 115 s právom hlasovať podľa čl. 10.1.2 Stanov SZB. 

http://biathlon.sk/files/szb/vz/VZ-2018_pocet_delegatov.pdf 

Michal Baka predniesol požiadavku právneho zástupcu SZB p. A. Balážikovej na zmenu poradia bodov 

programu VZ SZB. 

ZA:  85 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

VZ SZB schvaľuje zmenu poradia bodov programu VZ SZB jednohlasne. 

Návrh na doplnenie programu od p. Ľ. Lepeňa „Schválenie vzniku obchodnej spoločnosti SZB“ 

ZA:  83 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 2 

VZ SZB schvaľuje doplnenie bodu č. 11 do programu VZ SZB. 

A. Schválený program zasadnutia:  

1) Otvorenie, schválenie programu 
2) Voľba pracovného predsedníctva, skrutátorov, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 
3) Schválenie rokovacieho a volebného poriadku 
4) Úprava Stanov SZB 
5) Schválenie disciplinárneho poriadku SZB 
6) Schválenie smernice pre elektronické hlasovanie 
7) 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 

8) Diskusia 
9) Prestávka 15` 
10) Bezpečnostný projekt SZB a KB 
11) Schválenie vzniku obchodnej spoločnosti SZB 
12) Schválenie rozpočtu SZB 
13) Schválenie smernice UTM 
14) Schválenie U-23 a UTM 
15) Schválenie loga SZB 
16) Odovzdanie vyznamenaní a ocenení pri príležitosti životného jubilea na návrhu KB 
17) Prestávka 15` 
18) Správa mandátovej komisie 
19) Voľby prezidenta SZB 

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

20) 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 

http://biathlon.sk/files/szb/vz/VZ-2018_pocet_delegatov.pdf
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21) Voľba predsedu a dvoch členov Kontrolno-revíznej komisie 
a) voľby 
b) správa volebnej komisie - vyhlásenie výsledkov 

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

23) Návrh uznesenia 
24) Záverečné slovo prezidenta 

B. Prezenčná listina a zápisnice - protokoly o zvolení členov orgánov 
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C. Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu 

- Voľba pracovného predsedníctva, skrutátorov, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

Pracovné predsedníctvo: 

Tomáš Fusko, Michal Baka - poverený P SZB vedením VZ, Ondrej Kosztolányi, Jana Daubnerová, 

Pavol Kobela, Peter Kazár, Dušan Šimočko. 

Silvia Šarközi - zapisovateľ. 

ZA:  jednohlasne PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

VZ SZB schvaľuje pracovné predsedníctvo. 

Skrutátori: Ondrej Kosztolányi 

 Silvia Halvoníková 

 Andrea Hôrčiková 

ZA:  jednohlasne PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

VZ SZB schvaľuje skrutátorov. 

Mandátová komisia: Dušan Šimočko 

 Jaroslava Lauková 

 Radovan Cienik 

ZA:  jednohlasne PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

VZ SZB schvaľuje mandátovú komisiu. 

Volebná komisia: Peter Kazár 

 Eva Longauerová 

 Jozef Repko 

 Monika Flochová 

 Peter Luptovský 

ZA:  jednohlasne PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

VZ SZB schvaľuje volebnú komisiu. 

Návrhová komisia: Jana Daubnerová 

 Gustáv Majdiš 

 Anna Netíková 

ZA:  jednohlasne PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

VZ SZB schvaľuje návrhovú komisiu. 

- Rokovací poriadok 

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. 
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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 

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. 

- Volebný poriadok 

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 
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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 
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. 
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Pri voľne členov 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. 

 

ZA:  jednohlasne PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

VZ SZB schvaľuje Rokovací a Volebný poriadok. 

- Úprava Stanov SZB 

K čl. 4.2. zmena  dátumu do 1.3. príslušného kalendárneho roka, vznikla diskusia či uvedený 

dátum je správny. Delegáti hlasovali samostatne za zmenu termínu v čl. 4.2. 

ZA:  14 PROTI: 56 ZDRŽAL SA: 3 

VZ SZB neschvaľuje zmenu termínu „do 1.marca príslušného kalendárneho roka“ v čl. 4.2 a ostáva 

pôvodné znenie „v stanovenom termíne“. 

Zmena v čl. 10.5, bola stiahnutá predkladateľom, pretože bola zaradená omylom. K ostatným 

navrhovaným zmenám Stanov SZB neboli otázky. 

ZA:  84 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 

VZ SZB schvaľuje úprava Stanov SZB. 

http://biathlon.sk/files/szb/vz/VZ-2018_stanovy.pdf 

- Schválenie disciplinárneho poriadku SZB 

ZA:  83 PROTI: 2 ZDRŽAL SA: 0 

VZ SZB schvaľuje disciplinárny poriadok SZB. 

http://biathlon.sk/files/szb/vz/VZ-2018_Disciplinarny_poriadok.pdf 

- Schválenie smernice pre elektronické hlasovanie 

ZA:  68 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 7 

VZ SZB schvaľuje smernice pre elektronické hlasovanie. 

http://biathlon.sk/files/szb/vz/VZ-2018_E-hlasovanie.pdf 

- 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 

VZ SZB schvaľuje Výročnú správu SZB v uznesení. 

http://biathlon.sk/files/szb/vz/Vyrocna_sprava_SZB_2018.pdf 

-  

http://biathlon.sk/files/szb/vz/VZ-2018_stanovy.pdf
http://biathlon.sk/files/szb/vz/VZ-2018_Disciplinarny_poriadok.pdf
http://biathlon.sk/files/szb/vz/VZ-2018_E-hlasovanie.pdf
http://biathlon.sk/files/szb/vz/Vyrocna_sprava_SZB_2018.pdf
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D. Vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu 

- Diskusia 

M. Sedláček pripomína, že rok je neobsadená pozícia generálneho sekretára, v priebehu celého 

roka sa vytrvalo ignoruje symbolika SZB, vypracovať do 15.6. plán na revitalizáciu a opravu budovy 

SZB, 

KB Magnezit Revúca zaslal pripomienky k činnosti SZB, ku ktorým sa prezident vyjadrí písomne, 

tieto pripomienky sa viažu k činnosti zväzu a riešenie má v kompetencii P SZB a nie k VZ SZB. 

Ľ. Lepeň navrhuje zriadiť obchodnú komerčnú spoločnosť, fungujem už tretí rok ako tréner v KB, 

SZB je OZ a z toho vyplývajú jeho oklieštené možnosti, je to možné zlepšiť za pomoci zriadenia 

obchodnej spoločnosti, ktorá bude so 100% účasťou zväzu, fungovanie zväzu je postavené na 

dobrovoľníckej činnosti, OZ zo zákona nemôže podnikať, iné zväzy majú založené obchodnú 

spoločnosť s jediným majiteľom a to SZB, štatutár bude prezident, založenie s.r.o. by nám výrazne 

umožnilo obchodné aktivity a zľahčilo činnosť SZB, 

I. Lehoťan nadviazal na p. Lepeňa, ktorý začal z dobrého konca a mám pocit, že máme výbornú 

šancu zadefinovať víziu. Navrhol stretnúť sa na jeden deň v NBC, doslova brainstorming a určiť 

smer pokračovania a smerovania SZB. Aktuálne dianie v IBU, situácia je vážna a vyšetrovanie je 

vedené voči 2 osobám, federácia funguje v núdzovom režime, IBU má finančné rezervy na 2 roky 

IBU si bude plniť záväzky voči medzinárodným federáciám 

R. Šimočko uviedol, že podklady na zasadnutie boli zaslané neskoro, podklady nie sú relevantné, 

KRK tiež nepodala komplexnú správu, nie sú overené zápisy k zasadnutiam 

A. Tokárová navrhla vytvorenie databázy evidencie kde každý člen by mal svoju kartu s údajmi a 

zároveň by tak aj fungovala databáza klubov, fungovala by aj s prihlasovaním na preteky, 

časomierou a pod., suma cca 3.000,00 €, 

M. Mojžiš má pocit, že sa málo poznáme, predstavil sa, považuje biatlon za svoju rodinu, sme malá 

krajina s veľkým potenciálom, chyby v metodike pri trénovaní sa snažil odstrániť. Máme hlavu, 

ktorá síce nekradne ale nekomunikuje, nedokáže takto fungovať, biathlon family – rodina sa takto 

nespráva, 

P. Kobela poukázal na chyby v dokumentoch na VZ SZB, v termíne sme nemali stanovených 

kandidátov a treba sa z toho poučiť, nemalo by sa stať, že prezídium neschválilo nomináciu a 

nestačí mi odpoveď, že sa to zaplatí z marketingu. Uviedol, že sa nevyplácajú preddavky na SC 

vopred ale až po akcii, čo považuje za porušovanie zákona, 

M. Baka si stojí za svojou správou o hospodárení, 

T. Fusko reagoval na A. Tokárová, návrh riešenia je dobrý a tento návrh bol predložený aj firme, 

ktorá vyvíja Matriku SZB, t.j. modul, ktorý zabezpečí povinné zverejňovanie podľa Zákona o športe, 

sme v skúšobnej prevádzke, 

Klub Revúca oboznámil VZ SZB s písomne predloženými návrhmi ako organizovanie spoločných 

pretekov všetkých kategórií, prehodnotiť vekové kategórie, organizovanie kempov mládeže, 

VZ SZB hlasovalo o ukončení diskusie. 

ZA:  jednohlasne PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

VZ SZB schvaľuje ukončenie diskusie.  
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E. Rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane 

- Schválenie vzniku obchodnej spoločnosti SZB 

Pripomienky:  

G. Majdiš, čím sa bude zaoberať s.r.o.? 

Ľ. Lepeň, s.r.o. sa bude zaoberať, obchodnou, komerčnou činnosťou na podporu SZB, VZ SZB 

bude kontrolovať činnosť obchodnej spoločnosti. 

P. Melicher podporuje návrh, máme jedinečnú príležitosť využiť túto možnosť 

T. Fusko, robíme činnosti obchodného charakteru a vyvstáva potreba obchodnej spoločnosti, 

Hlasovanie o návrh p. Lepeňa o založení spoločnosti. 

ZA:  81 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 4 

VZ SZB schvaľuje založenie obchodnej spoločnosti SZB. 

- Schválenie rozpočtu SZB 

P. Kobela navrhol z rezervy navýšiť Základniam mládeže o 5.000,00 €, t.j. 23.000,00 €. 

VZ SZB hlasovalo o návrhu. 

ZA:  69 PROTI: 12 ZDRŽAL SA: 4 

VZ SZB schvaľuje navrhovanú zmenu. 

VZ SZB hlasovalo o rozpočte. 

ZA:  70 PROTI: 11 ZDRŽAL SA: 3 

VZ SZB schvaľuje rozpočet SZB na rok 2018. 

http://biathlon.sk/files/szb/vz/VZ-2018_rozpocet_SZB.pdf 

- Schválenie Smernice „Kritériá na identifikáciu športových talentov a systém prerozdelenia 

podpory z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovanej mládeže v rámci SZB“ 

ZA:  73 PROTI: 4 ZDRŽAL SA: 2 

VZ SZB schvaľuje Smernicu pre UTM. 

http://biathlon.sk/files/szb/vz/VZ-2018_smernica_UTM.pdf 

- Schválenie Zoznamu aktívnych športovcov do 23 rokov za sezónu 2017/2018 

ZA:  85 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

VZ SZB schvaľuje Zoznamu aktívnych športovcov do 23 rokov. 

http://biathlon.sk/files/szb/vz/VZ-2018_aktivni_sportovci.pdf 

- Schválenie Zoznamu Talentovanej mládeže SZB pre rok 2018 

ZA:  85 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

VZ SZB schvaľuje Talentovanej mládeže SZB pre rok 2018. 

http://biathlon.sk/files/szb/vz/VZ-2018_talentovana_mladez.pdf 
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- Schválenie Základní mládeže SZB pre sezónu 2018/2019 

Por. č. Klub 

1 Fan Klub BB 

2 Revúca 

3 Valaská-Osrblie 

4 Predajná 

5 Čierny Balog 

7 Vyhne 

ZA:  85 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

VZ SZB schvaľuje Základne mládeže SZB pre sezónu 2018/2019. 

- Schválenie loga SZB 

ZA:  65 PROTI: 4 ZDRŽAL SA: 0 

VZ SZB schvaľuje logo SZB. 

http://biathlon.sk/files/szb/vz/VZ-2018_logo_SZB.pdf 

- Správa mandátovej komisie 

http://biathlon.sk/files/szb/vz/VZ-2018_sprava_mandatnej_kom..pdf 

- Schválenie návrhu uznesenia 

ZA:  65 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 

VZ SZB schvaľuje Uznesenie z VZ 2018. 

http://biathlon.sk/files/szb/vz/VZ-2018_uznesenie.pdf 

- Záverečné slovo prezidenta 

T. Fusko sa na záver úprimne poďakoval členom SZB za účasť na VZ. Ocenil prístup a osobnú 

angažovanosť členov klubov a aj dobrovoľníkov. Cenný poznatok je, že máme stále spoločný 

záujem a lepšie informovanie zväzu si dal ako osobný záväzok. 

F. Meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa 

Predsedajúci VZ SZB Michal Baka - poverený P SZB 

Zapisovateľ: Silvia Šarközi 

http://biathlon.sk/files/szb/vz/VZ-2018_logo_SZB.pdf
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