
Zápis zo stretnutia klubov 

zo dňa 17.6.2021 

 _______________________________________________________________ 

 
Začiatok : 17:00 

Koniec: 18:30 
Forma stretnutia: osobne 
 
Program stretnutia klubov 

1. Otvorenie 

2. Informácie zo SZB 

3. Diskusia 

4. Rôzne 

5. Záver 
Účastníci stretnutia: P. Vozár, R. Šimočko D. Lešták, P. Hurajt, J. Lauková, E. Melicherová, N. Otchenash, 

Z. Donovalová, P. Kazár, M. Kazár, Ľ. Machyniak., D. Šimočko, J. Kamenský, R. Cienik, L. Daubner M. 

Lepieš,  M. Donoval, O. Kosztolányi, Ľ. Palguta, K. Hudeček, R. Gajdošovci ,D. Litva, I. Luptovský 

 

1. Otvorenie 
 

Jaroslava Lauková - VP pre kluby a ďalšiu činnosť SZB privítala zúčastnených stretnutia otvorila 

zasadnutie a odovzdala slovo  P. Vozárovi – prezidentovi  SZB.   

 

2. Informácie zo SZB 
 

P. Vozár informoval o činnosti zväzu za posledné obdobie. 

 

 SZB zorganizoval dve kolá IBU Cup, kde sme získali nových partnerov: nadácia SPP, Agel, 

Multiplex,  domáce preteky neboli kvôli Covidu zo strany regionálneho úradu povolené. 

V zime 2021/2022 nás pravdepodobne tiež čakajú dve kolá IBU Cupu, zatiaľ to síce nie je 

potvrdené oficiálne ale budeme pravdepodobne robiť IBU Cup aj za Poľské Dúszniky. 

 Ekonomické ukazovatele. V tomto roku sme splatili dlh voči 4F v hodnote 40 000Eur, splatili 

sme všetky splátky za areál Osrblie a tiež lízing na ratrak. V tomto roku splatíme aj spotrebný 

úver.  Ostane nesplatený kontokorentný účet. Znížili sme náklady na sekretariát o 40 000 Eur. 

Prijali sme dve pracovné sily s finančnou podporou úradu práce. 

 Nadviazali sme spoluprácu s Poľským a Českým zväzom. Stretnutie zväzov sa konalo 

v Bratislave 26.5.2021 v priestoroch Slovenského olympijského a športového výboru 

Predmetom stretnutia bolo predovšetkým znovuobnovenie stredoeurópskeho pohára, ale na 

stole bolo aj mnoho iných tém ako napríklad spoločný servis na Junior Cupoch, spoločné 

kempy či spoločné vzdelávanie trénerov. Prvý spoločný kemp si možno naši mládežníci 

vyskúšajú s rovesníkmi na začiatku apríla  v Jakuszyciach, kde sa uskutočnia aj spoločné 

preteky. 

 Minulý rok bol realizovaný spoločný nákup lyží pre reprezentáciu od firmy Fischer. Po sezóne 

sa prerozdelili malorážky, ktoré boli nakúpené v minulom aj tomto roku. Uchádzame sa o 

príspevok IBU na nákup 33 ks vzduchoviek o ktoré prejavilo záujem až 10 klubov. Vzduchovky 

budú majetkom klubu a na zakúpenie kluby dostanú príspevok zo zväzu. 



 Na valnom zhromaždení bude prerokovaná zmena stanov, ktorá vyplýva z novely zákona 

o športe. 

 Modernizácia Osrblia- v Osrblí bolo ukončené územné konanie, máme územné povolenie, 

následne bolo pozastavené územné konanie kvôli vodovode a momentálne uzatvárame 

zmluvu s projektantom na prekládku vodovodu. Na návrh prezidenta SZB bola vytvorená 

Pracovná komisia zo zástupcov klubov a odborníkov, ktorá pravidelne vyhodnocuje 

a vyjadruje sa k dokumentom a prácam v Osrblí.  Termín na dokončenie kolieskovej dráhy je  

predĺžený do 31.12. 2022.  

 

R. Šimočko dopĺňa, že bude výberové konania na zhotoviteľa v Osrblí. Výkopové práce tohto roku 

budú realizované tak, aby bolo možné využívať areál v zime. Asfaltovanie sa bude realizovať budúci 

rok, keď sa bude dať, hneď ako zmizne sneh. 

 

P. Kazár oboznámil prítomných o mládežníckej reprezentácii. Zhodnotil spoluprácu s Duklou, ktorá je 

na dobrej úrovni.  Plánujú sa spoločné tréningové tábory. Po sezóne boli vytvorené seniorské 

zmiešané družstvá, ktorých bude trénovať Tomáš Kos. Druhá skupina bude pod vedením trénera 

Lukáša Daubnera. Mládežnícke družstvá povedie  P. Kazár a J. Kamenský. 

  

3.4. Diskusia, rôzne 
Ďalej bola otvorená téma budova SZB. 

P. Vozár informoval, bola vytvorená komisia na vyhodnotenie ponúk na predaj budovy SZB v zmysle 

Uznesenia Prezídia SZB. 1.kolo Obchodnej verejnej súťaže bolo zrušené, lebo uchádzač nesplnil 

kritériá. Do 2.kola nebola predložená žiadna ponuka.  

M. Kazár navrhuje spraviť nové 3. kolo, s dostatočným časom pre uchádzačov, aby sa mohli zapojiť do 

súťaže. Teraz nemali uchádzači dostatok času, lebo termín na predkladanie ponúk bol krátky.  

M. Donoval sa pýta na vyťaženosť budovy SZB. 

M. Lepieš aktuálne sa obsadenosť  blíži 100%, výnosy sú 5500Eur s DPH za mesiac. Po odrátaní 

nákladov na prevádzku sme na nule alebo mierne v pluse. 

Zo spoločnosti BIATHLON Slovakia s.r.o. bolo presunutých za minulý rok až 35 000eur na zväz, rok 

predtým za rok 2019 nemal zväz žiadny finančný prínos, keďže ani jedno Euro nezískal zväz z sro. 

Momentálne spoločnosť má príjem z prenájmov kancelárií a z reklamy spoločnosti ŽP Podbrezová. 

 

R.Šimočko oboznámil prítomných s incidentom na minulých pretekoch v Osrblí, kde došlo k výbuchu 

bombičky. Do budúcna je potrebné zabezpečiť bombičky, dodržiavať smernice a spraviť skúšky 

bombičiek.   Je potrebné nájsť riešenie s cieľom zvýšiť bezpečnosť účastníkov pretekov.  

M.Kazár navrhuje overovanie bombičiek, ktoré sa v minulosti robilo. 

navrhuje povinné testovanie bombičiek a  bez toho nepustiť na najbližšie preteky. Zväz by mohol 

zabezpečiť a preveriť podmienky testovaní na technickej inšpekcii. Tiež navrhuje dať na pretekoch 

bombičky mimo účastníkov pretekov.  

 

D. Šimočko rieši problém so závažiami zbraní na pretekoch 

O. Kosztolányi navrhuje jednu sadu  závažia. 

 

R.Šimočko navrhuje vytvoriť smernicu prípravky aj pre 10,11 ročných aby si streľbu vedeli vyskúšať aj 

tieto ročníky, ktoré ešte v biatlone nepretekajú. Keď si to vyskúšajú môžu prejsť do vzduchovky ale 

naspäť do laserovej zbrane už nie. 

 

D.Šimočko  rieši problém s registráciou na preteky prípravky. Navrhuje vytlačiť registračné tlačivá 

a výber registračného poplatku v hotovosti na príjmové doklady.  



 

M.Kazár navrhuje oddeliť prípravku s laserovými  zbraňami niekde inde ako druhé kolo nie v rámci 

našich pretekov.  

J. Kamenský  navrhuje zrušiť vzduchovky. Pretekári by podľa neho mali strieľať len z malorážky a to  

od 14 rokov. Radšej ísť na laserové zbrane. 

M.Kazár oponuje že biatlon je beh a streľba. 

R. Šimočko  navrhuje stretnutie klubov ktorých sa to týka a dohodnúť sa. 

L. Daubner podotkol, že v prvom kole pretekov v Osrblí boli sťažnosti na HrDo šport. 

 

 

 

5. Záver 

 

P. Vozár na záver poďakoval prítomným za účasť za príspevky a ak k dnešným témam budú ešte 

nejaké pripomienky a námety môžu nás kontaktovať. 

 

Zapísala: Z. Donovalová 


