
Zápis zo stretnutia klubov 

zo dňa 26.3.2022 

 _______________________________________________________________ 

 
Začiatok : 15:00 

Koniec: 19:00 

Forma stretnutia: osobne v NBC Osrblie 
 
Program stretnutia klubov 
 
1. Otvorenie  

2. Správa o činnosti prezidenta a viceprezidentov SZB  

3. Aktuálne informácie o SZB  

4. Volebné VZ SZB 9.4.2022 

5. Diskusia  

6. Záver  

 
Účastníci stretnutia: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie 
 

J. Lauková privítala prítomných na stretnutí klubov. Na úvod sa poďakovala za uplynulú sezónu, 

v ktorej sme po prvýkrát vyskúšali spoločné voskovanie lyží. Informovala o najbližšom vyhlasovaní 

Kráľa biatlonovej stopy ktoré sa bude konať 26.4.2022 v Aule SZU ako minulý rok. 

 

2. Správa o činnosti prezidenta a viceprezidentov SZB 

 

P. Vozár informoval kluby o stave projektu kolieskovej dráhy v Osrblí. Koliesková dráha má vystavené 

právoplatné stavebné povolenie, vo verejnom obstarávaní vyhrala spoločnosť SKANSKA. So 

spoločnosťou SKANSKA bola podpísaná zmluva a dodatok č.1, v ktorom sa upravili podmienky 

v súvislosti so zvýšením cien stavebných materiálov. Zmeny v dodatku boli  kvôli zníženiu rozpočtu. P. 

Vozár ďalej informoval, že máme vysúťažený aj stavebný dozor a hneď ako sa roztopí v Osrblí sneh 

môžeme začať s výstavbou kolieskovej dráhy. V lete by sme chceli spustiť kolieskovú dráhu do 

prevádzky. 

Ďalej informoval o projekte Králiky, kde máme právoplatné územné rozhodnutie. Výstavba začne 

pravdepodobne až budúci rok. 

Aj tento pokračuje spolupráca SZB s BBSK, ktorý sa podieľa na prevádzke Osrblia finančnou podporou 

28 000 eur. Na IBU Cup sme získali sponzorské financie od ŽP Podbrezová, ktoré nám dali o 48 000 

viac ako po minulé roky. Tiež sme dostali finančnú podporu z mesta Brezno vo výške 5.000,-Eur 

a uchádzali sme sa o finančné prostriedky z  nadácie SPP na nákup laserových zbraní, kde sme boli 

úspešní. 

 

M. Badáň informoval zástupcov  klubov o príprave rozpočtu, ktorý  je robený v decembri 2021 na rok 

2022 a postupne sa upravuje podľa skutočných výdavkov.  V zime sme prvýkrát vyskúšali spoločné 

voskovanie, ktoré stálo zväz 9.000,- Eur, tiež sme sa zapojili do rozvojového programu IBU a získali 

sme  20.000,- Euro na zbrane- vzduchovky a tie sme prerozdelili klubom podľa požiadaviek.  Zapojili 

sme sa do spolupráce s Poliakmi a Čechmi a zorganizovali sme Stredoeurópsky regionálny pohár na 

ktorý sme dostali dotácie 15.750,- Eur z IBU.  

Stav na účtoch k 31.12.2021 ku koncu roka:  

 



                                                         Vlastné zdroje                      Disponibilné zdroje 

- Bežný účet                                   - 55 265,12 €                            84 734,88 € 
- Kapitálové výdavky-pušky                    0,00 € 
- Dotačný pre uznaný šport          37 260,81 € 

o    Dotačný TOP tím                                                           36 529,79 € 
- IBU cup účet                                181 845,20 €  
- Osrblie účet                                 902 090,98 € 

 

Úver 70.000,- Eur je splatený a  operatívny leasing na 2 autá končí v auguste. Mzdové náklady nás 

vyšli na 63.000,- Euro. Sfunkčnenie a zvolenie členov Hospodárskej komisie prinieslo skutočnú 

transparentnosť do procesov riadenia SBZ. Súčasné vedenie SZB privítalo túto skutočnosť a prijíma 

doporučenia a rady odborníkov.  

 

Ľ. Machyniak máme za sebou plnohodnotnú sezónu, ktorú následne budeme vyhodnocovať  

a zriadime CTM. Pripravujeme zmenu smernice pre CTM v ktorej navrhujeme neviazať CTM striktne 

na klubovú príslušnosť. Plánujeme  dokúpiť zbrane aj tento rok, takže bude dosť zbraní 

v dorasteneckých kategóriách. Prerozdelenie zbraní bude po sezóne. 

 

R. Šimočko informuje o plánovaných zmenách v pravidlách biatlonu, kde navrhujú zaviesť pojem 

hosťovanie. Hosťovanie bude na 1 rok a tiež bude musieť byť schválené. Nebudú potrebné prestupy 

ale namiesto toho bude forma hosťovanie.  Ďalej informoval, že v zime sa presúvali preteky kvôli 

tomu že nemáme organizátorov. Chceme zaviesť povinnosť pre CTM kluby zriadiť preteky. Problém je 

tiež s rozhodcami. Chceli by sme navýšiť rozpočet pre organizátorov pretekov.  V lete plánujeme 4 kolá 

pre žiakov  a už 2. júnový týždeň prvé preteky. V lete boli zaujímavé preteky Superšprint, preto by sme 

ich chceli aj naďalej organizovať. Prípravka je na diskusiu kedy majú začať žiaci so streľbou, plánujeme 

ju dať do pravidiel aby sme mali aj aktívnych športovcov. Časomiera má zmluvu do konca mesiaca, 

následne prebehne výberové konanie. ŠTK dá k tomu podklady. Spoločné voskovanie dopadlo veľmi 

dobre. Aj športovci aj kluby si to pochvaľovali. 

 

P. Hurajt oznámil, že do ďalšieho obdobia nejde kandidovať. So športovcov ho v priebehu roka nikto 

nekontaktoval a všetky sporné otázky sa vyriešili v rámci Prezídia SZB. 

 

3. Aktuálne informácie o SZB  

 

M. Matiaško navrhuje  vybudovať v Osrblí turistickú trať, ktorá bude  mimo našich tratí. 

Vzduchovková strelnica bude presunutá bližšie k trestnému kolu. Plánuje sa dokúpenie 40 plastových 

stoličiek na strelnicu.  

Aby neboli výsledky pretekov lepené po oknách navrhuje on line výsledky do mobilov. Tiež navrhuje 

zrušiť schodisko pred vchodom do budovy v NBC. 

Informuje členov klubov, že v NBC Osrblie sú dva skútre, ktoré sú nevyužité a chceli by sme ich 

klubom odpredať.  

Informuje kluby ohľadom stavu ubytovne. Ubytovňa v Osrblí potrebuje rekonštrukciu. Oprava strechy 

by stála 20.000-Eur, cena bola vyčíslená ešte pred zdražovaním. Kotolňa je v havarijnom stave, dve 

miestnosti nám RÚVZ uzavreli a okná je potrebné vymeniť. 

Agentúra BBSK je v Osrblí zastúpená Kristínou Kožiakovou, ktorá je platená z prostriedkov VUC. BBSK 

nám vie pomôcť  v rámci spolupráce s marketingom: instagram, informačné tabule, príprava na 

rebrending, dizajn manual,  pri organizovaní podujatí ako Deň otvorených dverí, prevádzka Osrblia pre 

verejnosť, vytvorenie oddychovej zóny pre verejnosť, spustiť do prevádzky FAN Shop.  

 

 

 

 



 

4. Volebné VZ SZB 9.4.2022 

 

Z. Donovalová prečítala zoznam kandidátov do volieb a kluby, ktoré navrhli jednotlivých kandidátov. 
Ďalej vyzvala kluby, ktoré ešte nedali zoznamy delegátov aby tak v priebehu dňa urobili.  
 

5. Diskusia  

 

O. Kosztolányi vyzdvihol spoločné voskovanie počas pretekov čo bola  veľká pomoc pre kluby. 
Podotkol aj na nedostatky- kluby nenahlasovali včas ľudí na voskovanie. Postupne sa vychytali muchy. 
Zmenili sme spôsob vyplácania odmien za voskovanie.  

Navrhuje: 

a) pred sezónou určiť ľudí, ktorí budú chodiť celú sezónu,  

b) jeden klub ktorý zabezpečí mazanie počas celej sezóny,  

c) pokračovať v tomto systéme ako bol doteraz ale je potrebné nahlásiť servis včas inak bude nejaký 
postih pre daný klub. 

Vysvetlil, že výsledkové listiny sa lepili na sklá kvôli tomu aby nechodili ľudia cez zónu kde zavadzali 
servisu. 

Reagoval aj na ubytovňu. V ubytovni nechcú bývať ani rozhodcovia ale nie je to majetok zväzu takže 
zväz nemôže investovať finančné prostriedky do majetku ktorý nevlastní. 

Navrhol  dať retardér na cestu od tunela smerom k budove NBC aby nechodili rýchlo autá. 

 

D. Lešták je za variant C, pričom vyzdvihol že pri spoločnom mazaní sa mnohí naučia servis a 
spoznávajú sa tam ľudia (rodičia).  

L. Daubner sa pýta prečo platíme ľudí za to že voskujú lebo doteraz v kluboch po vlastnej réžii si to 
robili zadarmo.  

R. Šimočko objasnil platením sme chceli  motivovať ľudí aby sa zaučili na servis. 

P. Melicher reaguje že kluby ušetrili za voskovanie a je za profesionálne mazanie aj za cenu zvýšenia 
štartovného. 

M. Kazár sa prikláňa za profesionálov na voskovanie ale navýšenie štartovného môže byť pre niektoré 
kluby problém. 

Ľ. Palguta servis je dobre že odpadá klubom a prikláňa sa k profesionálnemu voskovaniu.  

D. Šimočko navrhuje pre ŽA a ŽB aby bola na pretekoch aj klasika aj dva preteky pre ŽC. 

R. Gajdošovci oponuje že je to drahé kúpiť pre športovcov aj klasické bežky. 

 
M. Kazár navrhuje hodnotenie všetkých pretekov do Sl.P, aj prípravku vyhodnotiť Prípravka nemusí 
ísť do celkového hodnotenia SlP – KB. 
Kritizuje že stopa nebola v zime natiahnutá smerom dozadu k lesu a navrhuje zabezpečiť,  počas celej 
sezóny aby bola natiahnutá stopa KL, nie len občas. 
V zime nebolo pripravené náradie v Osrblí a do budúcna je potrebné zabezpečiť, aby aspoň jeden 
pracovník NBC bol počas pretekov nápomocný organizátorovi – náradie na údržbu atď.  
Ďalej navrhuje: 

- posielať informácie pre KB o zmenách v pravidlách buď cez KM a TMK alebo cez sekretariát 
SZB.  

- Motivovanie KB – organizácia pretekov Sl.P  navrhuje navýšiť financovanie. Hlavne KB čo 
majú ZM a CTM aby sa podieľali na organizovaní pretekov 

- Ak nejaký KB dal podnet aspoň jemu treba odpovedať ako to SZB, komisie vyriešili 
V Závažnej Porube majú začať výstavbu kolieskovej dráhy a chcú napojiť aj strelnicu. Bolo by dobré 
keby sa do toho zapojil zväz a začal jednanie s OU a ŠK Opalisko Z. Poruba. 
 

 



 

 

M. Matiaško reaguje na preteky klasiky. Stopár v Osrblí nie je originál a na vytvorenie stopy by sme 
museli urobiť okruh 4x aby bola dobre urobená stopa. Bolo by to nerentabilné a predražené pretože 
sa spáli veľa pohonných hmôt. 

 

 

R. Kleberc navrhuje vytvoriť metodický program pre deti a mládež, systém prípravy prechodu do 
seniorskej kategórie, zároveň príprava na vrcholový šport. Existuje veľa dostupnej literatúry ( napr. 
Nórsko, Švédsko, Nemecko) ako sa pracuje s deťmi. Návrh  školenie trénerov na vyššej úrovni - 
zabezpečiť  zo  strany SZB. 

 

M. Donoval sa pýta či by nebolo možné na žiackych pretekoch použiť kamery. Streamovanie pretekov 
v spolupráci napríklad so strednou odbornou školou J. Murgaša, kde sa týmto zaoberá celý študijný 
odbor, ktorý by to mal ako prax a preteky by si mohli pozrieť z domu aj starí rodičia detí. 

Tiež sa spýtal na zmeny v zákone o športe ohľadom dobrovoľníckych zmlúv. 

 

P. Vozár: 8.3.2022 bola v Bratislave porada SOŠV na ktorej sme boli oboznámení so zmenami v zákone 

o športe. Zmeny budú v dobrovoľníckych zmluvách. Po novom budú podliehať odvodovým 

povinnostiam t.j. ak bude zákon schválený bude potrebné nahlasovať dobrovoľníkov do sociálnej 

poisťovne a platiť odvody.  

Ďalšie zmeny: 

1. Od 1.1. 2022 sa platia odvody aj zo zmlúv o profesionálnom výkone športu. Novela zákona 
o športe je parlamente  v druhom čítaní. Ak prejde bude koncom roka bude povinnosť 
schvaľovať rozpočet pre športové zväzy na budúci rok.  

2. Od 1.1.2023 bude prerozdelená dotácia maximálne 15% na prevádzku a minimálne 15% na 
U23. Ostatné položky budú na rozhodnutí zväzu. 

3. Projekty nad 1mil. bude schvaľovať útvar hodnoty za peniaze.  
 

L. Daubner sa poďakoval vedeniu zväzu že zabezpečil podložky na Králiky. Upozornil, že kluby ktoré 
chcú využívať strelnicu na Králikoch by mali poslať žiadosť na používanie strelnice kontaktná osoba D. 
Šimočko. 

I. Luptovský oznamuje že najbližšiu sezónu bude problém s materiálom a dobre by bolo aby zväz bol 
nápomocný pri zabezpečení materiálu pre športovcov. 

P. Vozár reaguje že môžeme vstúpiť do rokovania s Fischerom. Je potrebné poslať požiadavky na zväz 
o čo je záujem.  

R. Gajdošovci sa pýta či je problém vyhlasovať výsledky pre žiakov zvlášť pre sobotu aj nedeľu. 

O. Kosztolányi reaguje že je to záťaž pre organizátorov ktorí počas pretekov pracujú v Osrblí od rána. 

 

6. Záver  

 

Na záver P. Vozár poďakoval prítomným za názory a účasť na stretnutí. 

 

 

 

 

Zapísal: Z. Donovalová 

Schválil: J. Lauková 

 


