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Vážené dámy, Vážení páni,

hneď po skončení sezóny sa uskutočnilo volebné Valné 
zhromaždenie, ktoré bolo „zrkadlom“ našej práce. Máme 
rozbehnutých viacero rozvojových projektov, ktoré zlepšia 
slovenský biatlon. Preto som sa rozhodol uchádzať sa o  vašu 
podporu na ďalšie obdobie s  jasnou víziou podpory mládeže, 

zvýšenia sprofesionalizovania zväzu a  dobudovania NBC za 
podpory štátu a  BBSK. Chcem vám aj touto cestou poďakovať za 

97% podporu, čo je najväčšia podpora v celej histórii volieb prezidenta 
zväzu . Nielen ja, ale všetci členovia Prezídia sme získali od vás veľkú 

podporu a silný mandát.  

Máme za sebou 4-ročný olympijský cyklus vrcholiaci olympiádou v Číne. Bol to prvý cyklus bez 
Nasti Kuzminovej, ktorý ukázal skutočné možnosti nášho biatlonu ako aj našu reálnu silu. 
Napriek tomu sme zaznamenali mnoho úžasných výsledkov. No aj veľa prepadov a sklamaní, 
ktoré musia byť ponaučením pre našich športovcov a trénerov. Som veľmi rád, že naši mladí 
talentovaní športovci dosiahli tiež viacero krásnych medailí z vrcholových podujatí. Chcem vás 
ubezpečiť, že podpora mládeže vždy bude mojou prioritou. Tak ako sme pred 2 rokmi začali 
veľmi aktívne podporovať mládež, určite budeme v tom pokračovať a nepoľavíme. Aj preto má 
mládežnícke reprezentačné družstvo viac financií na prípravu ako minulý rok. 

Som veľmi rád, že v  slovenskom biatlone realizujeme viacero projektov, ktoré zlepšujú 
fungovanie klubov. Robíme spoločný nákup lyží aj pre kluby, zvýšili sme financovanie základní 
mládeže, zvýšili sme príspevky pre kluby za organizáciu pretekov, prerozdeľujeme prebytočný 
športový materiál pre CTM, spolufinancujeme nákup vzduchoviek vďaka čomu aj tento rok 
pôjde do klubov 17 nových vzduchoviek a 6 malorážiek. 

Určite ste všetci postrehli značný stavebný ruch v Národnom biatlonovom centre v Osrblí. Aj 
keď náš areál zďaleka zaostáva za špičkovými svetovými areálmi, realizujeme tento rok v Osrblí 
najväčšie investície za posledných 10 rokov. Staviame novú kolieskovú dráhu s  rozvodmi 
zasnežovania, kúpili sme nový ratrak, budeme mať všetky nové elektronické terče a 
zmodernizovali sme strechu na budove. Už teraz sa teším na ďalšie projekty, ktoré práve 
pripravujeme ako napr. osvetlenie celého štadióna, výstavbu nových servisných buniek a pod. 
Všetky tieto rozvojové projekty dokážeme realizovať len vďaka manažérskemu riadeniu zväzu a 
vďaka kvalitným ľuďom, ktorí pracujú na zväze a sú pre slovenský biatlon veľkým prínosom. 

Som veľmi rád, že sa môžeme konečne všetci spoločne stretávať na príjemných spoločenských 
akciách ako je bezpochýb aj Kráľ biatlonovej stopy. 

Záverom sa chcem poďakovať všetkým mojim kolegom zo sekretariátu, všetkým členom 
Prezídia, všetkým trénerom a  vám – partnerom, členom a  nadšencom SZB    za pomoc pri 
rozvoji slovenského biatlonu.

Prezident SZB
Ing. Peter Vozár

Prezident SZB
Ing. Peter Vozár
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Ako tomu tradične býva, aj tento rok sa v zime uskutočnilo 
viacero kôl Viessmann pohára v  biatlone, ktorý vyvrcholil 
Majstrovstvami Slovenska v biatlone. Všetky preteky sa bežali 
v Národnom biatlonovom centre v Osrblí a celkovo sa odbehli 
tri kolá žiackej kategórie a tri kolá dorastu a dospelých. My 
Vám prinášame sumár celkových víťazov rebríčkov vo Viess-
mann pohári v zime 2021/2022.

Opatrenia sa pomaly začali uvoľňovať a  vonku nastalo 
krásne slnečné počasie, čo je znakom letnej sezóny pre 
našich pretekárov. 
Prvé letné preteky Viessmann pohára odštartovali v Preda-
jnej dňa 11.6 a  12.6.2022 kde súťažili pretekári v  kategórii 

dorast, dospelí. Preteky a celú organizáciu 
skvele zvládol Športový klub polície Banská 
Bystrica. 

Taktiež prvé kolo VP tentokrát v  kategórii 
žiaci sa konalo 18.6 – 19.6 v Ružomberku, 
pod vedením Športového klubu bežeckého 
lyžovania a biatlonu Ružomberok. Na týchto 
žiackych pretekoch sa prvýkrát odskúšali 
nové laserové zbrane, na ktoré Slovenský 
zväz biatlonu dostal dotáciu. Do budúcna 
ich budú využívať naše kluby na preteky 
alebo zväz v  rámci podpory propagácie 
biatlonu. Ďalšou destináciou žiackych 
pretekoch bolo 2. kolo VP na Čiernom 
Balogu. Toto podujatie znieslo tie 
najprísnejšie kritériá a  usporiadateľov            
v tomto smere chválime a veríme, že budú       
v  nastolenom trende pokračovať aj                    
v budúcich rokoch. 

Biatlonová sezóna začala v  júni roku 2021 
sústredeniami v  rôznych destináciách. 
Biatlonisti boli rozdelení do troch 
tréningových skupín. Tú najväčšiu v zložení 
Paulína Fialková, Ivona Fialková, Michal 
Šima, Šimon Bartko a Matej Baloga viedli 
tréneri Tomáš Kos a  Jakub Leščinský. 
Druhá skupina v  zložení Veronika 
Machyniaková, Henrieta Horvátová, Júlia 
Machyniaková a  Tomáš Sklenárik viedol 
tréner Daubner. Prípravu sestier 
Remeňových mal na starosti tréner Peter 
Kazár. Celá letná príprava smerovala             
k  Letným Majstrovstvám sveta v  Novom 
Meste na Morave, kde sa Matejovi Balogovi 
podarilo získať striebro v  šprinte a 

Ďalšie preteky budú nasledovať:

VIESSMANN POHÁR V BIATLONE 2021/2022

Meno a Priezvisko
HNILICA Lukáš
JANČOVÁ Zuzan
KOVÁČ Ján
ŠTULAJTEROVÁ Nella
SKLENÁRIK Markus
STRAKOVÁ Michaela
ADAMOV Michal
ŠTECZOVÁ Veronika
ČERNÁK Adam
MOLENTOVÁ Tamara
MAŤKO Martin
MOLENTOVÁ Tamara
GREGOR Matej
VOZÁROVÁ Viktória
GRONE Norbert
ŠAVELOVÁ Stela
PALGUTA Ľuboslav
KALISKÁ Katarína
BERČÍK Ján

Víťaz kategórie žiaci
Víťaz kategórie mládež
Víťaz kategórie seniori
Celkový víťaz Viessmann
Pohára 2021/2022

KB Predajná
ŠKP Banská Bystrica
KB Predajná
ŠKP Banská Bystrica

Kategória
Žiaci A

Žiačky A
Žiaci B

Žiačky B
Žiaci C

Žiačky C
Dorastenci A
Dorastenky A
Dorastenci B
Dorastenky B
Dorastenci C
Dorastenky C

Juniori
Juniorky
Muži A
Ženy A
Muži B
Ženy B
Muži C

Klub
ŠK Liptov

KB Predajná
KB Predajná

FAN KLUB BB
KB Revúca

ŠKP BB
TJ Tatran Hybe

ŠKP BB
KB Valaská-Osrblie

ŠK ŽP
ŠKP BB
ŠK ŽP

FANTEAMBB
ŠKP BB

KB Valaská-Osrblie
KB Predajná

ŠK Ružomberok
UMB TEAM

KB Čierny Balog

VÍŤAZI REBRÍČKOV ZIMA 2021/2022

PORADIE KLUBOV

LETNÁ SEZÓNA VIESSMANN POHÁRA V BIATLONE

27.8.2022 
III. kolo VP prípravka, 
žiaci, dorast, dospelí

28.8.2022
MS v letnom biatlone

10.9 – 11.9.2022
MS v letnom biatlone

Predajná

Predajná

Vyhne

KB Predajná

KB Predajná

KB Vyhne

VÍŤAZI REBRÍČKOV ZIMA 2021/2022VÍŤAZI REBRÍČKOV ZIMA 2021/2022

MiestoDátum Vysielajúci
klub

VYHODNOTENIE SEZÓNY 2021/2022
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Sklenárikovi bronz v  šprinte v  juniorskej kategórii. 
Po MS v  letnom biatlone nasledovala záverečná 
príprava na prvý trimester svetových pohárov. Do 
úvodu zimnej sezóny sme nevkročili tou správnou 
nohou kedy sa nám nedarilo ani v  mužskej ani              
v ženskej kategórii. Ani IBU Cupy nám nevychádzali 
podľa predstáv. Začiatkom roka 2022 sme 
organizovali IBU CUP v Osrblí a vyformovala sa nám 
aj zostava na Olympijské hry v  Pekingu. Družstvo 
mužov odcestovalo v zostave Šima Sklenárik Bartko 
a  Baloga. Družstvo žien tvorili sestry Fialkové, 
Henrieta Horvátová a  Veronika Machyniaková. 
Začiatok Olympijských hier sa niesol v  podobnom 
svetle ako vstup do sezóny a  teda nie dostatočne 
uspokojivými výkonmi. Výnimkou boli bežecké časy 
Ivony Fialkovej, ktorá predvádzala azda svoj najlepší 
beh v  celej svojej kariére Nakoniec sa na nás 
usmialo šťastie aj v Pekingu a Paulíne Fialkovej sa 
podarilo obsadiť 10. miesto v stíhacích pretekoch do 
ktorých štartovala zo 14. miesta v šprinte . Na záver 
sa ešte zúčastnila pretekov s hromadným štartom,    
v  ktorých sa umiestnila na 26. mieste. Väčším 
sklamaním boli pre nás štafetové výsledky                     
z  Olympijských hier, kedy muži skončili na 
poslednom 21. mieste a ženy na 19. mieste.
Po Olympiáde sa mohol naplno rozbehnú posledný 
trimester. V  ňom predviedli pár kvalitných výkonov 
sestry Fialkové a  čerešnička na torte za celou 
sezónou prišla v  Nórskom Olse, kde sa Paulíne 
Fialkovej podarilo v stíhacích pretekoch, do ktorých 
vyrážala z  8. miesta z  predchádzajúceho šprintu, 
obsadiť fantastické 3. miesto, čo sa neskôr ukázalo 
ako nosný pilier k  tomu, že získala ocenenie 
Kráľovnej biatlonovej stopy za sezónu 2021/2022.       
V  tejto súťaži mala veľmi náročnú konkurenciu. 
Pomaly si začíname zvykať na úspechy našej 
mládeži, no tento rok to bolo niečo výnimočné. 
Jakub Borguľa predviedol na Majstrovstvách sveta 
juniorov a kadetov neskutočnú spanilú jazdu, keď sa 
mu postupne podarilo získať striebro                              
vo vytrvalostných pretekoch, striebro v  šprinte a 
zlato v  stíhacích pretekoch. Takýto počin sa 
nepodaril ešte žiadnemu biatlonistovi v celej histórii 
slovenského biatlonu. Okrem Jakuba peknými 
umiestneniami zaujali aj Ema Kapustová, ktorá 
obsadila 9. miesto v  stíhacích pretekoch a  Júlia 
Machyniaková, ktorá obsadila 14. miesto v stíhacích 
pretekoch na MSJaK v  Americkom Utahu. Sestry 
Remeňové sa v  tomto roku kvôli obmedzeniam 

mohli zúčastniť z  vrcholných podujatí len 
Majstrovstiev Európy v Slovinskej Pokljuke, no o to 
lepšiu stopu na nich zanechali. Zuzane sa podarilo 
obsadiť 5. miesto v  šprinte, 9. miesto                             
vo vytrvalostných pretekoch a 10 miesto v stíhacích 
pretekoch.  Mária skončila vo vytrvalostných 
pretekoch na 6. mieste. a v stíhacích pretekoch na 
11. mieste. 

Táto sezóna bola plná zvratov, chorôb, sklamaní ale 
aj šťastných momentov. My budeme s  radosťou 
spomínať predovšetkým na tie radostné chvíle a už 
teraz sa tešíme na to, čo prinesie nová sezóna.

Slovenský zväz biatlonu sa zapojil do výzvy, ktorú 
realizoval SOŠV v súlade s uznesením vlády 
Slovenskej republiky č. 285 z 12. júna 2019                   
k „Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej 
infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 – 
2021“. V rozpočte kapitoly Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky boli na 
tento účel vyčlenené finančné prostriedky                     
v celkovom objeme 3 milióny eur. Nevyužité 

Administratívny
manažér SZB

Mgr. Patrik Kristlík

MODERNIZÁCIA

V OSRBLÍ 
ELEKTRONICKÝCH TERČOV
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prostriedky z prvej výzvy boli predmetom aktuálnej.

Všetky predložené žiadosti hodnotila odborná komisia SOŠV 
pre infraštruktúru a jej návrh schválil na svojom rokovaní 
výkonný výbor SOŠV. Cieľom výzvy bola modernizácia, 
rekonštrukcia a budovanie športovej infraštruktúry, ktorá 
bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, 
mládeže, športové talenty, ale aj pre športovú reprezentáciu. 

Minimálna výška podpory zo štátneho rozpočtu jednotlivému 
priamemu realizátorovi vybranému príslušným orgánom 
SOŠV bola stanovená na 10 000 eur a  Slovenskému zväzu 
biatlonu bol poskytnutý príspevok vo výške 84 000 eur, ktorý 
využije na modernizáciu elektronických terčov v  Národnom 
biatlonovom centre v Osrblí. 

Tento príspevok plne využijeme na kompletnú výmenu terčov 
na strelnici, výmena starých káblov za nové a  tak isto celá 
elektronika čo k tomu prislúcha. Terče budeme mať od nášho 
jediného dodávateľa HORA Systemtechnik GmbH a  celková 
výška nákladov presiahne sumu 100 tisíc eur. Predpokladaná 
realizácia obnovy strelnice je stanovená na september. Po 
kompletnej výmene elektronických terčov bude nová strelnica 
sprístupnená našim reprezentantom a klubom. Veríme, že na 
novej strelnici im to bude výborne ,,strieľať“ a začiatok sezóny 
bude vydarený.                   

Slovenský zväz biatlonu (SZB) podporuje aktivity smerované             
k rozvoju a príprave talentovanej mládeže. Rôznymi aktivitami sa 
snaží priblížiť biatlon verejnosti a vzbudiť záujem aj povedomie 
detí - potenciálnych športových talentov. Veľkým lákadlom pre 
deti je práve streľba zo zbrane, ktorá robí tento šport zaujímavým. 
Preto sme sa rozhodli pre nákup laserových zbraní. 

Laserové zbrane chceme využiť pri 
propagačných aktivitách biatlonu ako 
je: 

Na nákup zbraní sme využili podporu   
z  Nadácie SPP, ktorá nám poskytla 
finančné prostriedky vo výške 5 000,- 
Eur.

Jesenné zasadnutie klubov sa 
uskutočnilo dňa 29.10.2021 prebehli 

• Organizovanie dňa otvorených dverí 
(ďalšie ročníky), kde si účastníci budú 
môcť vyskúšať bezpečnú streľbu aj       
z laserových zbraní, dozvedieť sa viac 
o biatlone a nahliadnuť do zákulisia 
tohto zdravého športu. Minulý rok sme 
zorganizovali nultý ročník tohto 
podujatia, ktorý sa stretol s veľkým 
ohlasom verejnosti. Preto by sme 
chceli v tejto aktivite pokračovať.

• SZB zabezpečuje počas leta ale aj      
v zime preteky prípravky, ktorá je už 
zakomponovaná v pravidlách biatlonu 
a  je súčasťou našich domácich 
pretekov. Po prvýkrát sme využili 
zväzové laserové zbrane na nedávnych 
pretekoch v Ružomberku.

• Tiež vieme vypožičať laserové zbrane 
klubom, ktoré propagujú biatlon aj 
takouto činnosťou, poprípade vedú 
krúžkovú činnosť.

Administratívny 
manažér SZB

Bc. Lea Stankovičová

Ekonomický manažér
Ing. Zuzana Donovalová

LASEROVÉ ZBRANE

ZASADNUTIE KLUBOV
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vzornú reprezentáciu.

Ďalšie zasadnutie klubov SZB je plánované                    
v  jesennom termíne. Prajem vám pekné prežitie 
letných dní.

Slovenský zväz biatlonu (SZB) podporuje výstavbu 
novej kolieskovej dráhy v obci Závažná Poruba  na 
Liptove. Zväz bude nefinančný partner projektu. To 
znamená, že zväz sa nebude finančne podieľať na 
výstavbe, ale bude odborným partnerom projektu a 
bude pomáhať pri tvorbe projektovej dokumentácii    
v súlade s pravidlami biatlonu. Uviedol to prezident 
SZB Ing. Peter Vozár na spoločnom rokovaní            

so starostom obce Pavlom Beťkom, s bývalou 
úspešnou biatlonistkou a  dnes projektovou 
manažérkou kraja Marcelou Pavkovčekovou a 
ďalšími zástupcami Žilinského samosprávneho 
kraja a Zväzu slovenského biatlonu.

Nová koliesková dráha by mala mať dĺžku 2,5 km a 
bude prechádzať cez pôvodnú malorážkovú 
strelnicu. Na tejto strelnici v  minulosti trénovalo 
viacero úspešných biatlonistov vrátane olympijskej 
víťazky Nasti Kuzminovej. Investorom bude obec 
Závažná Poruba, ktorá sa veľmi angažuje aj                  
v bežeckom lyžovaní.  Taktiež obec bude žiadateľom 
o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy, ktorá 
by mala vyhlásená na jeseň tohto roku.

„Budeme radi, ak by sa tento projekt podaril a 

SZB PODPORUJE VÝSTAVBU

Viceprezidentka 
pre kluby biatlonu

Mgr. Jaroslava Lauková

V ZÁVAŽNEJ PORUBE

rokovania s VUC BB poskytnutá finančnú pomoc na 
organizáciu IBU Cup začiatkom roka 2022 vo výške 
30 000eur. Ďalej dôležitá informácia, že NBC Osrblie 
sa dostalo do športovej infraštruktúry národného 
významu, čo pre nás znamená, že štát má záujem o 
výstavbu a modernizáciu športovísk národného 
významu v rámci pripravovanej koncepcie rozvoja 
športovej infraštruktúry. 

Z fondu na podporu športu by sme chceli 
zafinancovať projekty na ktoré nie sú potrebné veľké 
administratívne úkony a aby sa projekty dali 
zrealizovať v čo najkratšom čase. Napr. nové 
servisné bunky, strelnica. Informácia o  plánovanej 
výstavbe kolieskovej dráhy na Králikoch vydané 
Územné rozhodnutie a na Stavebné povolenie sa 
čaká. 

Niekoľkonásobná Olympijská víťazka Anastasia 
Kuzminová bola nominovaná Slovenským zväzom 
biatlonu za člena Výkonného výboru Slovenského 
olympijského a športového výboru a následne bola aj 
zvolená. Gratulujeme. Dňa 15.9.2021 SZB  
organizoval nultý ročník Dňa otvorených dverí (DOD) 
v Osrblí. Podujatie bolo určené pre širokú verejnosť. 
DOD sa stretol s veľkým pozitívnym ohlasom. Tento 
rok sa plánuje organizácia 1. ročníka DOD na 
september  2022.

Jarné zasadnutie klubov sa konalo dňa 26.03.2022     
v  NBC Osrblie kde kluby boli informované o stave 
projektu kolieskovej dráhy v Osrblí. Koliesková dráha 
má vystavené právoplatné stavebné povolenie, vo 
verejnom obstarávaní vyhrala spoločnosť SKANSKA. 
Realizácia už prebieha v  plnom prúde. Ďalšie 
informácie boli o projekte Králiky, kde je vydané 
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 sa nám podarilo získať 
sponzorské financie od ŽP Podbrezová,  finančnú 
podporu sme získali aj od  mesta Brezno vo výške 
5.000,-Eur. 

V Slovenskom zväze biatlonu máme evidovaných 40 
aktívnych klubov. V  zimnej sezóne sme si skúsili 
spoločné voskovanie s pozitívnym výsledkom. Týmto 
sa chcem poďakovať všetkým klubom SZB, ktoré sa 
podieľali na organizovaní či už letného alebo 
zimného kola Viessmann pohára, ďalej trénerom, 
rozhodcom, rodičom, dobrovoľníkom a deťom za ich 

KOLIESKOVEJ DRÁHY
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vznikla by tak ďalšia koliesková dráha so strelnicou na Slovensku a bola by dobrým tréningovým centrom pre 
biatlonistov z Liptova“, uviedol prezident zväzu Peter Vozár.

V Národnom biatlonovom centre v Osrblí sa chystajú už teraz na 
nasledujúcu zimnú sezónu. Po vzore svetových biatlonových stredísk 
sa po prvýkrát pokúsia uskladniť sneh do nasledujúcej sezóny. Tento 
krok je skvelou správou nielen pre profesionálnych športovcov, ale aj 
pre amatérskych milovníkov bežkovania či biatlonu.

Vzhľadom na neustále meniace sa počasie a klimatické zmeny sa tzv. 
snežné depá stávajú štandardom resp. nevyhnutnosťou vo všetkých 
strediskách, ktoré organizujú svetové poháre. Snežné depo znamená, 

že sa technický sneh vyrobený počas chladných mesiacov zimnej 
sezóny „uskladní“ na ďalšiu sezónu tak, aby tá mohla začať čo najskôr 
aj za predpokladu nedostatku snehových zrážok alebo nevhodných 
teplôt na zasnežovanie.

„Aj napriek tomu, že sme vzhľadom na nadmorskú výšku v Osrblí 
nemali doposiaľ problém s organizáciou veľkých podujatí a vždy sa 
nám podarilo trate zasnežiť a kvalitne pripraviť, nebolo to vždy 
jednoduché. Preto sme po vzore iných biatlonových stredísk aj my 
tento rok po prvýkrát pripravili veľkú kopu snehu, ktorú sme zakryli 
štiepkou,“ informoval prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter 
Vozár a dodal, že počas leta by strata mala predstavovať jednu tretinu 
z objemu snehu.  „Dve tretiny snehu by sme mali mat k dispozícii pre 
ďalšiu sezónu, čo by nám malo pokryť trať dlhú až jeden kilometer. 
Škoda, že bol február veľmi teplý, inak by sa nám podarilo nasnežiť 
ešte väčšiu kopu,“ uviedol Vozár. 

„Má to význam najmä pre našich športovcov, aby mohli čo najskôr 
trénovať na snehu aj v domácich podmienkach,“ dodal Vozár.

Podľa informácií od správcu Národného biatlonového centra Mareka 
Matiaška sa vyrobilo cca 5500 až 6000m3 snehu, ktorý je na ploche 
60x30m a stúpa do výšky 4m. 

„Nakoľko sme tento rok potrebovali cca 12000m3 snehu na všetky 
trate a štadión a podľa predbežných odhadov budeme mať 30% straty, 
tak máme cca 1/3 snehu na budúci rok. Štiepka zakrývajúca sneh je   

v hrúbke okolo 50 cm, táto hrúbka 
sa zdá, podľa informácií od kolegov 
z Čiech, byť ideálna. Dovezený 
materiál, potrebný na zakrytie 
kopy, váži cca 220 ton, čo pred-
stavuje približne 10 kamiónov,“ 
prezradil Marek Matiaško.

V Osrblí sa pri tejto príležitosti 
dbalo na prírodu a práve preto, že 
štiepka zanecháva menšiu 
uhlíkovú stopu, vyhrala pred poly-
styrénom, ktorý sa tak isto používa 
na tento účel.

Vďaka spolupráci s Bansko-
bystrickým samosprávnym krajom 
aj mestom Brezno bol areál NBC 
Osrblie už druhý rok otvorený 
oficiálne aj pre verejnosť. Sezóna 
2021/2022 trvala celkom 92 dní, od 
26. decembra, kedy sa sprístupnila 
celá 3,3 km dlhá trať a  ukončená 
bola 27. marca, kedy sa trate 
prestali upravovať.

Trénerka mládežníckych biatlonis-
tov Jana Daubnerová priviedla 
Jakuba Borguľu k zisku zlata a 
dvoch strieborných medailí na 
nedávnom svetovom šampionáte    
v americkom Soldier Hollow. 
Daubnerová sa ešte pod 
dievčenským menom Gereková 
zúčastnila na zimných olympi-
jských hrách v Turíne 2006,              
vo Vancouveri 2010 a v Soči 2014, 
kde v miešanej štafete obsadila po 
diskvalifikáciách Nemecka a 
Ruska štvrté miesto. Po ukončení 
kariéry sa začala venovať trénerst-
vu a zároveň pôsobí ako peda-
gogička na Univerzite Mateja Bela 

TRÉNERKA MAJSTRA SVETA

V ZIME SNEH? V OSRBLÍ JE TO REALITA

JANA DAUBNEROVÁ
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v Banskej Bystrici.

Po ukončení kariéry v predolympijskom roku 2017  si 
chcela dať voľno od biatlonu. Netrvalo to dlho, 
pretože hneď v tom roku ju oslovili v novovzniknutom 
klube Fan Team v Banskej Bystrici. Dali jej ponuku, 
aby sa začala venovať deťom ako trénerka. Nemali     
v tom čase pod niekoho vedením trénovať. Ak by 
nemali trénera, tak hrozilo, že by deti ukončili 
športovú aktivitu. Janka sa dala „prehovoriť“.              
V tomto tíme pôsobí až doteraz.

V podstate trénuje len štvrtý rok, takže je to relatívne 
krátko na bilancovanie. V banskobystrickom klube 
Fan Team  začínali prakticky od nuly. Pôvodne  mala 
na starosti len štyroch pretekárov. Za úspech 
považuje, že sa vypracovali na klub, ktorý ma sedem 
športovcov zaradených do Centra talentovanej 
mládeže. Dokázali spraviť spolu s rodičmi a deťmi      
z malého klubu tím, ktorý vychováva reprezentantov. 
Výsledkom toho a v podstate „čerešničkou na torte“ 
je aktuálny kadetský majster sveta Jakub Borguľa.

Veľmi dobre sa jej pracuje v klube Fan Team. Stretli 
sa tam športovci, ktorí utvorili kompatibilnú 
skupinu. Sú kamarátski a naozaj medzi nimi funguje 
harmónia. Ak by odišiel z klubu ktorýkoľvek                
zo športovcov, tak by to kolektív pocítil. Niečo by z 
neho jednoducho „vypadlo“. Jakub je neoddeliteľnou 
súčasťou tímu. Ide o vnímavého človeka, ktorý je aj 
veľmi vtipný. Vďaka tomu tmelí partiu. Aj to všetkých 
posúva ďalej, pretože sa spolu motivujú.

Odkaz pre nádejných športovcov: 
,,Odkázala by som im, aby sa nevzdávali a nebáli športovať. 
Nech sú pre nich Jakub i všetci úspešní slovenskí 
reprezentanti motiváciou. Netreba sa vzdávať pri prvom 
neúspechu. Pri systematickej práci sa dostaví úspech. Treba 
sa venovať športu aj pre zdravie. Dá im to veľa skúseností 
do života a naučí ich to zvládať rôzne situácie. Spoznajú 
veľa ľudí a nových kamarátov.“ povedala Jana 
Daubnerová, súčasná biatlonová trénerka.

Osrbliansky IBU Cup priniesol Horehroniu takmer    
4 800 prenocovaní, vydalo sa 1 600 obedov či urobilo 
720 PCR testov.

Hoci sa najväčšia pozornosť fanúšikov aj médií 
dostáva Svetovému poháru, v našom Národnom 
biatlonovom centre sa zvyčajne koná IBU pohár. 

Niektorí hovoria o tomto podujatí ako o nejakej 
druhej lige, ktorú si možno zorganizuje Slovenský 
zväz biatlonu s pár nadšencami pre pretekárov, 
ktorí sa nedostali do SP, ale v skutočnosti ide na 
slovenské pomery o veľkú akciu, ktorá si vyžaduje 
množstvo práce desiatok až pár stovák ľudí.

Chlapci z portálu www.slovenskybiatlon.sk 
zozbierali pre fanúšikov biatlonu 50 čísel, ktoré 
vyjadrujú náročnosť organizácie dvoch kôl IBU 
pohára v prvých dvoch januárových týždňoch tohto 
roka. Podujatie nezanedbateľne pomohlo 
ekonomike a cestovnému ruchu Horehronia                
v ťažkom pandemickom období. Zaznamenali sme 
takmer 4 800 prenocovaní u 25 rôznych hoteliérov, 
navarilo sa 1 600 obedov pre organizátorov i 
dobrovoľníkov, spotrebovalo viac ako 4 000 fliaš 
vody. To z IBU pohára robí jednu z desiatich 
najväčších športových akcií roka na Slovensku.

Na podujatí sa objavilo 694 akreditovaných ľudí, 
rozviezlo 12 400 m3 snehu na trate či padlo 108 000 
rán. IBU poháru pomohli aj mnohí sponzori ako 
Železiarne Podbrezová,  Banskobystrický 
samosprávny kraj,  mesto Brezno,  ESG,  BDM 
Group, spoločnosť  Multiplex DX  vedca Pavla 
Čekana venovala podujatiu 800 ks PCR testov na 
covid-19, Agel výhodnú cenu za ich vyhodnotenie. A 
mnohí ďalší, bez ktorých by sa špičkové podujatie 
nedalo zorganizovať.

Vyše sto bolo dobrovoľníkov a rozhodcov, ktorí 
zabezpečovali IBU Cup.  „Sú dušou podujatia a my 
ako zväz si nesmierne vážime ich vernosť, 
odbornosť a zodpovednosť. Mnohí z nich sú s nami 
už takmer 20 rokov a pomáhajú nám preto, lebo 
biatlon jednoducho majú radi, keďže podmienky sú 
ťažké, odmena symbolická a oni častokrát obetujú 
svoju dovolenku. Uvedomujeme si, že v dnešnej 
dobe je takéto nadšenie už vzácnosťou a veríme, že 
sa budeme spoločne stretávať čo najdlhšie,“ 
povedala v tlačovej správe BBSK  Jaroslava 
Lauková, predsedníčka organizačného výboru.

IBU pohár v Osrblí 2022 v číslach: 1 zmena 
celoštátnej vyhlášky, 2 kolá IBU pohára, 3 medaily 
na MS získal najúspešnejší pretekár na štarte 
Johannes Dale, 4 dni vozili sneh tri nákladné autá a 
jeden nakladač, 4 šoféri na 4 autách mali na starosti 
transport, 4 prebdené noci kvôli zavedeniu 
protipandemických opatrení, 5 svetadielov malo 
zastúpenie v Osrblí, 5 súťažných dní, 6 biatlonistov 

ČÍSLA, KTORÉ NIKDE NENÁJDETE A 
ĎALŠIE ZAUJÍMAVOSTI O NAŠOM IBU CUPE
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vyhralo prvý raz seniorské preteky práve na tomto IBU pohári, 7 
medailí na MS získala najúspešnejšia pretekárka na štarte Vita 
Semerenková, 8 športovo-technických zástupcov IBU 
dohliadalo na preteky, 9 odsúťažených disciplín, 10 z 10 terčov 
trafil Matej Kazár vo veternom šprinte, 12 akreditovaných 
novinárov pokrývalo podujatie (vrátane IBU), 13 rôznych 
záchranárov dohliadalo postupne na podujatie, 16 pozitívnych 
ľudí zachytili PCR testy na podujatí, 18 príslušníkov SBS strážilo 
areál a vstupy do jednotlivých zón, 23 členov malo širšie vedenie 
a organizačný výbor IBU pohára, 25 hotelov, penziónov, motelov 
či apartmánových domov, kde bývali účastníci, 26 hodín 
rokovaní so štátnymi úradmi, ministerstvom, partnermi a 
sponzormi, 30 subjektov oslovených s ponukou na spoluprácu, 
38 krajín, z ktorých pochádzali športovci, 39 dobrovoľníkov 
zabezpečovalo podujatie, 44 hodín jazdil ratrak po tratiach, 45 
kilometrov prešiel na tratiach biatlonista, ktorý absolvoval celý 
program, 65 rozhodcov bolo na podujatí, 90 hodín bola otvorená 
akreditácia v Hronci, 105 hodín bola otvorená kancelária 
pretekov v Osrblí, 230 žltých vriec sa spotrebovalo na plastový 
odpad, 274 športovcov štartovalo na pretekoch, 450 bagiet bolo 
vydaných pre servismanov, 504 fotografií nahral oficiálny 
fotograf do systému IBU, 694 spolu ľudí sa akreditovalo na 
podujatie, 720 vykonaných PCR testov priamo na podujatí980 
jemne perlivých vôd (0,33 l) vypili športovci po pretekoch, 1 500 
bolo modrých vriec, do ktorých si pretekári dali oblečenie počas 
súťaže, 1 600 obedov bolo vydaných v dejisku počas podujatia,   
1 880 kilometrov najazdených za partnermi a sponzormi, 1979 
rok, v ktorom sa narodila najstaršia pretekárka Magdalena 

Gwizdoň, 2004 rok, v ktorom sa narodili najmladší pretekári Makovínyová, Černák a Melicher,                         
3150 papierových terčov bolo prestrelených tj. cca. 3780 metrov, 3200 jemne perlivých vôd (0,7 l) bolo 
zabezpečených na podujatie, 3600 litrov nafty spálila technika pripravujúca trate, 4759 prenocovaní 
(osobonocí) na Horehroní prinieslo podujatie, 12000 m3 snehu sa rozviezlo na trate, 19000 sponiek 
(kramličiek) bolo použitých na prichytenie nástrelových terčov, 82 800 eur bolo rozdaných na prize money,

108 000 padlo rán, z toho 14 800 pretekových,

119 985 krokov urobil technický šéf areálu za 12 dní.

radi, že sme sa k spolupráci opäť vrátili.  
Predchádzala jej návšteva Športového riaditeľa a 
Generálneho sekretára v sídle spoločnosti Atex, kde 
nám majitelia predostreli ich návrh na spoluprácu. 
Tento návrh nás na toľko očaril, že sme hneď vedeli, 
že firma Atex má veľké šance obliekať náš 
reprezentačný tím na najbližšie olympijské obdobie. 
Naše nadšenie podčiarkol fakt, že firma Atex k tak 
kvalitným výrobkom pridala aj najlepšiu cenovú 
ponuku z pomedzi všetkých uchádzačov a tak ju 
hrdo môžeme predstaviť, ako nášho nového 
marketingového partnera. Veríme, že naša 

Dňa 22.6.2022 na pôde Slovenského olympijského 
športového výboru uzavrel Slovenský zväz biatlonu, 
ktorý bol zastúpený prezidentom Petrom Vozárom, 
novú zmluvu na oblečenie pre športovcov s českou 
firmou Atex, ktorá tak po 4 rokoch nahradila firmu 
4F. Táto zmluva sa uzavrela na 2 roky s možnosťou 
predĺženia o ďalšie 2 roky v prípade spokojnosti 
oboch strán. S českou firmou Atex máme 
skúsenosti aj z predošlých období a tak sme veľmi 

Redaktor pre 
Slovenský biatlon

Mgr. Lukáš Timko

V NOVEJ SEZÓNE S NOVÝMI KOMBINÉZAMI
OD STARONOVÉHO PARTNERA
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Slovenskí biatlonisti dostanú nový tréningový okruh                            
so zasnežo vaním.

Slovenskí reprezentanti, ale aj ostatní priaznivci biatlonu, budú 
mať čoskoro lepšie tréningové podmienky vďaka výstavbe novej 
tréningovej trate v Národnom biatlonovom centre v Osrblí. 
Spoločnosť Skanska SK má na realizáciu 90 dní, Slovenský zväz 
biatlonu investuje do obnovy areálu takmer 1 mil. eur.

Najdôležitejšou časťou stavby je rekonštrukcia jestvujúcich a 
vybudovanie nových dráh pre kolieskové bežky na ploche približne 
19 tisíc m2. Asfaltový ovál bude doplnený vysokotlakým 
zasnežovacím potrubím, ktoré v budúcnosti uľahčí prácu a skráti 
čas zasnežovania v tomto areáli.

„Novú dráhu budú využívať nielen naši 
reprezentanti na čele so sestrami 
Fialkovými, ale aj naša talentovaná 
mládež a všetky biatlonové kluby. Na 
tejto kolieskovej dráhe sa v auguste 
budúceho roka uskutočnia letné 
Majstrovstvá sveta na kolieskových 
lyžiach.“ hovorí prezident Slovenského 
zväzu biatlonu Peter Vozár

„Trať rozšírime, predĺžime a použitie 
asfaltobetónovej obrusnej vrstvy spolu 
s novým šírkovým usporiadaním 
umožní celoročné využívanie areálu,“ 
hovorí Robert Humenik, oblastný 
manažér spoločnosti Skanska SK.

„V súčasnosti sa   na stavenisku 
realizujú zemné práce v úsekoch, kde 
doteraz neboli spevnené cesty. Po 
dodávke špeciálnych vysokotlakových 
rúr začneme postupne budovať nové 
rozvody zasnežovania celého 
biatlonového centra spolu s rozvodmi 
verejného osvetlenia podľa 
požiadaviek projektu. Dĺžka týchto 
rozvodov je približne 2000 m,“  dopĺňa 
informácie Peter Ošvát, vedúci 
výrobného strediska spoločnosti 
Skanska SK.

spolupráca bude prebiehať na tej najvyššej úrovni a 
už teraz sa tešíme na prvé vzorky oblečení pre 
našich športovcov.

Administratívny
manažér SZB

Mgr. Patrik Kristlík

NAJVÄČŠIA MODERNIZÁCIA AREÁLU V OSRBLÍ
ZA POSLEDNÝCH 10 ROKOV
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Delegáti Valného zhromaždenia Slovenského zväzu biatlonu (SZB) 
zvolili v sobotu 9.4.2022 v Osrblí za prezidenta Ing. Petra Vozára, 
ktorý viedol zväz v uplynulých dvoch rokoch. Dostal dôveru              
63 delegátov z celkového počtu 67. Funkciu má zastávať aj počas 
nasledujúcich štyroch rokov.

„Je to pre mňa veľký záväzok. Na dôvere som pracoval dva roky, 
keď sme dvere na biatlonovom zväze otvorili pre všetkých. 
Konkrétne pre všetky kluby, športovcov a trénerov. Potrebujeme 
zvýšiť profesionalitu zväzu vo všetkých oblastiach. Nielen v riadení 
sekretariátu, ale aj v rámci mládeže a štátnej športovej 
reprezentácie. Chceme naďalej budovať a modernizovať Národné 
biatlonové centrum v Osrblí. Bez výraznej pomoci štátu, Fondu na 
podporu športu a ministerstva nemôžeme v súčasnosti robiť viac, 
ako robíme. Verím, že sa kompetentní v Bratislave zobudia a 
začnú sa venovať aj športu v regiónoch, nielen v Bratislave. Ďalším 
mojim cieľom je intenzívna podpora mládeže,“ vyjadril sa pre 
TASR opätovne zvolený prezident SZB Peter Vozár.

Delegáti Valného zhromaždenia zvolili aj šiestich viceprezidentov. 
Všetci získali 90 až 95 percentnú podporu. Viceprezidentom pre 
štátnu športovú reprezentáciu sa stal Mgr. Peter Kazár, pre 
ekonomiku a marketing Ing. Maroš Badáň, pre technické 
záležitosti Ondrej Kosztolányi, pre mládež Ing. Ľubomír 
Machyniak, pre športovcov Mgr. Jana Daubnerová PhD. a pre 
organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov                     
Mgr. Jaroslava Lauková.

Nás v Slovenskom zväze biatlonu mimoriadne teší vysoká podpora 
prezidenta, ale aj celého prezídia. Je nutné vyzdvihnúť, že väčšiu 
podporu Prezídium od Valného zhromaždenia ešte nikdy v histórii 
nedostalo. Aj to je dôkazom, že Slovenský zväz biatlonu sa uberá 
tým správnym smerom a my veríme, že Vašu dôveru zotavíme do 
výsledkov a v najbližších štyroch rokoch pozdvihneme spoluprácu 
medzi vedením a klubmi na ešte vyššiu úroveň.

Slovenský zväz biatlonu kúpil ratrak 
od obce Štrba. Súčasťou ratraku sú 
letné, aj zimné pásy. Na leto sú 
pripravené gumené pásy a na zimu 
hliníkové. Ďalšou užitočnou pomôckou 
je mulčovač, ktorý slúži na drvenie 
trávy popri ceste, čo v našom prípade 
predstavuje veľkú pomoc na trate 
namiesto kosačky. Na zimu máme 

ratrak, ktorý dokáže robiť dve 
lyžiarske stopy na klasické lyžovanie 
naraz. Je o  polovicu ľahší, má záber      
4 metre čiže je na ňom o tretinu nižšia 
spotreba ako na starom a tým pádom 
ušetríme na momentálne rekordne 
drahých pohonných hmotách a 
prevádzkových nákladoch.

HISTORICKY NAJVYŠŠIA PODPORA
PRE NOVÉ VEDENIE ZVÄZU

VOĽBA GENERÁLNEHO SEKRETÁRA

NÁKUP RATRAKU DO OSRBLIA

Administratívny
manažér SZB

Mgr. Patrik Kristlík

Prezídium Slovenského zväzu biatlonu (SZB) na svojom zasadnutí 
dňa 18.5.2022 na návrh prezidenta SZB Petra Vozára jednohlasne 
vymenovalo Mgr. Patrika Kristlíka za nového generálneho 
sekretára SZB. Súčasná generálna sekretárka Ing. Zuzana 
Donovalová ostáva pracovať na sekretariáte a bude mať na 
starosti administratívne a ekonomické činnosti. Za jej doterajšie 
pôsobenie na funkcii generálnej sekretárky jej patrí poďakovanie. 

Podľa prezidenta zväzu je cieľom výraznejšie profesionalizovať 
športovú stránku činnosti zväzu. Nový generálny sekretár SZB 
Patrik Kristlík je veľkým športovým nadšencom, vyštudoval 

politológiu a európske štúdia na UKF  
v Nitre. Absolvoval viacero stáži na 
ministerstvách aj v zahraničí. Aktívne 
ovláda anglický jazyk a na SZB pracuje 
od jesene 2020. 
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KRÁĽOVNÁ BIATLONOVEJ STOPY
Paulínu Fialkovú vyhlásili v  utorok 26.4.2022                  
v Banskej Bystrici za Kráľovnú biatlonovej stopy 
sezóny 2021/2022.

V pretekoch Svetového pohára v nórskom Osle sa 
dostala na pódium v stíhacích pretekoch, keď 
obsadila tretie miesto, a prenikavý výsledok dosiahla 
aj na zimnej olympiáde v Pekingu, kde v stíhačke 
skončila na desiatej priečke. Vlani vyhrala anketu 
Henrieta Horvátová a predvlani Ivona Fialková.

„Veľmi sa z tohto ocenenia teším. Je to vzdanie holdu 
mojim výsledkom v uplynulej sezóne, ktoré môžu byť 
vždy lepšie, ale boli lepšie než v predchádzajúcich 
rokoch, za čo som rada. Snažila som sa vydať             
zo seba maximum, pekné výsledky som dosiahla či 
už na olympiáde, alebo v závere sezóny v poslednom 
trimestri.Svetová špička je nabitá a ja som rada, že 
som mohla byť v nej,“  uviedla Paulína Fialková, 
pričom potvrdila, že v profesionálnej kariére 
pokračuje aj v budúcej sezóne: „Rozhodla som sa, že 
minimálne jednu sezónu pokračovať budem. 
Nateraz je však neurčité nastavenie tréningových 
skupín, ako aj sústredenie. Riešime to. Je dosť 

možné, že pôjdem sama, pretože sestra Ivona si 
vypýtala dlhší čas na oddych a rozmyslenie si, či 
chce ďalej profesionálne pretekať. Ja budem 
rešpektovať jej rozhodnutie a chápať ju, ak sa 
rozhodne ukončiť kariéru.“

Slovenský zväz biatlonu (SZB) vyhlásil za najlepšie-
ho mládežníka v sezóne 2021/2022 kadeta Jakuba 
Borguľu. Na majstrovstvách sveta juniorov a kade-
tov v USA získal tri medaily, zlatú v stíhačke a dve 
strieborné vo vytrvalostných a rýchlostných prete-
koch. „Boli to skvelé majstrovstvá sveta. Som rád, 
že všetka moja snaha a drina sa vyplatili a že to 
nebolo márne. Bola to pre mňa prvá sezóna,              
v ktorej som poriadne pretekal aj v iných krajinách. 
Lepšie to už ani nemohlo dopadnúť,“  povedal 
17-ročný Borguľa.

Za mimoriadne výsledky v sezóne dostali ocenenia 
Zuzana Remeňová (za 5. miesto v šprinte na MEJ      
v Pokljuke), Mária Remeňová (za 6. miesto                 
vo vytrvalostných pretekoch na MEJ v Pokljuke), 
Matej Baloga (za 2. miesto v šprinte na MS v LB         
v Novom Meste na Morave), Tomáš Sklenárik (za 3. 
miesto     v šprinte na MSJ v LB v Novom Meste na 
Morave), Ema Kapustová (za 9. miesto v stíhacích 
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pretekoch na MSJaK v USA) a miešaná štafeta v zložení 
Michal Šima, Tomáš Sklenárik, Ivona Fialková a Paulína 
Fialková (za 6. miesto na podujatí SP v Estónsku).

Prezident SZB Peter Vozár spoločne s viceprezidentom pre 
štátnu športovú reprezentáciu Petrom Kazárom špeciálne 
poďakovali a odovzdali ceny za dlhoročné pôsobenie pri 
mužskej reprezentácií a pri sestrách Fialkových Jakubovi 
Leščinskému a Tomášovi Kosovi. Dostalo sa i Janke 
Daubnerovej za trénovanie kadetského majstra sveta 
Jakuba Borguľu.

„Uplynulá sezóna bola v prvej polovici ťažká. Neboli sme 
spokojní s výsledkami, ale v tej druhej sa akoby roztrhlo 
vrece s dobrými výsledkami. Začalo sa to 10. miestom 
Paulíny Fialkovej na olympiáde, pokračovalo to perfektnými 
výsledkami našich mládežníkov na majstrovstvách Európy a 
potom i na majstrovstvách sveta a čerešničkou na torte bolo 
tretie miesto Paulíny Fialkovej v závere Svetového pohára,“ 
hodnotil Vozár, ktorý netajil radosť z rozhodnutia Paulíny 
Fialkovej pokračovať v profesionálnej kariére.

„Potešilo ma to. Ambíciou zväzu je vytvoriť maximálne 
možné podmienky pre každého jedného športovca a o to 
zvlášť, ak je to taký kvalitný športovec, akým je Paulína. 
Urobíme všetko pre to, aby pokračovala dlhšie než len jednu 
sezónu.“

Martin Cienik dokončil na 40. mieste, kam 
klesol z 35. po štarte. Tretí Slovák Benjamín 
Belicaj obsadil 56. priečku, na trať vybehol     
z 50. pozície.

Borguľa tak na tomto preňho mimoriadne 
úspešnom šampionáte získal už tretiu 
medailu, po dvoch strieborných medailách     
z vytrvalostných respektíve rýchlostných 
pretekov. My veríme, že nášho úspešného 
medailistu uvidíme podobné výkony 
predvádzať v dohľadnej dobe aj na svetových 
pohároch. 

kadeti, kadetky, juniori a juniorky vytiahnuť 
proti medzinárodnej konkurencii aj 
tentokrát. Okrem Slovákov sa podujatia 
zúčastnili aj Česi a Maďari. V príjemnom 
počasí sa postupne v sobotu odjazdili 
rýchlostné preteky a následne v nedeľu 
vytrvalostné preteky. Naši opäť zažiarili 

ÚSPECH JAKUBA BORGUĽU
CERC OSRBLIE 2022

Počas programu na svetovom šampionáte juniorov a 
kadetov sa na trati odprezentovali všetky štyri kategórie         
v stíhacích pretekoch. Najskôr išli kadeti a zlato získal 
Jakub Borguľa. Slovenský biatlonista vstupoval do stíhačky                
z druhej pozície, a svoj životný výsledok a úspech si 
vystrieľal. Pre Slovensko získal historické zlato v tejto 
vekovej kategórii.

Sedemnásťročný nádejný Slovák prvýkrát minul terč až na 
záverečnej štvrtej položke, keď už mal pred súpermi výrazný 
náskok a do cieľa napokon prišiel s odstupom 30,3 sekundy 
pred Engelmannom.

V dňoch 26.-27.2.2022 sa v Národnom 
biatlonovom centre v Osrblí konalo 2. kolo 
Stredoeurópskeho poháru tzv. Central 
European cup. Po prvom kole v Novom 
Meste na Morave, ktoré pre nás dopadlo 
mimoriadne dobre, sa chceli slovenskí 



pričom najviac treba vyzdvihnúť prvé miesta Michala 
Adamova, Veroniky Šteczovej a Veroniky 
Michalechovej v rýchlostných pretekoch. Michalovi 
Adamovi a Veronike Šteczovej sa dokonca podarilo 
víťazstvo zo soboty obhájiť aj vo vytrvalostných 
pretekoch v nedeľu. Pretekov sa dohromady 
zúčastnilo viac ako 110 pretekárov a na plynulý a 
férový priebeh dohliadalo viac ako 50 rozhodcov, 
ktorí si zaslúžia za svoju prácu najvyššie uznanie. 
Celé podujatie by nebolo možné zorganizovať bez 
výraznej finančnej podpory federácie IBU, 
Banskobystrického samosprávneho kraja a Mesta 
Banská Bystrica začo im patrí veľké poďakovanie. 
Veríme, že podobné porovnávania sa mladej 
biatlonovej generácie medzi nami a okolitými 
krajinami budeme vidieť aj v najbližších rokoch.

PAULÍNA FIALKOVÁ 
USPELA VO VOĽBÁCH DO 
KOMISIE ŠPORTOVCOV SOŠV
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Ktoré by sme mohli nazvať aj ,,netradičné“. 

V sobotu 2.7.2022 KB Čierny Balog usporiadal preteky a po skončení 
pretekov sa konalo na mieste Valné zhromaždenie. Kluby, delegáti a 
členovia, tak nemuseli preto cestovať do Osrblia. Priestory nám 
poskytla reštaurácia Koliba v areáli SKI ČIERNY BALOG. 

VZ bolo v exteriéri na terase, kde bol zabezpečený aj projektor. Takže 
naozaj nič nechýbalo, aby sa VZ mohlo začať. Zúčastnilo sa ho 49 
delegátov. 

Schválil sa rozpočet na rok 2022, úprava smernice ÚTM a schválenie 
výšky členského príspevku sa stiahlo z  programu a  bude 
prediskutované na najbližšom Valnom zhromaždení.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE OPÄŤ S JASNOU
PODPOROU MLÁDEŽE

Veronika Velez Zuzulová, Paulína Fialková a 
Marek Hrivík sa stali novými členmi komisie 
športovcov Slovenského olympijského a 
športového výboru. Právo voliť zástupcov za 
zimné športy v  komisii SOŠV mali v tajných 
voľbách všetci slovenskí športovci, ktorí sa 
predstavili na ZOH 2022.

Do komisie športovcov za zimné športy boli 
zvolení traja účastníci ZOH 2022, resp. ZOH 
2018 z celkového počtu štyroch kandidátov.

Najvyšší počet hlasov – 42 – získala bývalá 
lyžiarka  Veronika Velez Zuzulová. Za ňou  
skončili vo voľbách biatlonistka  Paulína 
Fialková  (41) a hokejista  Marek Hrivík  (35 
hlasov). Neúspešným kandidátom bol sánkar 
Matej Zmij s 31 hlasmi.

Trio Veronika Velez Zuzulová, Paulína Fialková 
a  Marek Hrivík nahradí v  komisii doterajších 
členov za zimné športy Pavla Hurajta, Janu 
Wolnerovú a Jakuba Šimoňáka.

Od olympijských hier v Tokiu sú členmi komisie 
športovcov za letné športy okrem Zuzany 
Rehák Štefečekovej aj olympijský šampión           
v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro 2016 Matej 
Tóth,  triatlonista  Richard Varga,  tenista  Filip 
Polášek a vodný slalomár Matej Beňuš.
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