
Zápis zo stretnutia klubov 

zo dňa 9.12.2022 

 _______________________________________________________________ 

 
Začiatok : 16:00 

Koniec: 19:00 

Forma stretnutia: osobne vo VIP hala VŠC Dukla 
 
Program stretnutia klubov 
 
1. Otvorenie  

2. Príhovor prezidenta a aktuálne informácie o činnosti SZB  

3. Informácie od  viceprezidentov SZB za jednotlivé oblasti 

4. Organizácia zimných súťaží 2022/2023 a spoločné voskovanie 

5. Diskusia  

 
Účastníci stretnutia: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie 
 

P. Vozár privítal prítomných na stretnutí klubov. Ospravedlnil Viceprezidentov J. Laukovú, J. Daubnerovú 

a P. Kazára, ktorí sa zasadnutia nemohli zúčastniť. 

 

2. Príhovor prezidenta a aktuálne informácie o činnosti SZB  

 

P. Vozár informoval kluby o predĺžení zmlúv so spoločnosťami Viessmann, Lapuou a Železiarňami 

Podbrezová. Zmeny nastali s dodávateľmi oblečenia, kde SZB uzatvoril zmluvu s firmou Atex, ktorá nám 

ponúka vyššie plnenie a bola najlacnejšia. Tiež sme vymenili dodávateľa rukavíc Kinetix 

namiesto Roeckl. 

Čo sa týka financovania servisu na najbližšiu sezónu P. Vozár informoval, že servis je hradený z top tímu 

25% a  Fialky sa podieľajú 33%. Servis reprezentácie je zložený: Š. Lichoň, O. Benka Rybár,  P. Golian, A. 

Koštiaľ, M. Ondrejka, R. Veljarčík a R. Reguly. R. Reguly bude voskovať lyže aj na Viessmann pohároch. 

S Mihom Plahutnikom sme zmluvu neuzavreli. 

V Osrblí boli ukončené práce na kolieskovej dráhe. Navýšené boli výdavky na prekládku vodovodu 

a tiež nejaké práce čo boli potrebné vykonať naviac. Tieto práce budú pokryté finančnými 

prostriedkami z Fondu na podporu športu, ktorý nám schválil 100.000Eur.  

Z dotácie z Olympijského výboru boli zakúpené nové Hora terče. 

Delá v Osrblí sú pripravené na zimnú sezónu, čakáme na vhodné podmienky na zasnežovanie. 

V súčasnosti sa pripravuje areál v Osrblí na preteky IBU Cup a v lete nás čakajú MS v LB. 

Budúci rok dostaneme z Príspevku uznanému športu menej finančných prostriedkov (507 000Eur) ak 

bude schválený rozpočet. Z toho minimálne 15% by malo ísť na kluby na U23.  

 

3. Informácie od  viceprezidentov SZB za jednotlivé oblasti 

  

Ľ. Machyniak informuje o financovaní ctm, ktoré mohli byť preplatené na 50% do testov a po testoch 

zvyšných 50%. Po testoch nemajú nárok na finančné prostriedky P. Fialka, B. Horniaková, M. Zlevský, E. 

Demianová a V. Kešeľáková. 

Reprezentačné družstvo mládeže má na starosti J. Kamenský , ktorý bol na spoločných sústredeniach. 

Máme za sebou IBU Cup v Idre a prebieha Junior Cup v Martelli.  



 

P. Melicher podotýka, že nominačky na podujatia nie sú dobre nastavené lebo sú vyberaní športovci  

na základe výsledkov z minulého roka ale nie je garantované ani jedno voľné miesto kde sa môže niekto 

iný nominovať. Navrhuje aby minimálne jedno miesto išlo cez nomináciu. Mala by byť možnosť spraviť 

nominácie aj pre ostatných. Dobre by bolo keby mali všetci šancu sa nominovať nie len na základe 

vlaňajších pretekov.  

 

Ľ. Machyniak vysvetľuje že nie je priestor na nominácie, keďže vzhľadom na počasie je potrebné ísť na 

nominačné preteky do zahraničia. 

 

M. Kazár upozorňuje že nominačné kritériá sa schvaľovali pred sezónou komisiou TMK, nie počas 

sezóny. Ak schválili kritériá na základe minulých výsledkov je potrebné to rešpektovať. 

 

P. Vozár  poukazuje že 1. IBU Cup je problém urobiť lebo nieto snehu na Slovensku a je potrebný výjazd. 

Tiež by bolo vhodné zmeniť pomer medzi váhou EYOF a IBU Cup, lebo IBU Cup je náročnejší pre 

športovcov. Zo strany SZB je vôľa  sprísniť kritériá na EYOF. 

 

Ďalej Ľ. Machyniak informoval ohľadom zbraní, ktoré kupujeme priebežne každý rok aby ich bol 

dostatok. Tento rok bol problém s ich dodaním ale to je už vyriešené a zbrane boli dodané v októbri.  

D. Šimočko poďakoval za vzduchovky a tiež podotkol že by bolo dobre do budúcna skoršie dodanie.  

Na to P. Vozár vysvetľuje že je celý proces žiadosť, obstaranie, dodaj sa nedá urýchliť. 

 

M. Badáň informoval  o stave účtov SZB k 8.12.2022. Plnenie rozpočtu je sledované kvartálne.  

Ďalej informoval o dodaní elektriky, kde sme  žiadali výnimku lebo patríme do malých odberateľov. Boli 

sme preradení do biznis odberateľov, kde budeme odoberať spotovú elektriku. Cena bude 

v nasledujúcom období kolísať a platiť budeme podľa aktuálnej ceny.  

 

4. Organizácia zimných súťaží 2022/2023 a spoločné voskovanie 

 

O. Kosztolányi informuje kluby o organizovaní pretekov. Termíny sú zverejnené na stránke SZB. 

Najbližšie budú nominačné preteky 29.12-30.12.2022 organizované ŠKP BB. Na  11.2.-12.2.2023 

nemáme zatiaľ organizátora. 

Rozpis na kluby ohľadom mazania boli poslané klubom a tiež sú zverejnené na stránke SZB. Do 

smernice pre spoločné mazanie a pravidiel biatlonu bol pridaný postih pre kluby pre prípad, že klub 

biatlonu participujúci na podujatí nezabezpečí osobu na prípravu lyží, budú všetci športovci tohto klubu 

penalizovaní zákazom štartu. 

Po novom budú na pretekoch kamery rozmiestnené na trestnom kole, na palebnej čiare a v cieli.  

Do prevádzky sa spustila nová matrika Paysy, v ktorej sú zatiaľ problémy s prihlasovaním. V januári zväz 

plánuje on-line školenie na novú matriku.  

Ohľadom antidopingu je potrebné spraviť školenie lebo klub ktorý nebude mať spravené školenie sa 

nedostane na preteky. Doba platnosti školenia na antidoping je 1 technický rok. Školenie je povinné 

pre všetkých športovcov nad 15 rokov a certifikát je potrebné poslať elektronicky na zväz.  

Čo sa týka členského do 15.12. 2022 je potrebné uhradiť na budúci rok. 

 

 

 

 

 

 



5. Diskusia  

 

P. Melicher upozornil, že by bolo vhodné aby L.Timko, ktorý je platený zväzom, nepísal 

a nedehonestoval výsledky športovcov, lebo pôsobia demotivačne na športovcov.  

P. Vozár informoval že tento rok je L. Timko ešte platený zo zväzu a od budúcej sezóny bude 

financovaný od sledovanosti, koľko bude mať lajkov na sociálnych sieťach. 

Ľ. Palguta informoval prítomných o využívaní laserových zbraní pri organizovaní pretekov, ktoré sa 

konali v Ružomberku a v Č. Balogu. Výhodou laserových zbraní je ich nenáročnosť na trénerov. Navrhuje 

do budúcna aby boli aj preteky s laserovými zbraňami a tiež navrhuje aby tieto preteky aj finančne 

podporované.  

P. Vozár podotýka že dávame príspevok na aktívnych pretekárov je aj za účasť na pretekoch s laserovými 

zbraňami a to v rámci pretekov prípravky.  

M. Kazár reaguje že v rámci pretekov SLP sa nedá z kapacitných dôvodov organizovať aj preteky 

s laserovými zbraňami a tiež upozorňuje že je problém nájsť aj na preteky SLP rozhodcov 

a organizátorov nie ešte na ďalšie preteky. 

O. Kosztolányi  upozorňuje že laserové pušky sa nedajú v zime využiť  a na streľbu z laserových zbraní 

sú potrebné špecifické podmienky. 

D. Šimočko navrhuje aby bolo samostatné stretnutie pre preteky s laserovými zbraňami.  

 

P. Kán ako organizátor prvých pretekov tejto sezóny upozornil že organizácia pretekov 29.12.-

30.12.2022 je problém lebo nie je ochota zo strany rodičov pomôcť pri pretekoch a chýbajú mu 

dobrovoľníci.  Navrhuje aby sa kluby dohodli a pomohli klubu ŠKP BB  s organizáciou. 

D. Lešták navhuje spoluprácu FAN teamu pri zorganizovaní prvých pretekov. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Zapísal: Z. Donovalová 

Schválil: P. Vozár 

 

 


