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Vec:  Správa o činnosti. 
 
 Na základe uzavretej zmluvy o spolupráci zo dňa 1.10.2017 medzi VŠC Dukla Banská Bystrica 
a Slovenským zväzom bobistov si Vám dovoľujeme týmto zaslať záverečnú správu o činnosti Slovenského 
zväzu bobistov v rámci reprezentácie SR v jazde na boboch za zimnú sezónu 2017/2018. 
 
V našej poslednej správe o činnosti zo dňa 19.12.2017 sme informovali Duklu BB o priebehu časti zimnej 
sezóny 2017/2018 týkajúcej sa absolvovaných pretekov do konca roka 2017. Od tohto obdobia sa po 
krátkej vianočnej pauze naši športovci zúčastnili nasledovných plánovaných pretekov Európskeho 
pohára s týmito výsledkami: 
 

Dátum 
podujatia 
(trvania SC) 

Názov 
podujatia 

Disciplína Mená športovcov Dosiahnutý výsledok 

1.1.-6.1.2018 Európsky pohár 
Igls, Rakúsko 

2-boby 
4-boby 

Radek Matoušek, 
Jakub Fendek, 
Vladimír Šimík, 
Lukáš Kožienka 

7. EP 2-boby (5.1.2018 10:00) 
posádka Matoušek, Kožienka,  
13.miesto z 23; 
6. EP 4-boby (6.1.2018 10:00) 
posádka Matoušek, Šimík, 
Kožienka, Fendek, 9. miesto z 20 

7.1.-
15.1.2018 

Európsky pohár 
Winterberg, 
Nemecko 

2-boby 
4-boby 

Radek Matoušek, 
Jakub Fendek, 
Vladimír Šimík, 
Lukáš Kožienka 

8. EP 2-boby (12.1.2018 14:00) 
posádka Matoušek, Šimík,  
12.miesto z 21; 
7. EP 4-boby (13.1.2018 10:00) 
posádka Matoušek, Šimík, 
Kožienka, Fendek, 11. miesto zo 
16 
8. EP 4-boby (14.1.2018 10:00) 
posádka Matoušek, Šimík, 
Kožienka, Fendek, 6. miesto zo 16 

 
Celkovo sa teda náš pilot Radek Matoušek so svojím tímom umiestnil po 8 kolách/pretekov EP 
v disciplíne 2-boby na 13. mieste s nazbieraným počtom bodov 408 zo 49. štartujúcich posádok v danej 
sezóne. V disciplíne 4-boby po 8 pretekov EP obsadil celkovo 4. priečku z 39. štartujúcich posádok 
a získal tak celkovo 592 bodov. 
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Čo sa týka teda postavenia nášho bobového tímu na čele s pilotom Radkom Matouškom v celkovom 
rankingu medzinárodnej bobovej federácie IBSF, kde sa započítavajú výsledky zo všetkých pohárových 
pretekov a to Európskeho, Amerického i Svetového pohára, tak naši bobisti sa po skončení kvalifikačnej 
sezóny umiestnili celkovo v disciplíne 2-boby na 50. priečke z 84 posádok, v disciplíne 4-boby na 36. 
priečke zo 64 štartujúcich posádok a v kombinovanom poradí (2-boby a 4-boby spolu) na 41. priečke 
zo 61 posádok s 1000 bodmi. 
Týmto umiestnením teda náš bobový tím splnil kvalifikačné kritériá k účasti na ZOH len v disciplíne 4-
boby. 
 
Medzinárodná bobová federácia IBSF oznámila oficiálnu nomináciu na ZOH jeden deň po skončení 
posledných pretekov čiže dňa 15.1.2018. V poznámkach Slovensko figurovalo ako nevyužitá kvôta a to 
z dôvodu, že na našu žiadosť o udelenie výnimky pre nášho pilota Radka Matouška nám bolo doručené 
oficiálne stanovisko exekutívy medzinárodnej federácie IBSF, že našej žiadosti nebolo vyhovené. 
Dôvodom bolo porušenie pravidla olympijskej charty, ktoré hovorí o tom, že športovec, ktorý zmení 
občianstvo sa nemôže zúčastniť vrcholového podujatia akým sú OH, MS, ME pokiaľ za posledné 3 roky 
štartoval na takomto podujatí za inú krajinu. Radek sa bohužiaľ zúčastnil za Českú republiku 
Majstrovstiev sveta a to v sezóne 2014/2015 aj v sezóne 2015/2016. S touto alternatívou sme bohužiaľ 
museli počítať, nakoľko tieto pravidlá sú nemenné a o podobnú výnimku sme už žiadali v predošlých 
rokoch (v r. 2009) pre nášho brzdára českej národnosti Petra Nárovca, ktorý nás reprezentoval na dvoch 
po sebe idúcich olympijských hrách. Vtedy nám exekutíva IBSF vyhovela, predpokladáme, že z dôvodu, 
že išlo o brzdára čiže člena posádky a nie priamo o pilota bobov, na ktorom stojí celá reprezentácia. 
Jedným z dôvodov, prečo nám výnimka tentokrát nebola udelená bolo, že v našom prípade ide 
o obdobie menej ako 2 roky (vedeli by akceptovať 3 roky +/- 1 mesiac) a druhým dôvodom, že už nám 
teda podobná výnimka bola v minulosti udelená a že ďalšiu teda nemôžu už udeliť. V prípade kladného 
stanoviska IBSF by finálne áno musela schváliť ešte exekutíva medzinárodného olympijského výboru IOC, 
ktorá zasadá len 2 krát do roka, v tomto prípade mala zasadať až priamo v dejisku ZOH a to 3.2.2018. Zo 
strany nášho Olympijského výboru, by to bolo preto taktiež obrovské riziko vyslať náš 5-členný tím do 
dejiska ZOH, kedže prepravné náklady na prevoz 4-bobu boli oficiálnym prepravným partnerom IBSF 
nacenené na sumu 24.450 EUR. Nehovoriac samozrejme o letenkách pre športovcov a podobne. Boli 
sme upozornení, že SOV nie je ochotné znášať takéto riziko priamej finančnej straty a teda mali sme sa 
na tejto strate spolupodieľať. 
 
Celú situácia samozrejme skomplikoval zdĺhavý proces udeľovania štátneho občianstva SR pre Radka 
Matouška, ktoré mu nakoniec malo byť udelené počas 2. januárového týždňa kedy bol na pretekoch EP 
v nemeckom Winterbergu a teda sme termín preložili o týždeň neskôr po jeho návrate na Slovensko.  
Štátne občianstvo, ktoré sa riešilo od septemra 2017 bolo Radkovi nakoniec oficiálne udelené dňa 
18.1.2018. 
 
Ak zhrnieme výsledky zimnej sezóny 2017/2018, tak sme s účasťou našich športovcov na pretekoch EP 
nadmieru spokojní, nakoľko išlo o nový tím, novú posádku, ktorá sa vzájomne spoznávala a hodnotila 
svoje kvality až počas samotnej zimnej sezóny. Nakoľko nejde o individuálny šport (aj keď z pozície MŠSR 
sú boby brané ako individuálne športové obdobie, pretože výsledky sa viažu na meno pilota) ale o prácu 
v kolektíve, je úplne normálne, že počas tak dlhého obdobia aké strávili chlapci v zahraničí (celkovo 75 
dní) sa vyskytnú mnohé problémy kde vychádza charakter jednotlivca na povrch, s tým sa však treba 
naučiť pracovať, cieľ sa nedá dosiahnuť bez boja. S odstupom času si myslím, že každý člen tímu vníma 
svoju skúsenosť o dosť jasnejšie a teda, že úspechy, ktoré spoločne dosiahli v uplynulej sezóne vnímajú 
všetci pozitívne. 



SLOVENSKÝ ZVÄZ BOBISTOV 

SLOVAK BOBSLEIGH FEDERATION 
Líščie údolie 179/134, 841 04 Bratislava 

Štatistický úrad SR 
pod reg. č.: 17456  

Telefón  E-mail Internet   IČO 

+421/903 262 626  
 

 szb@boby.sk www.boby.sk 36067580 

 
 

 
Pre nás ako zväz je síce neúčasť na ZOH 2018 obrovským sklamaním, no musíme sa pozrieť na veci 
s nadhľadom, že niektorí športovci bojujú o účasť na ZOH celý svoj život a nepodarí sa im to. My máme 
pred sebou ďalší olympijský cyklus, kde už na záver budúcej sezóne sa môžu naši športovci zúčastniť 
Majstrovstiev Európy a Majstrovstiev Sveta. Taktiež chceme začať opäť viac pracovať s mládežou 
a vyhľadávaním nových talentov, nakoľko nás v roku 2020, čo je o dva roky, čakajú Olympijské hry 
mládeže, kde máme šancu aby sa prebojoval náš mládežník v súčasnom veku 15-16 rokov do pretekov 
v disciplíne monoboby. Samozrejme dalo by sa začať pracovať aj s posádkou žien, no finančné príspevky 
zo strany štátu na šport boby by museli byť oveľa vyššie. S budgetom, ktorý máme sa skutočne dá 
fungovať len vo veľmi skromnom režime. Nehovorím o zastaralom materiálno-technickom vybavení, 
posledné financie na kúpu bobov nám boli schválene v roku 2008.  
 
Sme taktiež rozhodnutí v tomto roku začať riešiť aj para-šport, na tento druh športu však Ministerstvo 
školstva v súčasnosti nemá pre nás tabuľky výsledkov, i keď toto športové odvetvie para-monoboby už 
naša medzinárodná federácia zaradila do programu pred štyrmi rokmi. Čiže čaká nás množstvo práce, no 
veríme, že nakoľko šport boby je nielen krásny, no najmä olympijský šport, nájdeme vždy i na tom 
malom Slovensku svojich priaznivcov a podporovateľov. 
 
Vyhľadávanie nových talentov pre šport boby pri súčasnej situácii športujúcej mládeže na Slovensku, je 
naozaj ťažký boj. Už len v porovnaní s Českou republikou je šport na Slovensku na mizernej úrovni. Vedia 
o tom rozprávať aj samotní atléti, ktorí majú najlepšie predpoklady stať sa úspešnými bobistami. 
Každopádne budeme aj naďalej pokračovať v našom snažení vedieť postaviť úspešnú posádku pre ďalší 
a ďalší olympijský cyklus.  
 
V rámci našich reklamných aktivít sme aj v roku 2018 pokračovali v propagovaní loga VŠC Dukla BB, ktoré 
bolo umiestnené na transportnom vozidle určenom na prepravu bobov ako aj na samotných 2-boboch 
a 4-boboch. Taktiež sme veľmi vďační Dukle BB za poskytnutie reprezentačných odevov pre 6 našich 
športovcov, ktorí teda propagovali logo Dukly BB aj týmto spôsobom. Taktiež sme zabezpečili reklamu 
pre Duklu BB na našej facebookovej stránke. V neposlednom rade, naša spolupráca s Duklou BB priniesla 
pre náš tím aj väčší záujem médií, vyšlo niekoľko zaujímavých článkov v denníkoch celoslovenskej tlače.  
 
Verím, že neúčasť nášho tímu na ZOH neovplyvní rozhodovanie predstaviteľov Dukly BB pokračovať 
v spolupráci s našim zväzom. Bolo by pre nás veľkým prínosom keby naši športovci mohli využívať 
športové a rehabilitačné priestory VŠC Dukla BB na ich športovú prípravu. V zimnej sezóne nebol priestor 
na ich využitie, nakoľko naši športovci boli viacmenej celý čas v zahraničí. V letnom období by nám však 
možnosť využívať športoviská, ubytovacie kapacity a rehabilitačné zariadenia Dukly BB nesmierne 
pomohlo v napredovaní športovcov.  
 
Zástupcom VŠC Dukly BB týmto ešte raz ďakujeme za podporu a prejavenú dôveru. 
 
 
S pozdravom, 
 
 
 
Milan Jagnešák 
Predseda zväzu 


