VÝROČNÁ SPRÁVA
Slovenského zväzu bobistov
za rok 2019

Organizácia :

Slovenský zväz bobistov
so sídlom Líščie údolie 134, 841 04 Bratislava
IČO 36067580
DIČ 2021589080
Registrácia na Ministerstve vnútra SR, č. VVS/1-900/90-17456
Bankové spojenie: SK97 1100 0000 0026 2153 0361

zverejňuje túto výročnú správu za rok 2019, ktorá bude prerokovaná a schválená na najbližšom zasadnutí najvyššieho
orgánu SZB – KONFERENCII, ktorá je naplánovaná na 30. júla 2020.
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1.

Úvod

Slovenský zväz bobistov (ďalej aj ako „SZB") je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov, združujúcim fyzické osoby a právnické osoby vo všetkých športových
odvetviach športu boby a skeleton (ďalej len „športové odvetvia“), ktoré na území Slovenskej republiky plní úlohy
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národného športového zväzu. SZB je zároveň športovou organizáciou združujúcou športovcov v zmysle § 8 ods. 1
zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
SZB má postavenie samostatnej právnickej osoby s originálnou právnou subjektivitou. Svoju činnosť zabezpečuje
v súlade s týmito stanovami a všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.
SZB je nepolitická záujmová organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, tvorená členmi pôsobiacimi na území
Slovenskej republiky.
Názov SZB v anglickom jazyku je: „Slovak Bobsleigh Federation“.
SZB je členom Medzinárodnej bobovej a skeletonovej federácie (IBSF).
SZB je členom Slovenského olympijského výboru.
Sídlom SZB je Líščie údolie 134, 841 04 Bratislava.
SZB je založený na dobu neurčitú.

Identifikácia organizácie:
Názov organizácie:
Právna forma:
Štatutárny zástupca:

Slovenský zväz bobistov (ďalej SZB)
občianske združenie
Milan Jagnešák (predseda SZB)
Zdenka Jagnešáková - generálny sekretár
Vznik:
6.11.2000
IČO:
360 67 580
DIČ :
2021589080
Bankové spojenie:
Tatra banka a. s.
SK97 1100 0000 0026 2153 0361
Sídlo organizácie:
Líščie údolie 134, 841 04 Bratislava
Komunikačné údaje: tel. +421 903 26 26 26 (sekretariát)
E–mail:
szb@boby.sk
Webová stránka:
www.boby.sk
Základné dokumenty: Stanovy
Registrácia na:

Ministerstvo vnútra SR, č. VVS/1-900/90-17456

Poslaním SZB je najmä:
a) vykonávať výlučnú pôsobnosť pre organizovaný bobový šport na území SR ako člen medzinárodnej športovej
organizácie (IBSF) za SR,
b) organizovanie celoštátnych súťaží dospelých a celoštátnych súťaží mládeže v bobovom športe,
c) zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie SR (ďalej len „športová reprezentácia”)
a ich účasti na medzinárodných súťažiach,
d) zabezpečenie starostlivosti o talentovaných športovcov,
e) podpora a rozvoj vrcholového športu a amatérskeho športu s osobitným dôrazom na šport detí a mládeže,
f) ochrana práv a oprávnených záujmov členov v súvislosti s ich činnosťou v rámci SZB.
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Prehľad činností a projektov vykonávaných v roku 2019

Projekt „MONOBOBY-mládež“
Projekt „MONOBOBY“ zaradila medzinárodná bobová federácie IBSF do svojho oficiálneho programu športových
disciplín rok pred Olympijskými hrami mládeže Lillehammer 2016. Náš zväz postavil na túto disciplínu celkovo dvoch
vtedy 16-ročných športovcov a to Jána Mareka Trebichavského a Jakuba Čiernika. Jakub Čiernik splnil kvalifikačné
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kritériá na OH mládeže a na samotných hrách sa umiestnil na vynikajúcej 10. priečke, čo Slovenský olympijský výbor
považoval za jeden z najlepších výsledkov na týchto hrách.
V poslednej sezóne 2018/2019 naša medzinárodná federácia zorganizovala niekoľko tréningových kempov a súťaží
v disciplíne „monoboby“ s cieľom následnej účasti týchto športovcov na ZOH mládeže Lausanne 2020. K 16-ročnému
Milanovi Haborákovi sme tak ako bolo v pláne, pripojili ešte jedno 16-ročné talentované dievča Viktóriu Čerňanskú
z našej členskej základne súťažiacej pod jedným z našich klubov Atletika Bratislava. Milan Haborák sa nám však hneď
na prvom medzinárodnom tréningovom kempe neosvedčil ako pilot monobobov z dôvodu veľkého množstva pádov,
ktoré utŕžil a tak v ďalšej športovej reprezentácii pokračoval danú sezónu ako brzdár v športovej disciplíne 2-boby.
Naopak zverenkyňa trénera Andreja Biciana Viktória Čerňanská nás nesklamala a v závere sezóny 2018/2019 vyhrala
vo svojej juniorskej kategórii všetky troje preteky, ktoré medzinárodná federácia zorganizovala.
Ku náročnej letnej športovej príprave sa k Viktórii Čerňanskej pripojil aj talentovaný atlét Martin Sviták z Martina,
ktorý následnú kvalifikačnú zimnú sezónu 2019/2020 absolvoval spolu s Viktóriu. Členmi realizačného tímu boli
atletický tréner Andrej Bician zodpovedný za kvalitný rýchly štart pri roztláčaní monobobov a 4-násobný olympionik
Milan Jagnešák ako dráhový tréner s jeho 16 ročnými skúsenosťami v pilotovaní bobov.
V samotnej sezóne 2019/2020 dosiahli naši mládežnícky športovci vynikajúce výsledky. Viktória za zúčastnila spolu
šiestich kvalifikačných pretekov na ZOHM Lausanne 2020 s umiestneniami 5., 1., 2., 1., 1., 1. miesto, pričom
s nazbieraným počtom bodov 682 sa stala bezkonkurečnou líderkou a teda víťazkou celej série. Martin Sviták mal
nevýhodu, že táto olympijská kvalifikačná sezóna bola pre ňho vôbec prvou bobovou sezónou, no popasoval sa s ňou
výborne. Konkurencia u chlapcov bola väčšia ako u dievčať a tak nakoniec po absolvovní spolu štyroch kvalifikačných
pretekov s nazbieraným počtom bodov 142 sa mu podarilo takisto kvalifikovať za ZOHM Lausanne 2020, na ktorých
nakoniec obsadil pekné 10. miesto, rovnako ako Jakub Čiernik na ZOHM Lillehammer 2016.
Viktória ako líderka na zlatú medailu, nakoniec vybojovala na ZOHM Lausanne 2020 na bobovej dráhe v St. Moritzi
krásnu striebornú medailu pre Slovensko, čiže sa stala najúspešnejším športovcom celej slovenskej olympijskej
výpravy. Zlato nakoniec vyhrala Rumunka Georgeta Popescu, ktorá mala výhodu v tom, že neštartovala prvá ako
Viktória, ktorej sa tento, pre bobistov nevýhodný štart, podpísal aj na finálnom výsledku.
Naše vytýčené ciele pripraviť jedného chlapca a jedno dievča na ZOHM Lausanne 2020 sa nám teda nielen podarilo
splniť, no dokonca naša talentovaná športovkyňa Viktória vybojovala pre Slovensko cennú striebornú medailu, čo
bolo nakoniec najlepším výsledkom slovenskej olympijskej výpravy v individulálnych športoch.

Projekt „MONOBOBY-ženy“
Tento projekt vznikol z iniciatívy medzinárodnej federácie IBSF v snahe podporiť rovnoprávnosť zastúpenia žien
v bobovom športe. Medzinárodný olympijský výbor schválil túto novú disciplínu ako oficiálnu disciplínu pre ZOH
Peking 2022 ako druhú disciplínu k disciplíne ženský dvojbob.
V predošlých rokoch sa totiž nepodarilo dostatočne rozvinúť disciplínu zmiešaných posádok štvorbobov a tak vznikol
tento projekt, ktorý teda zaručuje mužom i ženám štartovať na ZOH v dvoch disciplínach. U žien sú to monoboby a 2boby, u mužov sú to 2-boby a 4-boby.
Do reprezentácie na uplynulú sezónu sme nominovali 21-ročnú zverenkyňu trénera Marcela Lopuchovského Simonu
Malatincovú, ktorá spĺňala nielen atletické no i silové predpoklady pre tento šport. Táto športovkyňa sa zúčastnila
v sezóne 2018/2019 niekoľkých tréningových kempov a prvých štyroch medzinárodných súťaží, čo bol celkový počet
súťaží, ktoré medzinárodná federácie pre túto disciplínu organizovala. Zároveň do tejto kategória nám spadá aj naša
juniorská reprezentantka Viktória Čerňanská, ktorá tak mohla štartovať uplynulú sezónu v dvoch disciplínach zároveň
a to za monoboby–juniori aj monoboby-ženy.
Simona Malatincová tak dosiahla v danej sezóne výsledky 11., 11., 15. a 8. miesto.
Viktória Čerňanská sa zúčastnila troch súťaží ženských monobobov v sezóne 2018/2019 a dosiahla výsledky 8., 10.
a 2. miesto.
Po náročnej letnej atletickej príprave sa zverenkyňa trénera Marcela Lopuchovského Simona Malatincová rozhodla
ukončiť štátnu športovú reprezentáciu v bobovom športe, nakoľko jej prioritou sa stala atletika a dokončenie jej
magisterského štúdia. Do zimnej sezóny 2019/2020 preto nastúpila len Viktória Čerňanská, ktorej prioritou však bola
kvalifikácia na ZOHM Lausanne 2020. Z tohto dôvodu absolvovala najmä preteky mládežníckej kvalifikačnej série
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a tak na preteky ženských monobobov už neostalo toľko času, pretože sa prelínajú termíny pretekov týchto dvoch
sérií.
Nakoniec sa teda Viktória Čerňanská zúčastnila v disciplíne ženských monobobov v sezóne 2019/2020 celkovo troch
pretekov s dosiahnutými výsledkami 13., 6., a 7. miesto. Týmito výsledkami naša len 18-ročná Viktória tak ukazuje
svoju obrovskú mieru talentu, ktorý dokáže využiť aj medzi staršími skúsenejšími súperkami pretekajúcimi nielen
v disciplíne monoboby no i v disciplíne 2-boby.
Jej šance vybojovať si miestenku na ZOH Peking 2020 sú preto obrovské a my veríme, že sa jej nielen podarí
kvalifikovať za na ZOH Peking 2022, no že sa jej podarí zabojovať na nich aj o pekné umiestnenie pre Slovensko.

Disciplína „DVOJBOBY“
Menovite sa novými reprezentačnými pilotmi 2-bobov stali Pavol Táborský (úspešný juniorský motokárový jazdec),
ktorý už mal predošlú praktickú skúsenosť s pilotovaním monobobov a Martin Bielopotocký (absolvent FTVŠ, bývalý
basketbalový reprezentant), ktorý prešiel z pozície brzdára na pozíciu pilota. V prvej časti sezóny t.j. do konca roka
2018 sa medzinárodných tréningových kempov zúčastnilo niekoľko nových nominovaných reprezentačných
športovcov, ktorí sa striedali na brzde a tými boli Lukáš Bočkay (študent FTVŠ), Viktor Ostrovský (vzpieranie Dukla
BB), Ľudovít Czokoly (crossfit). V druhej časti sezóny sa pretekov Európskeho pohára v jazde na 2-boboch a nakoniec
aj juniorských Majstrovstiev Európy a sveta zúčastnili už len skúsenejší športovci z predošlých sezón ako sú Lukáš
Kožienka, Ladislav Noskovič a Milan Haborák. Tímové duo Pavol Táborský a Milan Haborák vybojovali na ME juniorov
do 23 rokov v lotyšskej Sigulde krásne 4. miesto a na MS juniorov do 23 rokov v nemeckom Konigssee obsadili 10.
priečku.
Zimnú sezónu 2019/2020 odštartovali náš pilot Pavol Táborský na brzde s Milanom Haborákom v poradí druhým
pretekom Európskeho pohára v nemeckom Altenbergu. Keďže ide o najťažšiu dráhu v Európe, na ktorej štartoval náš
pilot po prvý krát, nevyhla sa ani naša posádka pádu, ktorý zapríčinil brzdárovi Jaroslavovi Glasnákovi stredne vážne
zranenie hlavy s otrasom mozgu. Zranenie si bohužiaľ vyžiadalo 24 hodinovú hospitalizáciu a tak na jeho miesto
nastúpil brzdár Milan Haborák, s ktorým oba pohárové preteky v závere týždňa úspešne dokončili. Celkovo sa náš
dvojbob zúčastnil v sezóne 2019/2020 spolu piatich pretekov Európskeho pohára s najlepším umiestnením na 22.
mieste. Na brzde sa striedali športovci Milan Haborák, Jaroslav Glasnák, Martin Sviták a Ján Marek Trebichavský,
s ktorým v závere sezóny obsadili na Majstrovstvách Európy juniorov do 23 rokov v rakúskom Igls 6. miesto
a rovnako potom na Majstrovstvách sveta juniorov do 23 rokov v nemeckom Winterbergu 6. miesto. Obom
výsledkom sa veľmi tešíme a sme radi, že tento mladý talentovaný len 19 ročný pilot Pavol Táborský sa bude môcť
každoročne zúčastňovať majstrovských juniorských súťaží ešte ďalších 5 rokov. Samozrejmosťou je aj jeho ďalšia
účasť na všetkých súťažiach seniorských kategórií. V úplnom závere sezóny sa konali MS v nemeckom Altenbergu,
kde napokon naša posádka nemohla štartovať z dôvodu, že vo svetovom rankingu medzinárodnej federácie IBSF
nezískala potrebný počet bodov aby sa mohla tejto majstrovskej súťaže zúčastniť. Nášmu 2-bobu chýbali 3 pohárové
preteky, ktoré v sezóne neabsolvovali, nakoľko prioritou sezóny bola pre náš zväz účasť našej juniorskej
reprezentantky Viktórie Čerňanskej na všetkých kvalifikačných pretekoch na ZOHM Lausanne 2020 a tá nám ukrojila
veľkú časť rozpočtu určenú na štátnu športovú reprezentáciu.
Disciplína 4-boby nebola v uplynulej sezóne obsadená z dôvodu nedostatočných skúseností mladého pilota
s pilotovaním bobov, no v sezóne 2020/2021 sme pripravení obsadiť už i túto disciplínu, nakoľko ďalšie 2 zimné
sezóny sú už kvalifikačnými sezónami k ZOH Peking 2022.
Čo sa týka materiálno-technického vybavenia tak v roku 2019 boli zakúpené z prostriedkov Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR nové staršie 2-boby, zn. Eurotech v hodnote 21 600 EUR. Nakoľko nové 2-boby stoja cca
60 000 – 80 000 EUR (záleží od výrobcu), tak sme zvolili túto lacnejšiu variantu k zabezpečeniu potrebného
materiálno-technického vybavenia pre našich športovcov. Prostriedky, ktoré potrebujeme na materiálno-technické
vybavenie sú radené do kategórie kapitálových výdavkov a pri nutnosti zaobstarania si tohto športového náčinia
musíme krátiť náš rozpočet určený na bežné výdavky (príspevky klubom, talentovaná mládež, športová
reprezentácia). Ministerstvo vedy, výskumu a športu SR nám nenavýšilo dotáciu, ktorú by sme mohli použiť na
obnovu nášho zastaralého materiálno-technického vybavenia už do roku 2013. A tak na prepravu bobov používame
naše staré 12-ročné vozidlo Merdes Sprinter, ktorého servisovanie sa šplhá do astronomických výšok. Takisto
používame na pretekoch 2-boby zn. SIA od lotyšského výrobcu z roku 2013 a boby od holandského výrobcu zn.
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Eurotech z r. 2011. Snažíme sa investovať každoročne aspoň do nových nožov – bežcov na boby, ktoré zakupujeme
v najlacnejšej možnej cene od lotyšského výrobcu za 6 000 EUR.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že už dlhodobo bojujeme s nedostatkom finančných prostriedkov, ktoré by sme mohli
použiť na nákup nového športového náčinia či už ide o transportné vozidlá na prepravu bobov alebo boby samotné.
V roku 2020 nás čaká ďalšia nová investícia, ktorou je kúpa nového monobobu pre Viktóriu Čerňanskú, nakoľko naša
medzinárodná federácia IBSF ukončila podporu projektu MONOBOBY, ktorý podporovala finančne tak, že všetci
športovci mali rovnaké podmienky keďže monoboby sme pre nich prenajímali za 500 EUR na týždeň, pričom IBSF
pracovníci sa starali o ich servis, prepravu i údržbu. Tak všetkým federáciám odpadli obrovské náklady súvisiace
s kúpou bobov, nožov a ich drahou prepravou. Korona kríza však zasiahla i náš šport a nakoľko prezidentovi Ivovi
Ferianimu sa nepodarili zazmluvniť nového sponzora pre tento projekt, povinnosti zaobstarať si nové monoboby
s nožmi a teda starať sa o ich prepravu a servis, preniesol na jednotlivé národné federácie. Čiže opäť sme nútení
v roku 2020 okresať náklady, ktoré sme chceli použiť na štátnu športovú reprezentáciu a musíme zakúpiť nové
monoboby v hodnote 27 000 EUR, nože za 6 000 EUR a zabezpečiť nové transportné vozidlo na ich prepravu. Vozidlo
budeme pravdepodobne riešiť formou prenájmu, nakoľko tieto neočakávané náklady sú pre nás likvidačné.
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Prehľad dosiahnutých športových výsledkov za rok 2019

Súťaže v r. 2019 organizované SZB len s domácou účasťou športovcov:
Por. číslo
1

2

3

4

5

Názov súťaže
Beh na 60 m
Skok z miesta
Hod guľou
Beh na 60m
Skok z miesta
Tlačenie trenažéra
Beh na 60m
Skok z miesta
Hod guľou
Beh na 60m
Skok z miesta
Hod guľou
Beh na 10 yardov
Skok z miesta
Hod guľou

Dátum
18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019
08.06.2019
08.06.2019
08.06.2019
20.07.2019
20.07.2019
20.07.2019
10.08.2019
10.08.2019
10.08.2019
15.09.2019
15.09.2019
15.09.2019

Miesto
Piešťany
Piešťany
Piešťany
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Nitra
Nitra
Nitra
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

Výsledkové listiny domácich súťaží za rok 2019 nájdete na našej web stránke https://www.boby.sk/výsledkysúťaží pod súborom „Výsledkové listiny domáce súťaže 2019“
Súťaže v sezóne 2019/2020 organizované medzinárodnou federáciou IBSF
s medzinárodnou účasťou športovcov, na ktoré SZB vyslal svoju športovú
reprezentáciu:
Výsledky za sezónu 2019/2020 za pohárové súťaže, MS, ME, v disciplínach 2 boby a monoboby
Dátum
konania
26.10.2019
26.10.2019
27.10.2019
27.10.2019

Typ podujatia
1. Qualif. Race Youth Mono
1. Qualif. Race Youth Mono
2. Qualif. Race Youth Mono
2. Qualif. Race Youth Mono

Disciplína
YM
YM
YM
YM

Miesto kon.
Lillehammer, NOR
Lillehammer, NOR
Lillehammer, NOR
Lillehammer, NOR

5

Športovec
Čerňanská
Sviták
Čerňanská
Sviták

Počet
Umiestnenie štart.
5
17
15
25
1
17
19
25

YM
YM
YM
YM
YM
YM
2-boby
2-boby
2-boby
WM
2-boby
YM - ženy
YM - muži

Königssee, GER
Königssee, GER
Königssee, GER
Königssee, GER
Lake Placid, USA
Lake Placid, USA
Altenberg, GER
Altenberg, GER
Winterberg, GER
Königssee, GER
Königssee, GER
St. Moritz, SUI
St. Moritz, SUI

30.1.2020 8. Europa Cup

2-boby

Igls, AUT

30.1.2020 MEJ (U23)

2-boby

Igls, AUT

8.2.2020 MSJ (U26)

2-boby

Winterberg, GER

8.2.2020 MSJ (U23)
7.3.2020 6. Europa Race Women Mono
8.3.2020 7. Europa Race Women Mono

2-boby
WM
WM

Winterberg, GER
La Plagne, FRA
La Plagne, FRA

8.11.2019
8.11.2019
9.11.2019
9.11.2019
20.11.2019
21.11.2019
5.12.2019
6.12.2019
13.12.2019
19.12.2019
20.12.2019
19.1.2020
20.1.2020

3. Qualif. Race Youth Mono
3. Qualif. Race Youth Mono
4. Qualif. Race Youth Mono
4. Qualif. Race Youth Mono
5. Qualif. Race Youth Mono
6. Qualif. Race Youth Mono
2. Europa Cup
3. Europa Cup
4. Europa Cup
3. Europa Race Women Mono
5. Europa Cup
YOG Lausanne 2020
YOG Lausanne 2020

Čerňanská
Sviták
Čerňanská
Sviták
Čerňanská
Čerňanská
Táborský, Haborák
Táborský, Haborák
Táborský, Sviták
Čerňanská
Táborský, Glasnák
Čerňanská
Sviták
Táborský,
Trebichavský
Táborský,
Trebichavský
Táborský,
Trebichavský
Táborský,
Trebichavský
Čerňanská
Čerňanská

2
23
1
22
1
1
26
22
25
13
30
2
10

14
25
14
25
6
6
29
27
30
29
32
18
18

36

44

6

8

26

27

6
6
7

7
17
17

Výsledky za sezónu 2019/2020 - celkové poradie v rebríčku medzinárodnej federácie - boby
(za všetky pohárové súťaže, MS, ME)

Sezóna
2019/2020

Pilot bobov
Táborský

Disciplína
2-boby
2-boby

2019/2020

Čerňanská

YM
WM

2019/2020

Sviták

YM

Typ podujatia
EP Ranking
IBSF Ranking
Omega Your
Series
Womens Monobob
Omega Your
Series

Umiest.

Počet
Počet štart. bodov
35
61
76
71
86
94
1

20

682

28

30

142

nebodované túto
sezónu

Použité skratky:
WM - Womens Monobob - nová disciplína pre OWG 2022
YM - Youth Monobob - kvalifikácia k YOWG 2020

Súťaže v sezóne 2018/2019 organizované medzinárodnou federáciou IBSF s medzinárodnou účasťou
športovcov, na ktoré SZB vyslal svoju športovú reprezentáciu:
Výsledky za sezónu 2018/2019 za pohárové súťaže, MS, ME, v disciplínach 2 boby a monoboby
Dátum
konania
04.11.2018
04.11.2018
05.11.2018
05.11.2018
12.12.2018

Typ podujatia
Women´s Monobob Event
1
Women´s Monobob Event
1
Women´s Monobob Event
2
Women´s Monobob Event
2
EP 3

12.12.2018 EP 3

Disciplína Miesto kon.

Športovec

Umiestnenie

WM

Lillehammer, NOR Čerňanská

8

WM

Lillehammer, NOR Malatincová

11

WM

Lillehammer, NOR Čerňanská

10

WM
2-boby

Lillehammer, NOR Malatincová
Königssee, GER
Táborský, Kožienka
Bielopotocký,
Königssee, GER
Noskovič

11
23

2-boby

6

34

Women´s Monobob Event
12.12.2018 3
13.12.2018 EP 4

WM
2-boby

Königssee, GER
Königssee, GER

13.12.2018
04.01.2019
10.01.2019
25.01.2019
26.01.2019
26.01.2019
02.02.2019
02.02.2019
15.02.2019
23.02.2019

2-boby
2-boby
2-boby
2-boby
2-boby
2-boby
2-boby
2-boby
YMW
YMW

Königssee, GER
Winterberg, GER
Igls, AUT
Sigulda, LAT
Sigulda, LAT
Sigulda, LAT
Königssee, GER
Königssee, GER
St. Moritz, SUI
St. Moritz, SUI

Malatincová
Táborský, Kožienka
Bielopotocký,
Noskovič
Táborský, Kožienka
Táborský, Kožienka
Táborský, Kožienka
Táborský, Haborák
Táborský, Haborák
Táborský, Haborák
Táborský, Haborák
Čerňanská
Čerňanská

WM

La Plagne, FRA

Čerňanská

2

WM

La Plagne, FRA

Malatincová

8

EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
ME (U23)
MSJ (U26)
MSJ (U23)
Youth Series Comp. 1
Youth Series Comp. 2
Women´s Monobob Event
24.03.2019 4
Women´s Monobob Event
24.03.2019 4

15
28
36
20
27
15
13
4
30
10
1
1

Výsledky za sezónu 2018/2019 - celkové poradie v rebríčku medzinárodnej federácie - boby
(za všetky pohárové súťaže, MS, ME)
Sezóna
2018/2019

Pilot bobov
Táborský

2018/2019

Bielopotocký

2018/2019

Čerňanská

Disciplína
2-boby
2-boby
2-boby
2-boby
YMW

Typ podujatia
EP Ranking
IBSF Ranking
EP Ranking
IBSF Ranking
Omega Your
Series

29
65
47
83

Počet štart.
48
87
48
87

1

15

Umiest.

Použité skratky:
WM - Womens Monobob - nová disciplína pre OWG 2022
YMW - Youth Monobob Women - kvalifikácia k YOWG
2020

Nižšie uvádzame webový link na všetky výsledky medzinárodných súťaží, ktoré sú zverejnené na oficiálnej stránke
medzinárodnej federácie IBSF:
https://www.ibsf.org/en/races-results?sport_bob=1&season=2018&session=EXCLUDE_TR

4.

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Za účtovné obdobie roku 2019 bola zostavená riadna účtovná závierka, ktorá bola podaná spolu s vyhotoveným
Daňovým priznaním dane z príjmu PO na finančnú správu elektronicky a to dňa 19.3.2020. Súčasťou účtovnej závierky
boli aj Poznámky k účtovnej závierke, ktorých kópiu uvádzame spolu so závierkou nižšie. Zhodnotenie základných
údajov obsiahnutých v závierke je presnejšie popísané v bodoch 5 až 7 tejto výročnej správy.
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5.

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

Názov organizácie
Členovia SZB - kluby

Popis výnosu
Suma celkom za rok 2019
Členské príspevky od PO 60,00
klubov
Členovia SZB – fyzické osoby
Členské príspevky od FO
126,00
International Bobsleigh and Prijatý
príspevok
od
9 990,00
Skeleton Federation
medzinárodnej federácie
Finančná správa
Prijaté príspevky z podielu
450,40
zaplatenej dane (2%)
MŠSR
Dotácie na bežné výdavky
95 562,00
MŠSR
Dotácie na kapitálové výdavky
13 810,00
– priebežné rozpúšťania podľa
výšky odpisov

6.

Prehľad fyzických a právnických osôb, ktorým športová organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky
prevyšujúce v súčte sumu 5 000 eur, a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené

Názov organizácie
Adidas Slovakia s.r.o.
Auto – Impex, s.r.o.
Olympis, s.r.o.

Športový bobový klub OLYMPIS

7.

Popis účelu
Športové odevy zn. Adidas pre športovcov SZB a kluby
Oprava vozidla Mercedes Sprinter (r. 2008)
Administratívne práce za rok 2019 vykonávané externe (SZB
nemá v priamom zamestnaneckom pomere práce gen.
sekretára)
Príspevky klubom – vyúčtované použitie reálnych nákladov

Prehľad nákladov športovej organizácie, vrátane prehľadu nákladov na prevádzku športovej organizácie,
mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov podľa zákona o cestovných náhradách

Spotrebné nákupy – účty 501
Názov nákladového účtu
Športové odevy a potreby
Regeneračné prípravky
Lekárske a zdravotnícke potreby
Technický materiál na boby
Ostatná spotreba - rôzne
PHM Toyota RAV4
PHM Sprinter
PHM VW Passat
Autodoplnky
PHM Toyota RAV4 20% nedaňovo
PHM Sprinter 20% nedaňovo
PHM VW Passat 20% nedaňovo
Ostatná sportrea nedaňová

Suma celkom za rok 2019
7 752,66
1 413,40
365,38
361,15
149,40
1 302,53
179,32
702,12
1 543,12
329,60
47,31
171,38
136,96

Služby – účty 511, 512, 513, a 518
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Názov nákladového účtu
Opravy a udržiavanie – autá (vrátane poistných udalostí)
Opravy a udržiavanie - boby
Cestovné - zahraničné
Cestovné – zahraničné nedaňové
Náklady na reprezentáciu

Suma celkom za rok 2019
15 233,64
940,00
50 581,40
1 832,17
28,96

Osobné náklady – účty 521, 524, 527
Názov nákladového účtu
Mzdové náklady
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady – tvorba RF

Suma celkom za rok 2019
1 563,69
550,25
14,14

Ostanté náklady – účty 544, 545, 547 a 549
Názov nákladového účtu
Úroky
Kurzové straty
Ostatné služby – tel. poplatky + internet
Ostatné služby – regenerácia a rehabilitácia
Ostatné služby – prenájom tréningových priestorov
Ostatné služby – kondičná príprava
Ostatné služby – iné (rôzne)
Ostatné služby – administratívne práce
Ostatné služby – poštovné + parkovné
Ostatné služby – nedaňové
Iné ostatné náklady – bankové poplatky
Iné ostatné náklady – poistenie športovcov
Iné ostatné náklady – poistenie áut
Iné ostatné náklady - nedaňové

Suma celkom za rok 2019
469,41
279,12
1 698,87
583,00
4 677,62
4 842,00
2 754,49
11 520,00
65,75
20,00
423,03
754,05
1 105,47
176,20

Odpisy, predaný majetok, opravné položky – účet 551
Názov nákladového účtu
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Odpisy k majetku obstaranému z dotácie na r. 2013

Suma celkom za rok 2019
17 509,00
2 549,00

Poskytnuté príspevky – účet 561
Názov nákladového účtu
Poskytnuté príspevky klubom - ŠBK
Poskytnuté príspevky klubom – ŠK Atletika BA
Poskytnuté príspevky klubom – ŠBR Piešťany
Poskytnuté príspevky klubom – Školský ŠK J.A. Komenského
Poskytnuté príspevky medzinár. federácii - IBSF

Suma celkom za rok 2019
14 100,59
2 397,04
533,52
1 459,86
300,00

8.

Stav a pohyb majetku a záväzkov zväzu

Stav a pohyb majetku a záväzkov je rozpísaný v priložených Poznámkach k účtovnej závierke (na str. 3 a 4), ktoré sú
súčasťou Účtovnej závierky zostavenej ku dňu 31.12.2019 uvedenej v bode 4 tejto výročnej správy.
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9.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia

Predseda zväzu Milan Jagnešák predloží členom výkonného výboru na najbližšej konferencii, ktorá je naplánovaná na
dňa 30.7.2020, svoj návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019, ktorým je strata vo výške 27 050,23
EUR. Predseda navrhne zaúčtovať vykázaná stratu ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia roku 2019 účtovným
zápisom 428/431.

10.

Zmeny vykonané v zakladajúcich dokumentoch a predpisoch zväzu

V účtovnom období roku 2019 neboli vykonané žiadne zmeny v zakladajúcich dokumentov a tak naďalej platia Stanovy
Slovenského zväzu bobistov, ktoré boli platné aj ku koncu účtovného obdobia 2018 a sú evidované na Ministerstve
vnútra SR pod č. spisu VVS/1-900/90-17456-3 a VVS/1-900/90-17456-4 (dodatok). Úplné znenie aktuálnych stanov je
možné pozrieť si na webovom linku:
https://www.boby.sk/legislativa/stanovy/

11.

Zmeny v zložení orgánov zväzu

Na zasadnutí Konferencie Slovenského zväzu bobistov zo dňa 30.6.2019 bolo schválené nové zloženie orgánov
občianskeho združenia. Bol vymenovaný nový podpredseda SZB Pavol Táborský starší, ktorý nahradil Ing. Ladislava
Noskoviča, ktorý doposiaľ zastával túto funkciu a dobrovoľne sa jej vzdal.
Medzi nových členov Výkonného výboru bol ďalej vymenovaný Pavol Táborský mladší, ktorí bude zástupcom
športovcov namiesto Mgr. Radka Matouška, ktorý sa vzdal svojej funkcie písomným oznámením zo dňa 29.11.2018
po tom, čo bolo začaté voči nemu disciplinárne konanie.

Odo dňa 30.6.2019 bolo nové zloženie orgánov SZB nasledovné:

ZLOŽENIE ORGÁNOV SLOVENSKÉHO ZVÄZU BOBISTOV
Platné od 30.6.2019

PREDSEDA SZB:
Milan Jagnešák
dátum narodenia: 29.08.1969, bydlisko: Líščie údolie 134, 841 04 Bratislava
VÝKONNÝ VÝBOR SZB
Predseda:

Milan Jagnešák
dátum narodenia: 29.08.1969, bydlisko: Líščie údolie 134, 841 04 Bratislava

Podpredseda:

Ing. Ladislav Noskovič
dátum narodenia: 05.04.1980, bydlisko: Mateja Bela 10/4661, 921 01 Piešťany

Podpredseda:

Pavol Táborský st.
dátum narodenia: 6.12.1977, bydlisko: Obchodná 350, Veľké Orvište, 922 01 Piešťany

Člen:

Ing. Martin Tešovič
dátum narodenia: 26.10.1974, bydlisko: Armádna 4, 911 01 Trenčín
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Člen:

Mgr. Andrej Bician
dátum narodenia: 15.05.1984, bydlisko: Ul. 29. augusta 32/A, 811 09 Bratislava

Člen:

Mgr. Radek Matoušek
dátum narodenia: 25.08.1989, bydlisko: 5. května 872, 294 01 Bakov nad Jizerou

Člen:

Pavol Táborský ml.
dátum narodenia: 21.06.2001, bydlisko: Obchodná 350, Veľké Orvište, 922 01 Piešťany

Člen:

MUDr. Martin Šimkanin
dátum narodenia: 11.02.1970, bydlisko: Mesačná 5, 821 02 Bratislava

Člen:

Lucia Zvarová
dátum narodenia: 03.05.1974, bydlisko: Koreničova 13, 811 00 Bratislava

KONTROLÓR SZB
Ing. Martin Neštrák
dátum narodenia: 09.11.1970, bydlisko: Antická 9, 851 10 Bratislava
DISCIPLINÁRNA KOMISIA SZB
Predseda:

Mgr. Marcel Lopuchovský
dátum narodenia: 02.05.1977, bydlisko: Vlčie hrdlo 56, 821 07 Bratislava

Člen:

JUDr. Ján Tóth
dátum narodenia: 07.07.1981, bydlisko: Líščie Nivy 25, 821 08 Bratislava

Člen:

Mgr. Lukáš Kožienka
dátum narodenia: 30.06.1989, bydlisko: Veterná 389, 029 42 Bobrov

ARBITRÁŽNA KOMISIA SZB
Predseda:

Mgr. Marcel Lopuchovský
dátum narodenia: 02.05.1977, bydlisko: Vlčie hrdlo 56, 821 07 Bratislava

Člen:

JUDr. Ján Tóth
dátum narodenia: 07.07.1981, bydlisko: Líščie Nivy 25, 821 08 Bratislava

Člen:

Mgr. Lukáš Kožienka
dátum narodenia: 30.06.1989, bydlisko: Veterná 389, 029 42 Bobrov

Ostatní členovia občianskeho zduženia Slovenský zväz bobistov, ktorých delíme na právnické a fyzické osoby sú
v súlade so Zákonom o športe zverejnený v Informačnom systéme športu.

28

12.

Povinnosť overenia účtovnej závierky a výročnej správy audítorom

Za účtovné obdobie roku 2019 vyplynula nášmu občianskemu združeniu už pod druhý krát povinnosť nechať si overiť
účtovnú závierku a výročnú správu SZB audítorom, nakoľko príjmy zo štátneho rozpočtu presiahli v danom účtovnom
období výšku 100 000,- EUR.
Tento audit bude vykonaný a ukončený v súlade so Zákonom o športe a ďalšími právnymi predpismi najneskôr do
konca nasledujúceho účtovného obdobia t.j. do konca roka 2020. Správa nezávislého audítora bude prejednaná
najskôr na zasadnutí Výkonného výboru SZB, potom na riadnom zasadnutí Konferencie SZB konajúcej sa raz ročne
a následne bude zverejnená na našom webovom sídle ako aj v ISŠ.
Po prvý krát nášmu občianskemu združeniu vyplynula povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku a výročnú správu
SZB audítorom za rok 2018. Tento audit bol vykonaný do konca nasledujúceho účtovného obdobia, k čomu audítor
vyhotovil a predložil svoju správu nezávislého audítora, ktorá bola prejednaná na zasadnutí výkonného výboru SZB zo
dňa 28.12.2019 a bude aj schválená na najbližšom riadnom zasadnutí Konferencie SZB v r. 2020. Na základe
odporúčaní audítora boli vykonané zmeny v účtovníctve za rok 2018, ktoré sa zväčša týkali technického preúčtovania
jednotlivých nákladov. Na zasadnutí Výkonného výboru zo dňa 28.12.2019 bola prejednaná a schválená aj nová
účtovná závierka za rok 2018 po audite ako aj nová výročná správa SZB za rok 2018 po audite, ktoré boli elektronicky
podané na finančnú správu. Na najbližšej riadnej Konferencii SZB konajúcej sa v roku 2020 budú oba vyššie
menované dokumenty schválené najvyšším orgánom SZB.

Bratislava, dňa 29.06.2020
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