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VÝROČNÁ SPRÁVA 

Slovenského zväzu bobistov 
za rok 2020 

 
 
 
 
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 2020, ktorá bude prerokovaná a schválená na najbližšom zasadnutí najvyššieho 
orgánu SZB – KONFERENCII, ktorá je naplánovaná na 29. júna 2021.   
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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 
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. 
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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:  Slovenský zväz bobistov (ďalej SZB) 
Právna forma:   občianske združenie 
Štatutárny zástupca:  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. 

 
2. Prehľad činností a projektov vykonávaných v roku 2020  
 
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 
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.  
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S cieľom nominácie na ďalšie Zimné olympijské hry mládeže Lausanne 2020, sme v sezóne 2018/2019 začali pracovať 
s novou skupinou športovcov spadajúcich do kategórie mládeže do 18 rokov. Jazdu v monobobe si vyskúšali piloti 
Milan Haborák (nar. 2002) a Viktória Čerňanská (nar. 2002) patriaca pod klub Atletika Bratislava s trénerom 
Andrejom Bicianom. 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.  
 
V olympijskej sezóne 2019/2020 sa k Viktórii Čerňanskej pripojil nový 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 dievčat a tak nakoniec po absolvovaní 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 individuálnych športoch. Vďaka tomuto 
výsledku mala byť Viktória zaradená do TOP tímu 2021 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pričom mali 
byť poukázané na tento účel nášmu zväzu prostriedky za zisk striebornej medaily zo ZOH mládeže vo výške 15 000 
EUR. Nič také sa však nestalo, nakoľko z dôvodu pandémie COVID-19 naša vláda prijala úpravu zákona, ktorá 
nepočítala so športovcami, ktorý i napriek pandémii boli schopní dosiahnuť kvalitné výsledky na vrcholových 
súťažiach, na základe ktorých mali byť zaradený do TOP tímu. Viktóriu sa nám však podarilo zaradiť do rezortného 
strediska Športového centra polície, ktoré nám pomáha s financovaním prevažne jej letnej tréningovej prípravy, za 
čo sme im vďační.  
 
 
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 úvodnej sezóne 2018/2019 kedy disciplína MONOBOBY-ženy sa vôbec po prvý krát objavila v oficiálnom kalendári 
súťaží medzinárodnej bobovej federácie IBSF, sme na túto disciplínu nominovali okrem vtedy len 16-ročnej Viktórii 
Čerňanskej aj 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.  
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.  
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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 
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 Viktória tak ukázala svoju obrovskú 
mieru talentu, ktorý dokáže využiť aj medzi staršími skúsenejšími súperkami pretekajúcimi nielen v disciplíne 
monoboby no i v disciplíne 2-boby.  
 
Na zimnú sezónu 2020/2021 sme boli nútení zakúpiť nové MONOBOBY zn. iXent 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 pribudli v sezóne 2020/2021 obrovské 
náklady súvisiace s kúpou bobov, nožov a ich drahou prepravou. Nový monobob zn. iXent Mníchov sme zakúpili 
spolu s príslušenstvom v sume 29 387 EUR vrátane DPH na jeseň 2020 od jediného certifikovaného výrobcu 
spoločnosti iXent Mníchov tak ako i všetky ostatné krajiny.   
 
Samotná kúpa monobobu sa nám skomplikovala z dôvodu, že hlavná kontrolórka športu, ktorá vykonávala kontrolnú 
činnosť v našom občianskom združení Slovenský zväz bobistov za obdobie rokov 2016 až 2018, podala ešte pred 
ukončením kontroly svoj návrh na Ministerstvo školstva SR o pozastavenie našej dotácie zo štátneho rozpočtu čím 
nám Ministerstvo školstva zablokovalo poslednú štvrťročnú splátku určenú práve na kúpu tohto monobobu. Aj 
s týmto problémom sme sa už v rozbehnutej sezóne nakoniec vysporiadali tým, že sa nám podarilo s našou 
medzinárodnou federáciou IBSF podpísať Zmluvu o pôžičke na tento monobob. Spôsobilosť prijímateľa verejných 
prostriedkov nám bola cca o mesiac obnovená, nakoľko sme prijali potrebné opatrenia k odstráneniu nedostatkov 
objavených kontrolou hlavnej kontrolórky športu. Išlo najmä o porušenie §20 Zákona o športe, ktorý určuje 
povinnosť zväzom vylúčiť tzv. KONFLIKT ZÁUJMOV.  
 
Zimnú sezónu 2020/2021 teda odštartovala Viktória Čerňanská na novo-zakúpenom monobobe zn. iXent. Na jeho 
prepravu sme si v sezóne prenajímali transportné vozidlo, nakoľko vo zväze máme len jedno transportné vozidlo zn. 
Mercedes Sprinter, ktoré ale využíva naša mužská posádka 2-bobov.  
 
Viktórii nebolo  umožnené ešte v sezóne 2020/2021 jazdiť sériu pretekov Svetového pohára, nakoľko tento rebríček 
zostavovalo IBSF z disciplíny 2-boby z výsledkov sezóny 2019/2020. A tak v rámci série pretekov Európskeho pohára 
sa naša úspešná reprezentantka zúčastnila len 3 pretekov Európskeho pohára (umiestnenia 7., 7., 13. miesto), 
nakoľko medzinárodná federácia ponúkla ešte 2 preteky, ktoré sa mali konať v lotyšskej Sigulde, no z dôvodu nízkeho 
počtu štartujúcich posádok kvôli pandémii COVID-19, boli tieto preteky zrušené a ničím nenahradené.  V závere 
sezóny sa však konali vôbec historicky prvé Majstrovstvá sveta v monoboboch žien, na ktorých Viktória mala 
možnosť porovnať sa so svetovou špičkou, pričom obsadila krásne 18. miesto z pomedzi 23 štartujúcich. Tento 
výsledok považujeme za veľký úspech, nakoľko tieto majstrovstvá sa konali na najťažšej európskej dráhe 
v nemeckom Altenbergu, kde Viktória jazdila po prvý krát. 
 
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 muži“  
 
Zimnú sezónu 2019/2020 odštartovali náš pilot Pavol Táborský (nar. 2001) 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. 
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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 20 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 2019/2020 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. 
 
V zimnej sezóne 2020/2021 sa náš pilot Pavol Táborský spolu s brzdármi Ján Marek Trebichavský a Ladislav Noskovič 
zúčastnil celkovo 6-tich pretekov Európskeho pohára s umiestneniami 24., 24., 12., 11., 20., 18. miesto. V závere 
sezóny 2020/2021 sa posádka Táborský/Trebichavský zúčastnila pretekov Majstrovstiev sveta juniorov konajúcich sa 
vo švajčiarskom St. Moritzi kde obsadili v kategórii 2-boby muži U23 krásne 5. miesto a v kategórii 2-boby muži U26 
15. miesto. Ich najlepším výsledkom sezóny bolo nepochybne však 3. miesto z pretekov Majstrovstiev Európy 2-boby 
muži U23, ktoré sa konali v nemeckom Konigssee.  
 
Disciplína „DVOJBOBY ženy“  
 
V zimnej sezóne 2020/2021 sa po prvý krát predstavila aj naša posádka 2-bobov žien v zložení Viktória Čerňanská 
a Patrícia Horváthová-Tajcnárová. Ide o prvú ženskú posádku 2-bobov v histórii slovenskej reprezentácie. Toto naše 
duo sa zúčastnilo v ich úvodnej sezóne celkovo 3 pretekov Európskeho pohára s umiestneniami 3., 4. a 11. miesto. 
V závere sezóny sa konali vrcholové majstrovské súťaže, na ktorých tieto pretekárky získali bronzovú medailu v súťaži 
2-boby ženy v kategórii do 23 rokov z MSJ St. Moritz 2021. V kategórii do 26 rokov skončili na 10. priečke. Posledná 
súťaž sezóny – Majstrovstvá Európy juniorov 2-boby ženy bola z technickým príčin nakoniec zrušená i keď tréning na 
túto súťaž, konajúcu sa v nemeckom Konigssee, absolvovala pilotka Viktória Čerňanská už s novou brzdárkou 
(guliarkou) Natáliou Válekovou.  
 
Našim hlavným cieľom do blížiacej sa sezóny je účasť našich športovcov na Zimných olympijských hrách Peking 2022, 
ktoré sa budú konať už vo februári 2022. Šancu nominovať sa na OH má Viktória Čerňanská len v disciplíne monoboby, 
nakoľko v tejto disciplíne sa môže zúčastniť celej série pretekov Svetového pohára, ktoré budú zároveň jej 
kvalifikačnými pretekmi na ZOH. Disciplínu 2-boby bude musieť v tomto roku vynechať, nakoľko v nej môže jazdiť len 
preteky Európskeho pohára, ktoré sa nedajú časovo zosúladiť s termínmi pretekov Svetového pohára v monoboboch.  
Naša mužská posádka 2-bobov  v zložení Táborský/Trebichavský sa majú šancu nominovať na ZOH zo série 
kvalifikačných pretekov Severo-amerického pohára. Účasť na tejto sérii pretekov konajúcich sa za oceánom je však 
veľmi finančne nákladná z dôvodu prepravy športového náčinia, leteniek pre športovcov, zapožičaniu auta, atď. Len 
samotná zaoceánska preprava bobov stojí vyše 8 000 EUR (cesta leteckým CARGO tam a späť).  
 
Nedostatok financií, ktoré náš zväz získava najmä z prostriedkov dotácie od Ministerstva školstva, veda, výskumu 
a športu SR sa prejavuje najmä na nízkom počte našich reprezentantov, ktorým sme schopní hradiť náklady spojené 
s ich štátnou športovou reprezentáciou. Nášmu združeniu chronicky chýbajú prostriedky potrebné na kúpu 
materiálno-technického vybavenia našich posádok. Potrebovali by sme zakúpiť nové 2-boby, nakoľko už máme 
posádku 2-bobob mužov i žien, tak každá posádka musí mať vlastné boby. Ďalej potrebujeme prostriedky na kúpu 
nového transportného vozidla na prepravu bobov, lebo náš zväz disponuje len jedným takýmto vozidlom, ktorého 
servisovanie je už neekonomické z dôvodu jeho značného opotrebenia, keďže sa jedná o rok výroby 2008 – čiže 13 
ročné vozidlo. Ďalšou nevyhnutnosťou je kúpa nových nožov/bežcov na 2-boby v cene cca 6 000 EUR. Naposledy náš 
zväz získal dotáciu určenú priamo na takéto kapitálové výdavky v roku 2013 pred OH Soči, kedy sme boli schopní kúpiť 
pre našu vtedajšiu posádku s pilotom Milanom Jagnešákom nové športové náčinie – 2-boby zn. SIA Latvia.  
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3.  Prehľad dosiahnutých športových výsledkov za rok 2020 

 
Súťaže v r. 2020 organizované SZB len s domácou účasťou športovcov: 
 

Por. číslo Názov súťaže Dátum Miesto 

1 Beh na 60 m 13.06.2020 Nitra 

 Skok z miesta 13.06.2020 Nitra 

 Hod guľou 13.06.2020 Nitra 

2 Beh na 60m 20.06.2020 Bratislava 

 Skok z miesta 20.06.2020 Bratislava 

 Tlačenie trenažéra  20.06.2020 Bratislava 

3 Beh na 60m 25.07.2020 Šamorín 

 Skok z miesta 25.07.2020 Šamorín 

 Hod guľou 25.07.2020 Šamorín 

4 Beh na 60m 22.08.2020 Bratislava 

 Skok z miesta 22.08.2020 Bratislava 

 Hod guľou 22.08.2020 Bratislava 

5 Beh na 10 yardov 19.09.2020 Bratislava 

 Skok z miesta 19.09.2020 Bratislava 

 Hod guľou 19.09.2020 Bratislava 

 Tlačenie trenažéra 19.09.2020  Bratislava 

 
Výsledkové listiny domácich súťaží za rok 2020 nájdete na našej web stránke https://www.boby.sk/výsledky-
súťaží pod súborom „Výsledkové listiny domáce súťaže 2020“ 
 
Súťaže v sezóne 2020/2021 organizované medzinárodnou federáciou IBSF s medzinárodnou účasťou 
športovcov, na ktoré SZB vyslal svoju športovú reprezentáciu: 
 
Výsledky za sezónu 2020/2021 monoboby ženy, 2-boby ženy a 2-boby muži v rámci pretekov Európskeho pohára + MSJ, 
MEJ a MS 
 
 

Dátum konania Typ podujatia Disciplína Miesto kon.  Športovec Umiestn.  Počet 
štart.  

5.12.2020 Women´s Mono vrámci EP WM Winterberg, GER Čerňanská 7 10 

5.12.2020 1. Europa Cup 2-boby Winterberg, GER Táborský, Noskovič 24 33 

6.12.2020 2. Europa Cup 2-boby Winterberg, GER Táborský, Trebichavský 24 32 

19.12.2020 2-women´s bob 2W Sigulda, LAT Čerňanská, Horváthová 3 4 

19.12.2020 3. Europa Cup 2-boby Sigulda, LAT Táborský, Noskovič 12 12 

20.12.2020 2-women´s bob 2W Sigulda, LAT Čerňanská, Horváthová 4 (pád) 4 

20.12.2020 4. Europa Cup 2-boby Sigulda, LAT Táborský, Noskovič 11 12 

13.1.2021 7. Europa Cup 2-boby Innsbruck, AUT Táborský, Noskovič 20 28 

14.1.2021 Women´s Mono v rámci EP WM Innsbruck, AUT Čerňanská 7 8 

15.1.2021 2-women´s bob 2W Innsbruck, AUT Čerňanská, Horváthová 11 14 

22.1.2021 MSJ (U23) 2-women´s bob 2W St. Moritz, SUI Čerňanská, Horváthová 3 3 

22.1.2021 MSJ (U26) 2-women´s bob 2W St. Moritz, SUI Čerňanská, Horváthová 10 10 

22.1.2021 MSJ (U23) 2-boby St. Moritz, SUI Táborský, Trebichavský 5 5 

22.1.2021 MSJ (U26) 2-boby St. Moritz, SUI Táborský, Trebichavský 15 16 

13.a14.2.2021  WCH Women´s Mono WM Altenberg, GER Čerňanská 18 23 

20.2.2021 Women´s Mono vrámci EP WM Konigssee, GER Čerňanská 13 19 

20.2.2021 8. Europa Cup 2-boby Konigsee, GER Táborský, Trebichavský 18 32 

20.2.2021 MEJ (U23) 2-boby Konigsee, GER Táborský, Trebichavský 3 9 

20.2.2021 MEJ (U26) 2-boby Konigsee, GER Táborský, Trebichavský 9 18 

 
 
 

https://www.boby.sk/výsledky-súťaží
https://www.boby.sk/výsledky-súťaží
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Výsledky za sezónu 2020/2021 – celkové poradie v rebríčku medzinárodnej federácie – boby (za všetky pohárové súťaže,  
MSJ, MEJ a MS 
 

Sezóna Pilot bobov Disciplína Typ podujatia Umiest. Počet 
štart. 

Počet bodov 

2020/2021 Táborský 2-boby muži EP Ranking 18 50 250 

  2-boby muží IBSF Ranking Nebodované túto sezónu   

2020/2021 Čerňanská WM Women´s Monobob 21 48 304 

  2-boby ženy EP Ranking 22* 26 68 

  WM a 2-boby ž IBSF Ranking Nebodované túto sezónu   

 
 
Poznámky:  

• Toto umiestnenie pozostáva len z jedného započítaného preteku EP, nakoľko 2 preteky, na kt. sa Viktória zúčastnila 
v Sigulde. Lotyšsku a obsadila na nich 3. a 4. miesto sa jej nezapísali z dôvodu nízkeho počtu účastníkov súťaže v COVID 
sezóne. Tento celkový výsledok preto nemá viacmenej žiadnu výpovednú hodnotu. 

 

 
Súťaže v sezóne 2019/2020 organizované medzinárodnou federáciou IBSF s medzínárodnou účasťou 
športovcov, na ktoré SZB vyslal svoju športovú reprezentáciu: 
 
Výsledky za sezónu 2019/2020 za pohárové súťaže, MSJ, MEJ, YOG, v disciplínach monoboby a 2-boby 
 

       

Dátum konania Typ podujatia Disciplína Miesto kon. Športovec 
Umiestneni
e 

Počet 
štart. 

26.10.2019 1. Qualif. Race Youth Mono YM Lillehammer, NOR Čerňanská 5 17 

26.10.2019 1. Qualif. Race Youth Mono YM Lillehammer, NOR Sviták 15 25 

27.10.2019 2. Qualif. Race Youth Mono YM Lillehammer, NOR Čerňanská 1 17 

27.10.2019 2. Qualif. Race Youth Mono YM Lillehammer, NOR Sviták 19 25 

8.11.2019 3. Qualif. Race Youth Mono YM Königssee, GER Čerňanská 2 14 

8.11.2019 3. Qualif. Race Youth Mono YM Königssee, GER Sviták 23 25 

9.11.2019 4. Qualif. Race Youth Mono YM Königssee, GER Čerňanská 1 14 

9.11.2019 4. Qualif. Race Youth Mono YM Königssee, GER Sviták 22 25 

20.11.2019 5. Qualif. Race Youth Mono YM Lake Placid, USA Čerňanská 1 6 

21.11.2019 6. Qualif. Race Youth Mono YM Lake Placid, USA Čerňanská 1 6 

5.12.2019 2. Europa Cup 2-boby Altenberg, GER Táborský, Haborák 26 29 

6.12.2019 3. Europa Cup 2-boby Altenberg, GER Táborský, Haborák 22 27 

13.12.2019 4. Europa Cup 2-boby Winterberg, GER Táborský, Sviták 25 30 

19.12.2019 3. Europa Race Women Mono WM Königssee, GER Čerňanská 13 29 

20.12.2019 5. Europa Cup 2-boby Königssee, GER Táborský, Glasnák 30 32 

19.1.2020 YOG Lausanne 2020 YM - ženy St. Moritz, SUI Čerňanská 2 18 

20.1.2020 YOG Lausanne 2020 YM - muži St. Moritz, SUI Sviták 10 18 

30.1.2020 8. Europa Cup 2-boby Igls, AUT Táborský, Trebichavský 36 44 

30.1.2020 MEJ (U23) 2-boby Igls, AUT Táborský, Trebichavský 6 8 

8.2.2020 MSJ (U26) 2-boby Winterberg, GER Táborský, Trebichavský 26 27 

8.2.2020 MSJ (U23) 2-boby Winterberg, GER Táborský, Trebichavský 6 7 

7.3.2020 6. Europa Race Women Mono WM La Plagne, FRA Čerňanská 6 17 

8.3.2020 7. Europa Race Women Mono WM La Plagne, FRA Čerňanská 7 17 

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

       

Sezóna Pilot bobov Disciplína Typ podujatia Umiest. Počet štart. 
Počet 
bodov 

2019/2020 Táborský 2-boby EP Ranking 35 61 76 

    2-boby IBSF Ranking 71 86 94 

2019/2020 Čerňanská YM Omega Your Series 1 20 682 

    WM Womens Monobob nebodované túto sezónu     

2019/2020 Sviták YM Omega Your Series 28 30 142 
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Použité skratky:      
WM - Womens Monobob - nová disciplína pre OWG 2022     
YM - Youth Monobob - kvalifikácia k YOWG 2020      

 

   
Nižšie uvádzame webový prepojenie na všetky výsledky medzinárodných súťaží, ktoré sú zverejnené na oficiálnej 
stránke medzinárodnej federácie IBSF: 
 
https://www.ibsf.org/en/races-results?sport_bob=1&session=EXCLUDE_TR 
 
 
4. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 
 
Za účtovné obdobie roku 2020 bola zostavená riadna účtovná závierka, ktorá bola podaná spolu s vyhotoveným 
Daňovým priznaním dane z príjmu PO na finančnú správu elektronicky a to dňa 26.3.2021. 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. 
 
 

https://www.ibsf.org/en/races-results?sport_bob=1&session=EXCLUDE_TR
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5. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 
 

Názov organizácie Popis výnosu Suma celkom za rok 2019 

Členovia SZB - kluby Členské príspevky od PO - 
klubov 

60,00 

Členovia SZB – fyzické osoby Členské príspevky od FO 120,00 

International Bobsleigh and 
Skeleton Federation 

Prijatý príspevok od 
medzinárodnej federácie 

9 700,00 

Slovenský olympijský 
a športový výbor 

Príspevok z olympijskej 
solidarity MOV (YOG) 

1 164,00 
 

MŠSR Dotácie na bežné výdavky 82 424,00 

MŠSR Dotácie na kapitálové výdavky 
– priebežné rozpúšťania podľa 
výšky odpisov 

14 626,30 

 
 
 
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 Popis účelu 

MDM Personal, s.r.o. Administratívne práce za rok 2020 vykonávané externe (SZB 
nemá v priamom zamestnaneckom pomere práce gen. 
sekretára) 

Dušan Michalec - BRENA Nadstavba na prepravu bobov do trans. vozidla, Renovácia 
transportných boxov na boby 

Športový bobový klub OLYMPIS Príspevky klubom –  vyúčtované použitie reálnych nákladov 

 
 
 
 
7. 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 Suma celkom za rok 2020 

Športové odevy a potreby 865,94 

Regeneračné prípravky 985,08 

Lekárske a zdravotnícke potreby 141,59 

Technický materiál na boby 215,68 

Reklamné predmety do 17 EUR kus 235,28 

Ostatná spotreba - rôzne 25,93 

PHM Toyota RAV4 813,57 

PHM Sprinter 651,30 

PHM VW Passat 16,00 

Autodoplnky 1 781,39 

PHM Toyota RAV4 20% nedaňovo 203,35 

PHM Sprinter 20% nedaňovo 162,80 

PHM VW Passat 20%  nedaňovo 4,00 

Ostatná spotreba nedaňová 86,70 

 
Služby – účty 511, 512, 513, a 518 
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Názov nákladového účtu Suma celkom za rok 2020 

Opravy a udržiavanie – autá (vrátane poistných udalostí) 3 174,03 

Opravy a udržiavanie - boby 3 115,20 

Opravy a udržiavanie - ostatné 9,90 

Cestovné - zahraničné 31 302,15 

Cestovné – zahraničné nedaňové 202,45 

Náklady na reprezentáciu 18,85 

Ostatné služby – telef. poplatky + internet 2 722,91 

Ostatné služby - iné 3 258,73 

Ostatné služby – administratívne práce 11 967,00 

Ostatné služby – poštovné a parkovné 62,10 

Ostatné služby – vstupujúce do nákladov až po ich zaplatení 1 600,00 

 
Osobné náklady – účty 521, 524, 527 

Názov nákladového účtu Suma celkom za rok 2020 

Mzdové náklady 1 749,59 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 615,68 

Zákonné sociálne náklady – tvorba RF 15,82 

 
Ostatné náklady – účty 542, 544, 545, 547 a 549 

Názov nákladového účtu Suma celkom za rok 2020 

Ostatné pokuty a penále 9 868,21 

Úroky 295,87 

Kurzové straty 43,76 

Ostatné náklady – regenerácia a rehabilitácia 144,90 

Ostatné náklady – ošetrenie športovcov 708,00 

Ostatné služby – prenájom tréningových priestorov a náčinia 570,00 

Ostatné služby – kondičná príprava 5 231,00 

Ostatné služby – administratívne práce 11 520,00 

Iné ostatné náklady – bankové poplatky 278,12 

Iné ostatné náklady – IBSF ročný príspevok 300,00 

Iné ostatné náklady – poistenie športovcov 319,71 

Iné ostatné náklady – poistenie áut 1 094,04 

Iné ostatné náklady - nedaňové 73,90 

 
Odpisy, predaný majetok, opravné položky – účet 551, 552  

Názov nákladového účtu Suma celkom za rok 2020 

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 16 449,65 

Zostatková cena predaného dlhodobého nehm. a hmot. majetku 7 708,00 

 
Poskytnuté príspevky – účet 561 

Názov nákladového účtu Suma celkom za rok 2020 

Poskytnuté príspevky klubom - ŠBK 13 000,00 

Poskytnuté príspevky klubom – ŠK Atletika BA 1 499,00 

Poskytnuté príspevky klubom – ŠBR Piešťany 373,00 

Poskytnuté príspevky klubom – Školský ŠK J.A. Komenského 1 837,00 

 
 
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 až 6), ktoré sú 
súčasťou Účtovnej závierky zostavenej ku dňu 31.12.2020 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 29.6.2021, svoj návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2020, ktorým je strata vo výške 9 174,92 
EUR. Predseda navrhne zaúčtovať vykázaná stratu ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov - roku 
2020 účtovným zápisom 428/431.  
 
 
10. Zmeny vykonané v zakladajúcich dokumentoch a predpisoch zväzu 
 
V účtovnom období roku 2020 neboli vykonané žiadne zmeny v zakladajúcich dokumentov a tak naďalej platia Stanovy 
Slovenského zväzu bobistov, ktoré boli platné aj ku koncu minulého účtovného obdobia 2019 a sú evidované na 
Ministerstve vnútra SR pod č. spisu VVS/1-900/90-17456-3 a VVS/1-900/90-17456-4 (dodatok). Na Konferencii SZB, 
ktorá je naplánovaná na 29.6.2021 bude schvaľované nové znenie stanov, ktoré budú v súlade s aktuálnymi zmenami 
Zákona o športe a to v oblasti boja proti antidopingu a v oblasti vylúčenia konfliktu záujmov. Úplné znenie aktuálnych 
stanov je možné pozrieť si na webovom linku:  
https://www.boby.sk/legislativa/stanovy/ 
Nové znenie stanov bude po jeho schválení riadnou Konferenciou SZB ihneď podané do podateľne Ministerstva vnútra 
SR – sekcii verejnej správy na zaevidovanie.  
 
 
11. Zmeny v zložení orgánov zväzu 
 
V zdaňovacom období roku 2020 nenastali žiadne zmeny v zložení orgánov zväzu.  
V platnosti je preto nasledovné zloženie orgánov SZB: 
 
 

ZLOŽENIE ORGÁNOV SLOVENSKÉHO ZVÄZU BOBISTOV 
Platné ku dňu 30.10.2020 

 

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: 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 

Člen: Mgr. Andrej Bician 

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

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 

 

 

 

https://www.boby.sk/legislativa/stanovy/
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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 zverejnení v Informačnom systéme športu.  
 
 
12. Povinnosť overenia účtovnej závierky a výročnej správy audítorom 
 
Za účtovné obdobie roku 2020 už nevyplýva zo Zákona nášmu občianskemu združeniu povinnosť nechať si overiť 
účtovnú závierku a výročnú správu SZB audítorom, nakoľko príjmy zo štátneho rozpočtu nepresiahli v danom 
účtovnom období výšku 250 000,- EUR.   
 
V roku 2020 prebiehal audit účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2019, ktorý v súlade so Zákonom o športe a 
ďalšími právnymi predpismi bolo potrebné vykonať najneskôr do konca nasledujúceho účtovného obdobia t.j. do 
konca roka 2020. Správa nezávislého audítora za rok 2019 bola prejednaná najskôr na zasadnutí Výkonného výboru 
SZB konajúcom sa dňa 31.12.2020 a následne bude prerokovaná na zasadnutí Konferencie SZB naplánovanej na 
29.6.2021 a následne bude zverejnená na našom webovom sídle ako aj v ISŠ. 
 
Bratislava, dňa 10.06.2021 

 


