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VÝROČNÁ SPRÁVA 

Slovenského zväzu bobistov 
za rok 2021 

 
 
 
 
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 2021, ktorá bude prerokovaná a schválená na najbližšom zasadnutí najvyššieho 
orgánu SZB – KONFERENCII, ktorá je naplánovaná na 30. júna 2022.   
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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 
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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:  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 2021  
 
Rok 2021 sa niesol v znamení pokračujúcej pandémie COVID-19, čo spôsobilo celej športovej obci nemalé problémy 
s organizáciou domácich podujatí a samotnou účasťou športovcov na medzinárodných podujatiach. Napriek tejto 
skutočnosti sa nášmu Slovenskému zväzu bobistov darilo uskutočňovať vytýčené plány a ciele, ktorými bola 
predovšetkým účasť na vrcholových medzinárodných podujatiach Európskych a Svetových pohárových pretekov, 
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ktoré sú kvalifikačnými pretekmi pre účasť našich športovcov na Majstrovstvách Sveta či Európy a v neposlednom 
rade na Olympijských hrách.  
 
Zimná sezóna 2020/2021 
 
V zimnej sezóne 2020/2021 sa predstavili v reprezentácii Slovenska naši 4 reprezentanti a to Viktória Čerňanská 
v disciplíne monoboby ženy a dvojboby ženy (pozícia pilot bobov), ďalej Patrícia Tajcnárová v diciplíne dvojboby ženy 
(pozícia brzdár bobov), potom za mužskú posádku to bol Pavol Tábroský v diciplíne dvojboby (pozícia pilot bobov) 
a Ján Marek Trebichavský (pozícia brzdár bobov) / Ladislav Noskovič (pozícia brzdár bobov). 
 
Zimnú sezónu 2020/2021 teda odštartovala Viktória Čerňanská na novo-zakúpenom monobobe zn. iXent, 
zakúpeného od jediného certifikovaného výrobcu z Mníchova v cene takmer 30 000 EUR. Na jeho prepravu sme si 
v sezóne prenajímali transportné vozidlo, nakoľko vo zväze sme mali len jedno staršie transportné vozidlo zn. 
Mercedes Sprinter (nákup r. 2008), ktoré ale využívala 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 kde jazdila prevažne monobob. 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 (február 2021) 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 vôbec. 
 
V disciplíne ženské dvojboby sa naše duo Viktória Čerňanská/Patrícia Tajcnárová v sezóne 2020/2021 zúčastnili 
celkovo troch pretekov Európskeho pohára s umiestneniami 3., 4., a 11. miesto. V závere sezóny sa konali 
Majstrovstvá sveta juniorov, kde tieto reprezentantky obsadili v kategórii do 23 rokov 3. priečku a v kategórii do 26 
rokov 10. miesto.  
 
Náš mužský dvojbob s pilotom Pavlom Táborským a jeho brzdármi Jánom Marekom Trebichavským a Ladislavom 
Noskovičom sa v sezóne 2020/2021 zúčastnili celkovo šiestich pretekov Európskeho pohára s umiestneniami 24., 24., 
12., 11., 20. a 18. miesto. Týmito pretekmi sa kvalifikovali na majstrovské súťaže v závere sezóny kde sa v januári 
2021 umiestnili na Majstrovstvách sveta juniorov na 5. mieste v kategórii do 23 rokov a na 15. mieste v kategórii do 
26 rokov. Na februárových Majstrovstvách Európy juniorov obsadili 3. miesto v kategórii do 23 rokov a 9. miesto 
v kategórii do 26 rokov. V celkovom rankingu Európskeho pohára sezóny 2020/2021 sa tak umiestnili na 18. mieste 
z 50 štartujúcich posádok.  
 
Letná príprava 2021 
 
Nakoľko naša úspešná reprezentantka Viktória Čerňanská sa z dôvodu zisku striebornej medaile zo ZOH mládeže 
Lausanne 2020 v disciplíne monoboby zaradila do TOP tímu športovcov SOŠV a prináležala jej na rok 2021 aj finančná 
odmena za zisk tejto medaile z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 15 000 EUR 
na jej športovú prípravu, tak koncom zimnej sezóny 2020/2021 sa v marci zúčastnila plateného tréningového kempu 
na bobovej dráhe vo francúzskom La Plagne, kde si mohla porovnať svoje zručnosti a výsledky s medzinárodnou 
reprezentáciou (FRA, ITA, MON, AUT). Napokon celý mesiac apríl sa zúčastnila letného tréningového kempu 
v africkom Potchefstroome, zameraného na atletickú a silovú prípravu pod vedením jej nového trénera z Česka 
Romana Gomolu, bývalého atléta, neskôr bobistu – Majstra Európy v dvojboboch a účastníka dvoch ZOH (2002 + 
2006), ktorý sa po skončení svojej športovej kariéry začal venovať trénerstvu, pričom zabezpečuje kondičnú prípravu 
mnohým profesionálnym športovcom v ČR. Viktória bola zaradená už v roku 2020 do strediska vrcholového športu 
ŠCP, z čoho jej tiež bola preplácaná športová príprava. Celé leto pod vedením jej nového trénera, trénovala v Prahe 
na novovybudovanom bobovom trenažéri na Olympe – centre Ministerstva vnútra ČR ako aj vo fitnescentre 
Šterboholy. 
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Napokon všetci reprezentační športovci sa v lete zúčastnili niekoľkých tréningovým kempov v zahraničí zameraných 
na ich kondičnú – atletickú a silovú prípravu ako aj na špecializovanú prípravu v tlačení bobového trenažéra.  
V závere leta sa konali ako každoročne Majstrovstvá sveta SR v tlačení bobového trenažéra v českom Liberci.  
 
Zimná sezóna 2021/2022 
 
Zimná sezóna 2021/2022 bola kvalifikačnou sezónou k Zimným olympijským hrám Peking 2022, ktoré sa konali v jej 
závere v mesiaci február.  Z dôvodu náročných kvalifikačných kritérií smerujúcich k účasti na ZOH, sme sa rozhodli 
zamerať najmä na disciplínu monoboby ženy, nakoľko tá mala najväčšiu šancu nominovať sa na samotné hry, keďže 
z predošlej sezóny mala Viktória Čerňanská vyjazdenú miestenku aj pre preteky Svetového pohára, nielen 
Európskeho pohára ako to bolo u našej mužskej posádky dvojbobov, či ženskej posádky dvojbobov. Navyše v tejto 
disciplíne mohlo súťažiť na ZOH až 16 krajín, pričom v dvojboboch žien to bolo len 12 krajín z celého sveta.  
 
Zimná sezóna sa začala koncom októbra účasťou nášho reprezentačného výberu na tréningovom kempe a následne 
prvých dvoch pretekoch Európskeho pohára, konajúcich sa v nórskom Lillehammeri. Viktória obsadila na týchto 
prvých dvoch kvalifikačných pretekov sezóny 3. a 5. miesto, pričom dvojbob našej mužskej posádky bol 
diskvalifikovaný z oboch pretekov z dôvodu, že neprešiel technickou kontrolou medzinárodnej federácie. Išlo 
o dvojbob lotyšského výrobcu SIA zakúpeného v roku 2013, ktorý po deviatich rokoch používania utrpel množstvo 
pádov, ktoré spôsobili určitú deformáciu, ktorú nevedeli naši reprezentanti na mieste odstrániť a tak im 
diskvalifikácia z týchto 2 pretekov definitívne zmarila ich šance vybojovať si miestenku na ZOH Peking 2022. Z tohto 
dôvodu naša mužská posádka dvojbobov štartovala až v závere sezóny v januári 2022 na Majstrovstách sveta 
juniorov v rakúskom Innsbrucku kde obsadili vo vekovej kategórii do 23 rokov 7. priečku a v kategórii do 26. rokov 14 
priečku. Pilot Táborský začal navyše študovať na Univerzite v Žiline, čo mu taktiež skomplikovalo jeho flexibilitu 
potrebnú pre športovú reprezentáciu.  
 
Viktória Čerňanská však pokračovala v boji o účasť na ZOH súťažami na ďalších Európskych i Svetových pohároch 
s umiestneniami 2., 9., 2., 6. a 4. miesto v pretekoch Európskeho pohára a 26., 18. a 14. miesto v pretekoch 
Svetového pohára. Celkovo teda absolvovala v zimnej sezóne 2020/2021 až 10 kvalifikačných pretekoch smerujúcich 
k účasti na ZOH, na základe ktorých si vybojovala jej vytúženú miestenku na ZOH Peking 2022. V tejto novej disciplíne 
monoboby štartovalo na ZOH celkovo 20 bobistiek zo 16 krajín sveta. Na samotných hrách Viktória obsadila 17. 
priečku, čo považujeme za skvelý výsledok, nakoľko bola najmladšou účastníčkou hier v tejto disciplíne a na bobovej 
dráhe v Pekingu súťažila po prvý krát.. Na tréningový kemp konajúci sa v októbri v Pekingu, nemal náš bobový zväz 
dostatok finančných prostriedkov, aby tam bolo možné vycestovať.  
 
Viktóriina brzdárka Patrícia Horváthová-Tajcnárová sa v zimnej sezóne 2021/2022 nemohla teda venovať disciplíne 
dvojboby, preto jej zväz zabezpečil účasť na viacerých tréningových kempoch na bobových dráhach, kde sa začala 
venovať pilotovaniu monobobov.  Bolo to sústredenie na bobovej dráhe v lotyšskej Sigulde na začiatku sezóny 
a neskôr sa zúčastnila dvoch medzinárodných tréningových kempov organizovaných medzinárodnou federáciou IBSF 
pre začiatočníkov a to na dráhach v rakúskom Innsbrucku a v americkom Lake Placid. 
 
 
3.  Prehľad dosiahnutých športových výsledkov za rok 2021 

 
Súťaže v r. 2021 organizované SZB len s domácou účasťou športovcov: 
 

Por. číslo Názov súťaže Dátum Miesto 

1 Beh na 60 m 11.06.2021 Bratislava 

 Skok z miesta 11.06.2021 Bratislava 

 Tlačenie trenažéra 11.06.2021 Bratislava 

2 Beh na 60m 19.06.2021 Bratislava 

 Skok z miesta 19.06.2021 Bratislava 
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 Hod guľou  19.06.2021 Bratislava 

3 Beh na 60m 24.07.2021 Piešťany 

 Skok z miesta 24.07.2021 Piešťany 

 Tlačenie trenažéra 24.07.2021 Piešťany 

4 Beh na 60m 14.08.2021 Banská Bystrica 

 Skok z miesta 14.08.2021 Banská Bystrica 

 Hod guľou 14.08.2021 Banská Bystrica 

5 Beh na 60m 17.09.2021 Bratislava 

 Skok z miesta 17.09.2021 Bratislava 

 Tlačenie trenažéra 17.09.2021 Bratislava 

 
Výsledkové listiny domácich súťaží za rok 2021 nájdete na našej web stránke https://www.boby.sk/výsledky-
súťaží pod súborom „Výsledkové listiny domáce súťaže 2021“ 
 
 
Súťaže v sezóne 2021/2022 organizované medzinárodnou federáciou IBSF s medzinárodnou účasťou 
športovcov, na ktoré SZB vyslal svoju športovú reprezentáciu: 
 
Výsledky za sezónu 2021/2022 monoboby ženy, 2-boby ženy a 2-boby muži v rámci pretekov Európskeho pohára + MSJ 
a ZOH 

 

Dátum 
konania Typ podujatia Disciplína Miesto kon. Športovec Umiestnenie 

Počet 
súťažiacich 

11.11.2021 1. Europa Cup 2-boby Lillehammer, NOR Táborský, Trebichavský DSQ 23 

11.11.2021 1. Europa Cup WM Lillehammer, NOR Čerňanská 3 11 

12.11.2021 2. Europa Cup 2-boby Lillehammer, NOR Táborský, Trebichavský DSQ 23 

12.11.2021 2. Europa Cup WM Lillehammer, NOR Čerňanská 5 11 

20.11.2021 1. World Cup WM Innsbruck, AUT Čerňanská 26 28 

26.11.2021 3. Europa Cup WM Altenberg, GER Čerňanská 2 5 

3.12.2021 4. Europa Cup WM Winterberg, GER Čerňanská 9 11 

11.12.2021 5. Europa Cup WM Sigulda, LAT Čerňanská 2 8 

18.12.2021 5. World Cup WM Altenberg, GER Čerňanská 18 21 

1.1.2022 6. World Cup WM Sigulda, LAT Čerňanská 14 15 

6.1.2022 6. Europa Cup WM Innsbruck, AUT Čerňanská 6 12 

7.1.2022 7. Europa Cup WM Innsbruck, AUT Čerňanská 4 12 

22.1.2022 MSJ (U26) 2-boby Innsbruck, AUT Táborský, Trebichavský 14 19 

22.1.2022 MSJ (U23) 2-boby Innsbruck, AUT Táborský, Trebichavský 7 11 

22.1.2022 MSJ (U26) WM Innsbruck, AUT Čerňanská 3 6 

22.1.2022 MSJ (U23) WM Innsbruck, AUT Čerňanská 1 4 

22.1.2022 MSJ (U26) 2-boby ženy Innsbruck, AUT Čerňanská, Tajcnárová 5 8 

22.1.2022 MSJ (U23) 2-boby ženy Innsbruck, AUT Čerňanská, Tajcnárová 2 3 

13.+14.2 2022 ZOH WM Peking, CHI Čerňanská 17 20 

 
 
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 

https://www.boby.sk/výsledky-súťaží
https://www.boby.sk/výsledky-súťaží
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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 

 
 
 
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. 

 

       
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 2021 bola zostavená riadna účtovná závierka, ktorá bola podaná spolu s vyhotoveným 
Daňovým priznaním dane z príjmu PO na finančnú správu elektronicky a to dňa 8.6.2021 v predĺženom termíne 
podania. Súčasťou účtovnej závierky boli aj Poznámky k účtovnej závierke, ktorých kópia spolu so závierkou sú tvoria 
prílohu tejto výročnej správy. Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v závierke je presnejšie popísané v bodoch 
5 až 7 tejto výročnej správy.  
 
 
Nižšie uvádzame webové prepojenie na zverejnenú ročnú účtovnú závierku za rok 2021 na našom webovom sídle: 
 
https://www.boby.sk/legislativa/zasadnutia-szb/ 
 
 

https://www.ibsf.org/en/races-results?sport_bob=1&session=EXCLUDE_TR
https://www.boby.sk/legislativa/zasadnutia-szb/
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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 121,00 

Finančná správa Príspevky z podielu zaplatenej 
dane 2% 

218,16 

International Bobsleigh and 
Skeleton Federation 

Prijatý príspevok od 
medzinárodnej federácie 

13 433,52 

Športové centrum polície Refakturácia časti nákladov 
vynaložených na vrcholové 
podujatia – Čerňanská 
(zaradená do ŠCP) 

6 298,90 
 

MŠVVŠSR Dotácie na bežné výdavky 116 549,86 

MŠVVŠSR Dotácie na kapitálové výdavky 
– priebežné rozpúšťania podľa 
výšky odpisov 

18 791,13 

Owlsolution, s.r.o. Tržba z predaja dlhodobého 
hmotného majetku 

2 500,00 

Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vrátenie časti 
nespotrebovaného poistného 

84,53 

 
 
 
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 

Branislav KONDRČÍK Športové odevy a obuv zn. Adidas (dohodnutý predaj so 
zmluvným odberateľom firmy Adidas za veľkoobchodné ceny, 
nakoľko priamo so spoločnosťou Adidas Slovensko sa nedala 
podpísať Zmluva ak ročný odber nie je nad 20 000 EUR) 

Jakub LOHYŇA Trénerské služby za rok 2021 

MDM Personal, s.r.o. Administratívne práce za rok 2021 vykonávané externe (SZB 
nemá v priamom zamestnaneckom pomere práce gen. 
sekretára) 

SIA Bobsleja Latvia Nože/bežce na monoboby/dvojboby zakúpené v r. 2021 

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 2021 

Športové odevy a potreby 19 211,80 

Regeneračné prípravky 2 539,83 

Lekárske a zdravotnícke potreby 105,53 

Technický materiál na boby 289,02 
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Ostatná spotreba - rôzne 2 889,30 

PHM Toyota RAV4 1 094,40 

PHM Sprinter 812,64 

Autodoplnky, náhr. diely 917,38 

PHM Toyota RAV4 20% nedaňovo 273,56 

PHM Sprinter 20% nedaňovo 201,91 

Ostatná spotreba nedaňová 300,10 

 
Služby – účty 511, 512, 513, a 518 

Názov nákladového účtu Suma celkom za rok 2021 

Opravy a udržiavanie – autá (vrátane poistných udalostí) 1 678,44 

Opravy a udržiavanie - boby 1 076,20 

Cestovné - zahraničné 44 093,74 

Cestovné – letenky 1 496,46 

Ostatné služby – telef. poplatky + internet 898,01 

Ostatné služby - iné 910,60 

Ostatné služby – administratívne práce 11 520,00 

Ostatné služby – poštovné a parkovné 44,95 

 
Osobné náklady – účty 521, 524, 527 

Názov nákladového účtu Suma celkom za rok 2021 

Mzdové náklady 1 877,42 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 660,62 

Zákonné sociálne náklady – tvorba RF 16,98 

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

Názov nákladového účtu Suma celkom za rok 2021 

Ostatné pokuty a penále 117,28 

Úroky 114,99 

Kurzové straty 409,11 

Osobitné náklady – regenerácia a rehabilitácia 724,00 

Ostatné náklady – ošetrenie športovcov 2 595,00 

Ostatné služby – prenájom tréningových priestorov a náčinia 1 408,00 

Ostatné služby – kondičná príprava 6 950,50 

Ostatné služby – prepravné služby 1 872,00 

Iné ostatné náklady – bankové poplatky 353,55 

Iné ostatné náklady – IBSF ročný príspevok 300,00 

Iné ostatné náklady – poistenie športovcov 862,00 

Iné ostatné náklady – poistenie áut 1 067,61 

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

Názov nákladového účtu Suma celkom za rok 2021 

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 18 480,78 

 
Poskytnuté príspevky – účet 561 

Názov nákladového účtu Suma celkom za rok 2021 

Poskytnuté príspevky klubom - ŠBK 12 701,68 

Poskytnuté príspevky klubom – ŠK Atletika BA 1 565,58 

Poskytnuté príspevky klubom – ŠBR Piešťany 381,00 

Poskytnuté príspevky klubom – Školský ŠK J.A. Komenského 1 942,50 
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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 31.12.2021 uvedenej v bode 4 tejto výročnej správy. 
 
 
9. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 
 
Predseda zväzu Milan Jagnešák predloží členom výkonného výboru na najbližšej Konferencii, ktorá je naplánovaná na 
dňa 30.6.2022, svoj návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021, ktorým je zisk vo výške 13 375,28 EUR. 
Predseda navrhne zaúčtovať vykázaný zisk pokrytím časti strát minulých rokov (2019 a 2020) účtovným zápisom cez 
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 428/431. Straty minulých rokov vyrovnával až do roku 2018 
predseda združenia Milan Jagnešák tým, že si nenárokoval vrátenie pôžičiek, ktoré združeniu venoval počas účtovných 
období. Za roky 2019 a 2020 boli opäť vygenerované straty, ktoré boli zaúčtované ako nevysporiadané výsledky 
hospodárenia za rok 2019 (účt. zápis 428019/431000) v sume 8 751,77 EUR a za rok 2020 (účt. Zápis 428020/431000) 
v sume 9 174,92 EUR. Po započítaní nevysporiadaných výsledkov (strát) minulých rokov v celkovej sume 17 926,69 EUR 
s vykázaným ziskom za rok 2021 v sume 13 7375,28 EUR, zostane združeniu na účte nevysporiadaných výsledkov 
minulých rokov už len suma 4 551,41 EUR zaevidovaná ako nevysporiadaný výsledok minulých rokov (resp. strát). 
 
 
10. Zmeny vykonané v zakladajúcich dokumentoch a predpisoch zväzu 
 
V účtovnom období roku 2021 boli vykonané zmeny v zakladajúcich dokumentov – Stanovách Slovenského zväzu 
bobistov, ktoré vyplynuli z odporúčaní hlavnej kontrolórky športu a to najmä v oblasti úpravy Konfliktu záujmov podľa 
§20 ZoŠ a v úpravách oblasti ANTIDOPINGU v súlade so schválením Zákona č. 351/2020 §8 ZoŠ. Podľa §106f ZoŠ, ktorý 
nadobudol účinnosť dňom 9.12.2020 bol každý národný športový zväz povinný zosúladiť svoje stanovy a predpisy 
upravujúce disciplinárne konanie a konanie porušení pravidiel Svetového antidopingového programu s týmto 
zákonom najneskôr do 30.6.2021. 
 
Slovenský zväz bobistov tak na Konferencii zo dňa 29.6.2021 schválil zmeny svojich Stanov, ktoré následne v ten istý 
deň 29.6.2021 boli podané na Ministerstvo vnútra SR – sekciu verejnej správy na zaevidovanie. Nové znenie Stanov 
bolo zaevidované Ministerstvom vnútra SR dňa 4.8.2021 pod číslom spisu VVS/1-900/90-17456-5. 
 
 
11. Zmeny v zložení orgánov zväzu 
 
V zdaňovacom období roku 2021 nenastali žiadne zmeny v zložení orgánov zväzu.  
V platnosti je preto nasledovné zloženie orgánov SZB: 
 
 

ZLOŽENIE ORGÁNOV SLOVENSKÉHO ZVÄZU BOBISTOV 
Platné ku dňu 29.06.2021 

 

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 
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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 

 

 

 

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 osoby (kluby) a fyzické 
osoby (individuálny členovia) 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 2021 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.   
 
Posledný audit účtovnej závierky a výročnej správy, ktorý vyplynul nášmu združenia zo Zákona bol uskutočnený 
v roku 2020 a to za účtovné obdobie roku 2019. Správa nezávislého audítora za rok 2019 bola prejednaná najskôr na 
zasadnutí Výkonného výboru SZB konajúcom sa dňa 31.12.2020 a následne bola prerokovaná na zasadnutí 
Konferencie SZB zo dňa 29.6.2021. Jej zverejnenie je na našom webovom sídle ako aj v ISŠ. 
 
Bratislava, dňa 15.06.2022 
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