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ÚVODOM O NÁS 

Slovenský zväz bobistov (ďalej aj ako „SZB") založený v roku 2000 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. V rokoch 2002, 2006, 2010, 2014 

boli naši športovci na Olympijských hrách v boboch. 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. 

 

PREDSTAVUJEME 

Monoboby 

Monoboby boli prioritne vytvorené pre mladých športovcov vo veku od 13-17 rokov aby bol plynule 

zabezpečený prechod na seniorské kategórie ako u mužov tak aj u žien. Oficiálne boli zaradené do 

programu zimných olympijských hrách mládeže (YOG) 2016 v Lillehammeri. Slovenský zväz bobistov 

vychoval pilota, ktorý na týchto hrách dosiahol najlepší výsledok z celej Slovenskej výpravy. Jakubovi 

Čiernikovi však prvá jazda príliš nevyšla. Obsadil až 12. miesto s časom 58,37 s. V druhej jazde však náš 

reprezentant vylepšil nielen svoj čas, ale aj umiestnenie. Mal ôsmu najlepšiu jazdu, čo mu stačilo na 

celkové, veľmi dobré, 10. miesto. 

Odkaz na youtube (pod pojmom monobob si môžete vyhľadať aj ďalšie videá) 

https://www.youtube.com/watch?v=UtIGYtcli1I 

Monoboby budú zaradené aj do programu zimných olympijských hier mládeže 2020 vo Švajčiarskom 

Lausanne v termíne od 10-19.1.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UtIGYtcli1I


 

 

IBFS – medzinárodná bobová a skeletonová federácia zverejnila podmienky pre účasť na YOG  2020: 

▪ Chlapci a dievčatá narodení od 1.1.2002 – 31.12.2005 

▪ Musia mať Slovenskú národnosť 

▪ Vykonanú športovú lekársku prehliadku 

▪ Licenciu od národného športového zväzu - Slovenský zväz bobistov zabezpečuje dopravu, 

ubytovanie, poistenie športovca, oblečenie, prostriedky potrebné pre jazdenie v monobobe 

a trénera 

▪ SZB môže vyslať na YOG jedného chlapca a jedno dievča ak sa na konci kvalifikačnej periódy 

umiestnia v prvej 17ke. Zároveň budú mať odjazdené min. 3 závody na min. 2 tratiach 

▪ Kvalifikovať sa je možné od 1.1.2018 do 8.12.2019 

 
Jakub Čiernik počas tréningu v Lillehammeri 

 
Pokiaľ máte športové základy, spĺňate vek a nebojíte sa rýchlosti napíšte nám na szb@boby.sk. 

Predpoklady pilota: atletika šprinty – skoky,vrhy, vzpieranie základy, kart, motocyklistika, prípadne iné 

silovo rýchlostné športy.  
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