
 
Zápis z mimoriadneho zasadnutia Prezídia SZB č. 12 

Banská Bystrica, 19.7.2016 

Začiatok zasadnutia: 17:00 
Koniec zasadnutia: 20:30 

 
Program 
1. Otvorenie  
2. Výsledky a opatrenia vládneho auditu č. 16100041-P-21, konaného v dňoch od 12.05.2016 do 

12.07.2016 na SZB.  
3. Schválenie RD družstiev  
4. Žiadosť M. Štefánika na odkúpenie nepotrebného pozemku v NBC Osrblie  
5. Rôzne  
 
Prítomní: T. Fusko, I. Lehoťan, R. Šimočko, I. Luptovský, O. Kosztolányi, P. Kobela, R. Cienik, G. Majdiš. 
Ospravedlnení: M. Kazár, D. Chrapán, A. Murínová, O. Konůpková. 
Neprítomný: J. Sanitra 
Prizvaní: M. Štefániková, M. Ambrozová, 

 
1. Otvorenie  (T. Fusko) 

Zasadnutie P SZB otvoril prezident T. Fusko.  

2. Výsledky a opatrenia vládneho auditu č. 16100041-P-21, 12.05.–12.07.2016 na SZB 
(T. Fusko, M. Ambrozová) 
P-SZB predložil výslednú správu z vládneho auditu, v ktorom sa zistili nedostatky: 
1. Použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia v dôsledku nepreukázania čerpania dotácie 

v poskytnutej výške podľa jednotlivých účelov - na príslušných športovcov za roky 2014 a 2015 
2. Nehospodárne, neefektívne a neúčinné použitie verejných prostriedkov na nevyužívané 

monitorovacie služby za rok 2015 
3. Nezverejnenie súhrnných správ o zákazkách a neevidovanie dokladov a dokumentov päť rokov od 

uzavretia zmluvy za roky 2014 a 2015 
4. Neúčtovanie o priznanej štátnej dotácii - bežné výdavky na účet 346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie 

so štátnym rozpočtom za roky 2014 a 2015 
5. Nesprávne účtovanie o obstarávanom dlhodobom hmotnom majetku a o poplatkoch, neúčtovanie 

o poskytnutých prevádzkových preddavkoch, zaradenie do majetku v nesprávnej výške za roky 2014 
a 2015 

6. Neúplnosť, nezrozumiteľnosť a nepreukázateľnosť účtovných dokladov za roky 2014 a 2015  
 

Závery z vládneho auditu: 
Povinná osoba uhradila v priebehu vládneho auditu dňa 11. 07. 2016 z bežného účtu č. SK63 0900 0000 
0003 0012 7054 finančné prostriedky v celkovej sume 21 272,07 EUR na účet Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky č. SK94 8180 0000 0070 0006 3820 vedený v Štátnej pokladnici 
a dňa 12. 07. 2016 zaslala poskytovateľovi Avízo o vrátení uvedených finančných prostriedkov. 

 
M. Ambrozová sa vyjadrila ku každému bodu zistených nedostatkov: 
Add. 1 Keďže financie boli vrátene ešte počas prebiehajúceho auditu Ministerstvu školstva, vedy, 
výskumu a športu SR je možné,  že danú čiastku nám môže ešte prerozdeliť v nasledujúcom období. Ak 
by sa peniaze vracali po audite, museli by sa poslať na Ministerstvo financií a už by nebolo možné ich 
nijakým spôsobom získať  pre SZB, museli by sa uhradiť penále a sankcie z toho vyplývajúce. 
Add. 2 Nie je možné účtovať  služobné cesty spoločne s cestami na súkromné účely, potrebné dbať na 
využívanie vozidiel na účely na to určené. Odporúčanie – vytvoriť smernicu na používanie vozidiel. 
Add. 3 Faktúry nad 5 000 € je potrebné štvrťročne uverejňovať ako súhrnné správy na web stránke 



Add. 4 Nesprávne účtovanie 1-zápisom, správne sa má účtovať 2-zápisom, ktoré sa už začalo vykonávať 
Add. 5 V minulých obdobiach boli správne účtované do nákladov a nie do majetku, nakoľko sme 
nepredpokladali, že ich budeme vyúčtovávať ako spolufinancovanie dotácie. 
Add. 6 Zahraničné faktúry je potrebné prekladať do slovenského jazyka; dbať na vystavenie 
pokladničných dokladov zo zahraničia – nie ako napr. z ITA – na zdrape papiera, perom, bez pečiatky. 
Z toho vyplývajúca úloha: 
Na základe zistených nedostatkov uvedených v Návrhu čiastkovej správy z vládneho auditu č. 16100041-
P-21 a podľa ustanovenia § 21 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov je povinná osoba povinná predložiť písomný zoznam splnených opatrení 
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku s podpornou 
dokumentáciou preukázateľne dokazujúcou splnenie opatrení auditujúcemu orgánu na adresu: 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, sekcia auditu a kontroly, Štefanovičova 5, 817 82  Bratislava. 
Termín: do 20. 09. 2016 
 

Uznesenie č. 1 
PSZB berie na vedomie bod 1 a poveruje P-SZB a GS, aby oboznámil KRK a zodpovedné osoby 
o poučení z vládneho auditu a predložil návrh opatrení na zamedzenie nedostatkov vyplývajúcich 
z auditu na najbližšom prezídiu 15.9. 2016. 
 T: 15.09.2016 Z: P-SZB, GS 
 
3. Schválenie RD družstiev  

Predseda TMK Kobela oboznámil členov prezídia o RD družstvách, ako aj o schválení oponentúr RD žien, 
konaných na VŠC Dukla, ktoré prešli po prvom stretnutí. 
RD ženy 
Tréner RD Anna MURÍNOVÁ 
Asistent Ján ŠULEJ 
Kondičný tréner Daniel KUZMIN 
Lekár: Vladimír VACHALÍK 
 Ernest CABAN 
Fyzioterapeut: Denis FREUDENFELD 
 Marek VRBA 
 Jakub HUDÁK 
Športovci A tím: Anastasija KUZMINOVÁ 
 Jana GEREKOVÁ 
 Paulína FIALKOVÁ 
 Terézia POLIAKOVÁ 
 Ivona FIALKOVÁ 
Športovci B tím: Alžbeta MAJDIŠOVÁ 
 Andrea HÔRČIKOVÁ 
 Anna NETÍKOVÁ 
 Anna KOŠINOVÁ 
 Veronika MACHYNIAKOVÁ 
 Laura CHOVANOVÁ 
V reprezentačnom družstve ukončili aktívnu činnosť Prekopová a Chrapánová. 
Chrapánová bola uvoľnená z VŠC Dukla aj napriek splneným kritériám na zaradenie. 
K oponentúre RD mužov predseda TMK uviedol, že boli niekoľkokrát opakované 2x na pôde SZB a 2x na 
VŠC Dukla. Po poslednom stretnutí bol reprezentačný tréner Gašperčík akceptovaný VŠC Dukla. HŠP RD 
mužov financovaný VŠC Dukla musia byť odsúhlasené riaditeľom p. Galovičom. Gašperčík aj napriek 
žiadosti SZB nebol zamestnaný vo VŠC Dukla a bola sním uzavretá zmluva ako SZČO na SZB. 
RD muži 
Tréner RD Milan GAŠPERČÍK 
Asistent Lukáš DAUBNER 
Lekár: Vladimír VACHALÍK 



 Ernest CABAN 
Fyzioterapeut: Denis FREUDENFELD 
 Marek VRBA 
 Jakub HUDÁK 
Športovci: Matej KAZÁR 
 Martin OTČENÁŠ 
 Tomáš HASILLA 
 Michal ŠÍMA 
 Ondrej KOSZTOLÁNYI 
 Michal KUBALIAK 
 Henrich LONSKÝ 
V sledovaní:  Šimon BARTKO 
 Matej BALOGA 
 Samuel ZÁVALEC 
V reprezentačnom družstve ukončili aktívnu činnosť M. Matiaško.  
Aj napriek žiadosti RD trénera M. Gašperčíka, M. Matiaško bol uvoľnený z VŠC Dukla. 
Diskusia o možnostiach garancie miest športovcov na VŠC Dukla: 
R. Cienik navrhuje oboznámiť športovcov aj keď ukončia činnosť, poďakovať im za ich pôsobenie, 
a vyjadriť sa k ich ďalšiemu pôsobeniu v biatlone, aby boli SZB podporovaní aspoň ako sledovaní 
športovci. 
T. Fusko uviedol, že športovcom bude poďakované na vyhlásení Kráľa biatlonovej stopy. 
G. Majdiš vyjadril obavy ako nám VŠC Dukla garantuje, že budúci rok zaradí športovca do svojho strediska 
v prípade mladších študujúcich športovcov. 
Ivor Lehotan uviedol, že tieto miesta sú garantované do Pyeongchangu, avšak iba ústne. 
P. Kobela v  súvislosti so sledovaním uviedol, že je na trénerovi, či športovca, vzhľadom na jeho výsledky, 
zaradí do sledovania. Ako predseda TMK nesúhlasí aby sa juniori zaraďovali do A družstva mužov tak ako 
to bolo v predchádzajúcej sezóne. 

 
Uznesenie č. 2 
Prezídium schvaľuje RD družstiev muži a ženy a navrhuje, aby tréneri prehodnotili zaradenie M. 
Chrapánovej a M. Matiaška do tímu (sledovania).  
 T: 15.09.2016 Z: P-SZB, GS 

 
Návrh pre Juniorky, Kadetky, EYOF: 
RD juniorky 
Tréner RD Ján ŠULEJ 
Športovci: Anna NETÍKOVÁ 
 Veronika MACHYNIAKOVÁ 
 Laura CHOVANOVÁ 
RD kadetky 
Tréner RD Jaroslav KAMENSKÝ 
Športovci: Henrieta HORVÁTOVÁ 
 Veronika HEIDELMEIEROVÁ 
 Júlia MACHYNIAKOVÁ 
 Táňa KRNÁČOVÁ 
RD EYOF 
Tréner RD Jaroslav KAMENSKÝ 
Športovci Henrieta HORVÁTOVÁ 
 Veronika HEIDELMEIEROVÁ  
 Júlia MACHYNIAKOVÁ 
 
 



Návrh pre Juniorov, Kadetov, EYOF: 
Predseda TMK uviedol, keďže sme prišli o 2 trénerov z Dukly, Peter Kazár bol navrhovaný ako tréner 
kadetov aj EYOFU. Navrhovaný bol aj p. Geyer, avšak z toho návrhu zišlo. 
RD juniori 
Tréner RD ........................ 
Asistent Peter KAZÁR 
Športovci: Šimon BARTKO 
 Matej BALOGA 
 Samuel ZÁVALEC 
RD kadeti 
Tréner RD Peter KAZÁR 
Asistent Michal MOJŽIŠ 
Športovci: Miroslav PAVLÁK 
 Matej LEPEŇ 
 Samuel HUBAČ 
 Lukáš OTTINGER 
 Tomáš SKLENÁRIK 
RD EYOF 
Tréner RD Michal MOJŽIŠ 
Športovci Viktor SLEZÁK 
 Samuel HUBAČ 
 Lukáš OTTINGER 
 Tomáš SKLENÁRIK 

 
P. Kobela ako predseda TMK navrhuje PSZB uznesenie, aby prioritu mali v príprave MS Kadetov a nie 
EYOF. V súvislosti s RD juniorov tréner juniorov ešte nie je vyriešený. 
 

Uznesenie č. 3 
Prezídium jednohlasne schválilo predložený zoznam RD Ji, Jy, Ki, Ky, EYOF  a navrhuje aby do 
P-SZB 15. 09. 2016 bola vyriešená situácia s trénerom juniorov. 
 T: 15.09.2016 Z: TMK, P-SZB, GS 
 
4. Žiadosť M. Štefánika na odkúpenie nepotrebného pozemku v NBC Osrblie 

T. Fusko predložil dokumentáciu a geometrický výmer k predmetnému pozemku. 
R. Cienik uviedol, že ceny podobných pozemkov sa pohybujú okolo 11,-€/m2. 
Igor Luptovský  navrhuje dať do poriadku celý priestor. 
R. Šimočko navrhuje predmetný pozemok dať do prenájmu s predkupným právom, spolu s Majdišom, 
ktorý vzhľadom k mailovej komunikácii uviedol, že ako končiace prezídium by sme nemali odpredávať 
majetok. 

 
Uznesenie č. 4 
Prezídium SZB zamieta odpredaj pozemku a navrhuje oboznámiť p. Štefánika listom, že jeho 
žiadosťou odpredaja pozemku sa bude zaoberať nové prezídium, ktoré bude zvolené 8. októbra 
2016. 

 
5. Rôzne  

a) Smernica trénerov 
Smernicu trénerov vypracovala Anka Murínová.  
R. Šimočko, R. Cienik i I. Luptovský zhodnotili smernicu v celku dobre. 
Ivor Lehoťan navrhuje zmierniť smernicu. 
Prezídium navrhlo  a schválilo licenčnú komisiu - Anka Murínová, Pavel Kobela, Tomáš Fusko 
 



Uznesenie č. 4 
Prezídium súhlasí s návrh smernice a navrhuje prepracovať „Kvalifikačné predpoklady pre 
vedenie reprezentačných družstiev a UTM“ tak aby boli v súlade s platnou legislatívou a schvaľuje 
Licenčnú komisiu v zložení Anka Murínová, Pavel Kobela a Tomáš Fusko. 

 
b) Využívanie priestorov v budove SZB 

 
Uznesenie č. 5 
Prezídium ukladá GS preveriť možnosť využívania priestorov v budove SZB pre našich členov na 
štúdium a odpočinok. 
 

c) Vytvorenie komisie a spracovanie projektu na získanie A-licencie IBU pre NBC Osrblie 
Fusko navrhol zloženie komisie: T. Fusko, B. Leitner, I. Lehoťan, R. Šimočko 
Lehoťan navrhol rozšíriť komisiu o ďalšieho člena: 
Hlasovanie P-SZB: 6 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
Cienik navrhol M. Kazára: 
Hlasovanie P-SZB:  5 za, 2 proti, 1 sa zdržal 

 
Uznesenie č. 6 
Prezídium schvaľuje komisiu na spracovanie projektu na získanie A-licencie IBU pre NBC Osrblie 
v zložení T. Fusko, B. Leitner, I. Lehoťan, R. Šimočko a M. Kazár. 

 
d) Výnimka k zaradeniu do vekových kategórií. 

Požiadať o štart o jednu kategóriu vyššie (do juniorskej a seniorskej kategórie) umožňuje článok 
7.2 prílohy Pravidiel biatlonu.  
Podmienkou pre štart bude potvrdený formulár "POSTARŠENIE", ktorý musí byť doručený 
najneskôr pri prezentácii 23.7.2016. 
 

Uznesenie č. 7 
Prezídium schválilo výnimku k zaradeniu do vekových kategórií na Majstrovstvá Slovenska 
v biatlone na kolieskových lyžiach, podmienenú potvrdením formulára „postrašenie“ do 
prezentácie 23.7.2016. 
 
6. Záver 

Pán prezident SZB poďakoval všetkým členom prezídia za účasť a vyjadrenia sa k predmetným bodom 
programu. 

  
 

Zapísal: M. Štefániková 

Schválili: členovia P SZB 
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