
Správa Dozornej rady 
o činnosti spoločnosti BIATHLON Slovakia, s.r.o., IČO: 52 009 424, so sídlom Partizánska cesta 

71/3501, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

Oddiel: Sro, vložka č. 35648/S (ďalej len „spoločnosť“ alebo „BIATHLON Slovakia, s.r.o.“) 

za obdobie 2019 – 12.6.2020 

 

Dňa 12.06.2020 o 13:00 hod. sa v priestoroch Slovenského zväzu biatlonu, Partizánska cesta 71, 

Banská Bystrica uskutočnilo zasadnutie dozornej rady (DR) spoločnosti. 

 

Okrem členov DZ - Ing. Moniky Flochovej, Jozefa Molenta a Mgr. Ľubomíra Lepeňa sa na ňom 

zúčastnil aj prezident SZB Ing. Peter Vozár, prokurista JUDr. Michal Lepieš, LL.M., zástupkyňa účtovnej 

spoločnosti p. Lepiešová a zapisovateľka p. Donovalová 

 

Činnosť spoločnosti do júna 2020 

 

DR sa oboznámila o činnosti spoločnosti od jej vzniku až do dátumu zasadnutia nahliadnutím do 

účtovných výkazov a zmlúv. 

Bohužiaľ spoločnosť ani zďaleka nenaplnila svoju úlohu, pre ktorú vznikla, t.j. oddelenie a hlavne 

rozvoj podnikateľskej činnosti SZB a následné finančné posilnenie SZB. 

 

De facto až do termínu zasadnutia nevykonávala žiadnu novú podnikateľskú činnosť, nevstupovala do 

rozvojových a komerčných projektov, ale len prevzala činnosť prenájmu budovy od SZB. 

Prevzatím činnosti, ale nevytvorila žiadnu pridanú hodnotu, práve naopak, bývalý  štatutárny 

zástupca spoločnosti si vyplácal mesačnú odmenu 1.000 € v období od novembra 2019 do februára 

2020, pričom rovnakú činnosť mohol vykonávať aj SZB bez dodatočných finančných nákladov. 

Spoločnosť ďalej vyplácala odmenu pool managerovi SZB, pričom táto činnosť priamo súvisela 

s činnosťou SZB a nie samotnej s.r.o. Spoločnosť taktiež vyplácala právne služby v hodnote 13 146 

EUR vrátane DPH za rok 2019, ktoré taktiež nesúviseli s činnosťou s.r.o.  

 

Počas prvého polroka 2020 boli ukončené všetky zmluvné vzťahy, ktoré by finančne spoločnosť 

zaťažovali – okrem platieb na prevádzku budovy. Aktívne takisto ostali nájomné zmluvy s nájomníkmi 

budovy, aj to len z administratívnych dôvodov, aby sa nemusel v krátkom čase opätovne meniť 

prenajímateľ. Spoločnosť teda vypláca všetky náklady na prevádzku budovy a vyzbierané nájomné 

používala na prevádzku budovy (kúrenie, elektrická energia a pod.). Samotná budova sa vrátila do 

majetku SZB. 

 

Mesačné náklady na prevádzku budovy a aj vyzbierané nájmy sa pohybujú na úrovni 4 tis. €, preto ani 

táto činnosť neprináša takmer žiadny zisk. Najväčším nájomcom je Technická inšpekcia, ktorá však 

požaduje výrazné investície do budovy, preto z dlhodobého hľadiska bude ďalšia prevádzka budovy 

len zaťažovať rozpočet SZB. Taktiež ďalší dlhoroční nájomcovia požadujú kompletnú rekonštrukciu 

budovy, v opačnom prípade avizujú skončenie nájomného vzťahu.  

 

Činnosť od júla 2020 

 

Krátkodobé ciele: 

Novozvolený prokurista spoločnosti JUDr. Lepieš sa pokúsi aspoň krátkodobo prenajať neobsadené 

miestnosti aj za minimálne ceny, aby aspoň mierne zlepšil hospodárenie s.r.o. 

 



Dlhodobé ciele: 

DR žiada prokuristu zintenzívniť prebiehajúce rokovania s VÚC BB o vstupe vstupu do rozvoja 

infraštruktúry. Tu je práve základnou podmienkou vstupu do akéhokoľvek projektu existencia 

subjektu, kde budú majetkové účasti oboch subjektov (SZB aj VÚC). Takýmto projektom by 

spoločnosť naplnila svoj primárny cieľ.  

 

Od začiatku roka 2020 začal svoju činnosť Fond na podporu športu. Aby sme mohli využiť prostriedky 

novovzniknutého Fondu, musíme vložiť minimálne 50 % svojich prostriedkov. DR preto odporúča 

budovu predať a prostriedky následne zmysluplne použiť na rozvoj a prevádzku infraštruktúry 

biatlonového centra, nie na klubovú/športovú činnosť.  Práve Fond na podporu športu nám môže 

zaručiť, že štát do projektu vloží rovnakú čiastku ako SZB.  

Po predaji budovy odporúča DR presunúť sídlo SZB do existujúcej budovy v Národnom biatlonovom 

centre v Osrblí a zefektívniť tak prevádzku budovy. 

 

V Banskej Bystrici dňa 12.06.2020 

 

    

    Predseda DR : Mgr. Ľubomír Lepeň 

 

 

 

 

P SZB berie na vedomie dňa 15. 06. 2020  

 


