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Úvod 

Slovenský zväz biatlonu (ďalej SZB) so sídlom Partizánska cesta 3501/71, 971 01 Banská Bystrica, 
IČO: 35656743 je občianske združenie ustanovené v zmysle zákona č.83/1990Zb. v znení 
neskorších predpisov. Vykonáva svoju činnosť od roku 1990 na základe Stanov 
zaregistrovaných Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-709-1. SZB je členom 
Medzinárodnej únie biatlonu, ktorá zastrešuje biatlon celosvetovo a členom Slovenského 
olympijského výboru.  

Podľa stanov združenia hlavným športovým odvetvím v SZB je biatlon so všetkými jeho druhmi 
a disciplínami konanými v zimných aj letných podmienkach. Základným poslaním SZB je 
vytvárať podmienky pre všestranný rozvoj vykonaných činností vo všetkých etapách športovej 
prípravy s cieľom zabezpečiť reprezentáciu. 

Hlavnou úlohou SZB je zabezpečenie štátnej športovej reprezentácie na medzinárodné súťaže 
v biatlone. SZB organizuje letné a zimné súťaže a zabezpečuje prípravu a výchovu talentovanej 
mládeže. 

Na dosiahnutie svojich cieľov SZB spolupracuje s rôznymi inštitúciami (Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu, VÚC, Mesto Brezno a  reklamnými partnermi (Viessmann, 4F, Tipos, 
Dôvera, Roeckl, UYN, Meopta, Lapua, Železiarne Podbrezová a iné.) 

Členstvo v SZB 

Členskú základňu SZB tvoria členovia registrovaných klubov v SZB. K 31.12.2019 bolo 
registrovaných  48 klubov a celkový počet členov SZB k 31.12.2019 bol 1244. 

Orgány a organizačná štruktúra SZB 
 
Orgánmi SZB sú :  

 Valné zhromaždenie  (VZ SZB)- najvyšší orgán 

 Prezídium SZB – najvyšší výkonný orgán 

 Prezident SZB – výkonný orgán 

 Kontrolno – revízna komisia – nezávislý kontrolný orgán (predseda vykonáva funkciu 
kontrolóra) 

 Disciplinárny orgán – orgán na riešenie sporov 
 
Valné zhromaždenie – zasadá najmenej raz za rok. V roku 2019 sa konalo riadne VZ SZB 27.4.2019 
a okrem toho boli zvolané dva Mimoriadne zasadnutia VZ SZB 9.11.2019 a 28.12.2019, kde sa 
volili noví členovia Prezídia, Prezident SZB a predseda disciplinárnej komisie. 
 
Prezídium SZB - sa schádza na zasadnutiach pravidelne podľa potreby. V roku 2019 sa vymenili 
takmer všetci členovia Prezídia. 
Prezídium bolo zostavené v roku 2019 z nasledujúcich členov: 
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Prezident      Od 1.1.2019  

do 9.11.2019 
Tomáš Fusko 
Odvolaný VZ SZB 

 od 28.12.2019 
Peter Vozár 

Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu Od 1.1.219  
do 12.4.2019  
Marek Matiaško 
Vzdal sa funkcie 

Od 9.11.2019 
Peter Kazár 

 

Viceprezident pre ekonomiku a marketing Od 1.1.2019 
Do 30.9 2019 
Rastislav Málik 
Vzdal sa funkcie 

Od 9.11.2019 
Maroš Badáň 

 

Viceprezident pre technické záležitosti Od 1.1.2019  
do 9.11.2019 
Ondrej Kosztolányi 
Vzdal sa funkcie 

 od 28.12.2019 
Radovan Šimočko 

Viceprezident pre športovcov Pavol Hurajt 

Viceprezident pre organizovanie ďalšej činnosti  
zväzu a činnosti klubov 

Od 27.4.2019 
Jaroslava Lauková 

  

Viceprezident pre mládež Ľubomír Machyniak 

      

Členmi Kontrolno – revíznej komisie (KRK) v roku 2019 boli Gabika Macíková, Dana Niňajová a 
predseda Zdenka Aneštíková. KRK zasadá podľa potreby. 

Členmi Disciplinárnej komisie (DK) boli v roku 2019 Pavel Melicher a Ľubomír Lepeň, do 5.4.2019 
vykonával funkciu predsedu DK Jozef Matiaško a od 28.12.2019 bola na VZ SZB zvolená do 
funkcie predsedu DK Janka Daubnerová. 

Organizačná štruktúra sekretariátu SZB 

Činnosť zväzu zabezpečuje sekretariát. Zamestnanci sekretariátu sa v priebehu roku vymenili 
a zmenila sa aj celková organizačná štruktúra sekretariátu. Priebeh zamestnanosti v SZB v roku 
2019 
Pracovná pozícia SZB Banská Bystrica  Súčasný stav 

Generálny sekretár Do 17.11.2019             Silvia Šarközi Od 17.11.2019  Zuzana Donovalová 

Asistent Do 17.11.2019 Zuzana Donovalová  

Športový riaditeľ  Od 1.9.2019                   Michal Baka 

Správca majetku SZB Do 30.11.2019                 Ľuboš Čaja   Od 1.3.2020                     Ľuboš Čaja 

Účtovník Do 30.11.2019     Eva Melicherová  

Matrikár   Zdenka Aneštíková 

Údržbár Do 31.7.2019                  Ján Kontúr Od 1.12.2020                    Ján Kontúr 

Upratovačka budova SZB Anna Mazuchová 

Pracovná pozícia NBC Osrblie   

Riaditeľ NBC Osrblie V roku 2019                 Roman Brüll Od 1.2.2020           Marek Matiaško 

Technik NBC Osrblie Miroslav Danove  

Technik NBC Osrblie Do 11.11.2019          Tomáš Fusko ml.  

Technik NBC Osrblie Miroslav Leitner 

Technik NBC Osrblie Peter Strelec 

Technik NBC Osrblie Peter Ridzoň 

Technik NBC Osrblie Július Slezák 

Upratovačka NBC Osrblie Tatjana Leitnerová 
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Generálny sekretár, Športový riaditeľ a jeden Technik NBC Osrblie pracujú v SZB na plný úväzok, 
Riaditeľ NBC Osrblie na polovičný úväzok a ostatní zamestnanci pracujú na dohodu alebo na 
živnosť. 

Športová činnosť 

SZB každoročne organizuje preteky Viessmann pohár a Majstrovstvá Slovenska v letnom 
a zimnom biatlone. 

V roku 2019 bolo registrovaných 209 aktívnych športovcov, 7 základní mládeže a vytvorených 
bolo 5 Centier talentovanej mládeže (CTM). V súvislosti s CTM boli v roku 2019 zazmluvnení 
šiesti tréneri.  

Športová reprezentácia nás reprezentovala na rôznych medzinárodných podujatiach SP, IBU, 
kde sme dosiahli viacero vynikajúcich umiestnení. 
 
Zloženie reprezentačných družstiev v sezóne 2019/2020 
RD muži 
Martin Otčenáš  
Tomáš Hasilla 
Michal Šima 
Šimon Bartko 
Matej Baloga 
 
Reprezentačný tréner: Tomáš Kos 
Asistent trénera:                    Juraj Valenta 
Osobná trénerka:        Nataliia Otchenash 
Tréner:   Daniel Kuzmin 
 
RD ženy 

 Paulína Fialková    

Ivona Fialková     

 Terézia Poliaková   

 Veronika Machyniaková 

 Aneta Smerčiaková                                

 
Osobní tréneri:  Anna Murínová, Lukáš Daubner, Pavel Kobela, Manfred Gayer                                            
Lekár:         MUDr. Vladimír Vachalík, MUDr. Ernest Caban 
Fyzioterapeuti :     Radovan Jambor, Jakub Hudák, Dávid Líška 
  
RD Juniori a juniorky 
Tomáš Sklenárik    Henrieta Horvátová 
Lukáš Ottinger    Mária Remeňová 
Samuel Hubač    Zuzana Remeňová 
Peter Golian     Júlia Machyniaková 
      Lucia Michaličková 
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Reprezentačný tréner: Peter Kazár 
Asistent:      Jaroslav Kamenský 
Servismani:      Juraj Valenta, Robert Valenta, René Bevelaqua, Miha Plahutnik 

Ondrej Kosztolányi ml., Samuel Závalec, Matúš Ondrejka, Roman          
Regúly, Jakub Leščinský 

Najvýznamnejšie výsledky v sezóne 2019/2020 

Martin Otčenáš MS Anterselva – 13., 26., 30. miesto 
   OME Minsk – 31., 35. miesto 
   Majster sveta v letnom biatlone 2019 v stíhacích pretekoch 
Michal Šima  OME Minsk – 13., 19. miesto 
Šimon Bartko  MS Anterselva – 43. miesto 
   OME Minsk – 21. miesto 
Paulína Fialková MS Anterselva – 15., 16., 17., 24. miesto 
   SP Hochfilzen – 4., 5. miesto 
   SP Annecy – 10., 10., 14. miesto 
   SP Oberhof – 6., 20. miesto 
   SP Ruhpolding – 2., 5. miesto 
   SP Pokljuka – 13. miesto 
   SP Nové Město – 11. miesto 
Ivona Fialková MS Anterselva – 6., 9., 25. miesto 
   SP Oestersund – 27. miesto 
   SP Hochfilzen – 31 miesto 
   SP Kontiolahti – 20. miesto 
Terézia Poliaková OME Minsk – 29. miesto 
Ema Kapustová ZOHM Lausanne – 8. miesto, 21. miesto 
Tomáš Sklenárik MSJaK Lenzerheide – 42. miesto 
   OMEJ Hochfilzen – 38. miesto 
Lukáš Ottinger Junior Cup Arber – 10. miesto 
Remeňová Z., Horvátová, Hubač, Ottinger – Junior cup Pokljuka – 8. miesto 
Ottinger, Hubač, Remeňová Z., Remeňová M. – Junior cup Martell – 8. miesto 
Zuzana Remeňová MSJaK Lenzerheide – 25., 36. miesto 
   Junior cup Arber – 11., 16. miesto 
Mária Remeňová MSJaK Lenzerheide – 27. miesto 
   Junior Cup Martell – 17. miesto 
Henrieta Horvátová MSJaK Lenzerheide – 35. miesto 
   Junior cup Pokljuka – 13. miesto 
Remeňová Z., Remeňová M., Machyniaková J., Horvátová – MSJaK Lenzerheide – 10. miesto 
Barbara Skačanová ZOHM Lausanne – 36. miesto 

Matej Kazár a Anastasiya Kuzmina v roku 2019 ukončili reprezentačnú kariéru. 
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Správa prezidenta 

za rok 2019 

 

V roku 2019 vykonával funkciu prezidenta Mgr. Tomáš Fusko až do 9.11.2019, kedy bol odvolaný 

Valným zhromaždením SZB. 17.11.2019 Prezídium SZB poverilo dočasným vedením SZB 

Viceprezidentku pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov Mgr. Jaroslavu 

Laukovú a 28.12.2019 bol zvolený Valným zhromaždením nový Prezident Ing. Peter Vozár. 

Požiadali sme bývalého Prezidenta SZB o podanie správy o svojej činnosti za rok 2019 no správa 

o jeho činnosti nebola doručená. 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Zuzana Donovalová, Generálny sekretár SZB 
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Správa Viceprezidenta pre 
organizovanie ďalšej činnosti 

zväzu a činnosti klubov 

za rok 2019 
 

Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 27.4.2019 som od vás  delegátov dostala dôveru. Po 
zvolení  v krátkom prejave som sa vyjadrila, že sa budem snažiť byť nápomocná v komunikácii 
s klubmi a  vykonávať činnosti  vyplývajúce z tejto funkcie čo najzodpovednejšie. Ako členka 
prezídia SZB som sa zúčastňovala zasadnutí  a rozhodovala o veciach týkajúcich sa hnutia SZB 
v rozsahu ako mi to dovoľovala moja práca. Vo svojej činnosti som sa snažila nadviazať na 
zabehnutý systém čo nebolo vôbec jednoduché. V prvom rade som sa chcela skontaktovať 
s predsedami klubov SZB za účelom oboznámenia ich s mojim fungovaním prípadne zasielaním 
dôležitých informácií pre kluby. Po nie najlepšej komunikácii s generálnou sekretárkou som mala 
dosť sťažené možnosti a príležitosti s vami komunikovať. S tým, že komunikácia zlyhávala 
a ľudsky sme si nerozumeli  malo za následok nie najlepšie  pôsobenie v pozícii Viceprezidenta. 
Často som sa pýtala samej seba či je to  správne, ale dostala som od vás dôveru. Som človek 
otvorený riešiť problémy a ľahko sa nevzdávam, ale videla som hlavne veľkú nespokojnosť 
vyjadrovanú od vás. 

Viacerí si ma pamätali zo sekretariátu SZB, kde som pracovala v minulosti. Na základe toho, že 
ma poznali netrvalo dlho a ľudia z hnutia si začali hľadať ku mne cestu, kontaktovali ma 
väčšinou s negatívnymi informáciami pre zlé a netransparentné fungovanie SZB . Aj preto sa 
zasadnutie klubov na podnet predsedov a členov KB konalo  v minulom roku dvakrát. Prvé 
stretnutie klubov sa konalo 26.10.2019 v Banskej Bystrici, ktorého záverom bol návrh na 
zaradenie do bodu programu na MVZ 9.11.2019 hlasovanie o vyslovení nedôvery Prezidentovi 
SZB Mgr. Tomášovi Fuskovi a jeho odvolanie z funkcie prezidenta SZB, z funkcie bol odvolaný 
dňa 9.11.2019. Po jeho odvolaní som bola dočasne poverenou osobou viesť  SZB, rozhodlo o tom 
Prezídium zo dňa 17.11.2019. Snažila som sa zodpovedne pristupovať  a plniť si  povinnosti 
vyplývajúce  z funkcie  avšak nie za ľahkých podmienok, keďže odvolanie prebehlo tesne pred 
sezónou. Bolo to náročné obdobie no brala som to ako výzvu. Bývalé vedenie SZB sa vôbec 
nezachovalo diplomaticky a po odchode  zamestnancov sekretariátu SZB (výpovede 
k 11.11.2019) ostali na sekretariáte dvaja zamestnanci. Týmto dvom zamestnancom vyjadrujem 
poďakovanie za spoluprácu. Taktiež sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhali a prispeli 
svojou prácou pri usporiadaní pretekov Európskeho pohára IBU CUP v Osrblí. Druhé stretnutie 
klubov sa konalo  22.12.2019 v Banskej Bystrici kde hlavným bodom programu bolo predstavenie 
kandidátov na Prezidenta SZB  k blížiacemu sa  MVZ dňa 28.12.2019. 

Mojou víziou do budúcna je zlepšiť spoluprácu a komunikáciu  s klubmi. Rozbehnúť projekty na  
ZŠ pre deti  I. stupňa a podporovať ich všestranný rozvoj a prirodzenú súťaživosť 
organizovaním pretekov v biatlone. Myslím si, že to má veľký potenciál  do budúcna. 

Vypracovala: Mgr. Jaroslava Lauková, Viceprezident pre KB a ďalšiu činnosť SZB 
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Správa Viceprezidenta pre mládež  

za rok 2019 
 
 
 

Pravidelne som sa zúčastňoval zasadnutí prezídia SZB. Vo svojej činnosti som naviazal na 
zaužívaný systém v našom odvetví. Mám na mysli činnosť základných článkov – klubov biatlonu 
a ich nadstavieb – základní mládeže a centier talentovanej mládeže. Predchádzajúce VZ 
schválilo zoznam talentovaných športovcov. Na základe splnených kritérií boli zriadené ZM a 
následne podpísané zmluvy so ZM. Talentovaní športovci zaradení do zriadených centier 
talentovanej mládeže pracovali pod vedením osobných trénerov v športovej príprave. 
Problematickým bodom v činnosti CTM bolo nastavenie a zosúladenie povinností vyplývajúcich 
zo zákona o športe – odmeňovanie športových odborníkov – trénerov zriadených CTM. 

Pri svojej činnosti som využil poradný orgán. Rozhodol som o zložení komisie mládeže. 

KM zasadala v zložení: ĽM predseda KM + zodpovední tréneri CTM: Kobela, Kamenský, Kramla, 
Černák, Kazár Peter a zástupcovia ZM: Kazár Marián a Dušan Chrapán.  

Komisia v minulom roku zasadala trikrát. Zasadnutia: 4.4.2019, 11.4.2019 a 24.6.2019 v Banskej 
Bystrici. Na zasadnutí sa diskutovalo o témach: vyhodnotenie sezóny, zriadenie útvarov 
talentovanej mládeže, prerozdelenie zbraní, využívanie areálu v NBC, spoločné voskovanie. V 
niektorých otázkach sme zdieľali podobné názory, v niečom sme sa nezhodli.... 

Komisia mládeže v súlade so smernicou pre talentovanú mládež zorganizovala testy VPV CTM 
5.10.2019 a 26.10.2019. V Osrblí tréneri klubov biatlonu pomohli pri jesennom testovaní VPV ZM  
dňa 12.10.2019. 

 V tomto roku komisia zasadla trikrát: 24.4.2020, 24.5.2020 a 11.6.2020 v BB. Hlavnými témami 
bolo vyhodnotenie sezóny, príprava podkladov na zriadenie ZM a financovanie CTM. Z dôvodu 
prechodu žiakov do dorastu je dôležité prerozdelenie zbraní – materiál už schválilo P-SZB a p. 
Čaja vybavuje prepisy zbraní. 

 
 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Ľubomír Machyniak, Viceprezident pre mládež  
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Správa Viceprezidenta pre 
technické záležitosti 

za sezónu 2019/2020 
 

Viceprezidentom pre technické záležitosti  bol do 9.11.2020 Ondrej Kosztolányi. Požiadali sme 
ho o správu o svojej činnosti za rok 2019 avšak správa na zväz nebola doručená. Na Valnom 
zhromaždení 28.12.2019 bol do funkcie Viceprezidenta zvolený Radovan Šimočko. 

 

Zimná sezóna 2019/2020 bola poznamenaná nedostatkom snehu ale zato výbornými 
podmienkami pre lyžovanie v NBC Osrblie. Biatlonové a lyžiarske zväzy a organizátori súťaží 
lyžiarskych disciplín zrušilo veľa podujatí.  

V mene svojom ako aj v mene ŠTK by som chcel ešte raz vyjadriť poďakovanie flexibilným 
organizátorom a klubom za to, že napriek nepriaznivej zimnej sezóne a jej predčasnému 
ukončeniu z dôvodu pandémie, sme vďaka Vám nemuseli zrušiť žiadne preteky.  

Po miernej úprave kalendára sme boli schopní zorganizovať dve kolá IBU pohára a 4 víkendové 
podujatia Viessmann pohára a Majstrovstiev Slovenska. Pretekov sa celkovo zúčastnilo 264 
pretekárov a 28 prípravkárov. Celkovým víťazom slovenského pohára sa stal KB Valaská – 
Osrblie, v seniorských kategóriách KB Predajná, v mládežníckych kategóriách KB Valaská - 
Osrblie a v žiackych kategóriách Fanklub BB. Víťazom jednotlivých kategórii a klubom 
gratulujeme a prajeme veľa motivácie do ďalšej sezóny.  

Zo správ TD sme obdržali cenné poznatky. Predovšetkým musíme presnejšie definovať pravidlá 
pre najmladších žiakov a prípravku a tiež doriešiť lepšie prihlasovanie na preteky a v spolupráci s 
časomierou ich fungovanie. 

Na zasadnutí ŠTK sme plánovali letnú sezónu 2020, v ktorej sme museli hneď od začiatku 
upraviť dátumy jednotlivých kôl a majstrovstiev Slovenska. Pôvodne májové a júnové kolá sme 
presunuli na august, resp. september. Nasledujúcu sezónu teda začneme 15. -16. augusta v 
Osrblí a ukončíme majstrovstvami Slovenska prvý októbrový víkend v Revúcej. Kalendár bude 
nasledovný: 

 
 

I. kolo  15.-16.08.2020 Osrblie Rýchlostné preteky  Preteky s hromadným štartom 

II. kolo  05.-06.09.2020 Vyhne Rýchlostné preteky  Rýchlostné preteky s 5“int. 

III. kolo  12.09.2020 Predajná Rýchlostné preteky  - 

M-SR 13.09.2020 Predajná - Preteky s hromadným štartom 

M-SR 03.-04.10.2020 Revúca Rýchlostné preteky Vytrvalostné preteky 

 

https://www.biathlon.sk/sk/sutaze/terminy/viessmann-pohar-v-letnom-biatlone
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Keďže vieme, že je nešťastné nešportovať a demotivujúce pripravovať sa na preteky do 
augusta, pripravili sme pre všetkých členov (t.z. aj pre trénerov, rozhodcov a rodičov, ktorí si na 
pretekoch Slovenského pohára nemajú možnosť „zapretekať“) virtuálne preteky. Formátom 
a jednoduchosťou sme Vás nabádali, aby ste si zmerali sily s vašimi ratolesťami z klubov. V tejto 
dobe si na stránke SZB môžete skontrolovať výsledky a oznámiť víťazom, že ich očakávame na 
1. kole na vyhlásení výsledkov. Verím že sa tam stretneme všetci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Radovan Šimočko, Viceprezident pre technické záležitosti  
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Správa Viceprezidenta pre 
ekonomiku a marketing 

za rok 2019 
 

Dňa 9.11.2019 som bol zvolený za viceprezidenta pre ekonomiku a marketing. Preberanie 
agendy po predchodcovi na moje viacnásobné naliehanie neprebehlo a zo slov odvolaného 
prezidenta SZB som sa dozvedel, že kompletné hospodárenie a rozpočtovníctvo si viedol sám.  
 
Vzdanie sa funkcie Generálnej sekretárky SZB a podpísané ukončenia pracovného pomeru 
spolu s účtovníčkou SZB ešte pred termínom konania Valného Zhromaždenia dňa 9.11.2019 
ochromilo preberanie účtovníctva, ekonomickej agendy, informácií o napĺňaní  rozpočtu 
k plneniu úloh SZB voči zamestnancom, športovcom, trénerom, klubom,...  
 
Z veľmi pracne získaných a dohľadávaných dokladov a údajov môžeme konštatovať, že 
rozpočtová disciplína k schválenému rozpočtu pre rok 2019 bola niekoľkonásobne porušovaná 
a zistilo sa veľa nesúladov hlavne na výdavkovej strane rozpočtu, kde výdavky neboli kryté 
príjmami, ani odhadovanými. 
 
Neexistoval žiadny záznam o evidencii čerpania rozpočtu podľa finančného plánu. Plánované 
kapitálové výdavky ešte v Novembri vo výške 100 000€ neboli riadne a včas čerpané a z väčšej 
časti neboli začaté ani verejné obstarávania. Do konca roka sa však podarilo vyčerpať na 99%, 
kde malý rozdiel bol vrátený späť do štátneho rozpočtu. 
  
Založením 100%nej dcérskej spoločnosti BIATLON Slovakia, s.r.o. sa niektoré aktivity presunuli 
na túto spoločnosť, čo z príjmovej stránky rozpočtu odčerpalo príjmy z nájmov priestorov 
nehnuteľnosti v BB (cca 60 000,- €), plnenia reklamnej zmluvy so spoločnosťou Železiarne 
Podbrezová (20 000€) a na výdavkovej časti rozpočtu zostali výdavky, ktoré mali byť 
v nákladoch spoločnosti BIATLON Slovakia, s.r.o.  
 
Vo výročnej správe za rok 2018 bolo vedenie SZB upozorňované viceprezidentom pre 
ekonomiku a marketing Ing. Málikom o prečerpávaní rozpočtu, kde v tom roku 2018 to z časti 
kryli z predaja vlastného majetku. 
 
Môžeme konštatovať z relevantných údajov prevzatého účtovníctva, že rozpočet bol výrazne 
prekročený vo výdavkoch a vznikli nové dlhy, ktoré sa prejavili v nezaplatených faktúrach 
tuzemského i zahraničného styku vo výške cca 220 000 Eur ku koncu roka 2019. Na bežnom 
účte koncom roka sme boli v povolenom debete na základe kontokorentného úveru 
v maximálnej výške – 140 000€.   
     Dlhodobé záväzky k 31.12.2019 
Kontokorentný úver.........................zostatok 140 000€ 
Bankový úver 70 000€......................zostatok   22 500€ 
Operatívny leasing na 3 autá............zostatok   19 000€ 
Leasing na nákup ratráku.................zostatok   16 800€ 
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Vyhotovenie  účtovnej  závierky  SZB  a  vyhotovenie daňového priznania SZB k 31.12.2019 bolo 
odložené v zmysle zákona o dani z príjmov do 30.06.2020, aj vzhľadom k tomu bude kompletná 
závierka za rok 2019 spolu s audítorskou správou predložená na najbližšom valnom 
zhromaždení SZB. 
 
Partneri a marketingové zmluvy v roku 2019: 
EXIM TRADING (LION CAR), 4F, TIPOS, Dôvera, Železiarne Podbrezová, VIESSMANN, MEOPTA, 
UYN, ROECKL, Lapua a iní. 

 

   

     

     

 

                          Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2019    

 
     

     

 

Príjmy SZB 
   

 

  Plán Skutočnosť Rozdiel 

 

členské príspevky           2 800,00               3 970,00            1 170,00    

 

2% z dane         14 000,00             13 709,00    -          291,00    

 

ostatné           5 000,00               3 792,00    -       1 208,00    

 
Súčet         21 800,00             21 471,00    -          329,00    

 

PUŠ kluby do 23 rokov         85 382,00             91 796,00            6 414,00    

 

PUŠ talentovaná mládež       113 843,00           122 394,00            8 551,00    

 

PUŠ reprezentácia       184 608,00           152 993,00    -     31 615,00    

 

PUŠ- prevádzka         85 382,00             91 796,00            6 414,00    

 

PUŠ-kapitálové výdavky       100 000,00           100 000,00                       -      

 

Odmeny           2 000,00               2 000,00                       -      

 

Top tímy       210 000,00           232 559,00          22 559,00    

 

MSJaM Osrblie         55 000,00             55 000,00                       -      

 

Súčet       836 215,00           848 538,00          12 323,00    

 

IBU       150 000,00           528 099,00        378 099,00    

 

ďalšie bonusy       125 000,00      -   125 000,00    

 
Súčet       275 000,00           528 099,00        253 099,00    

 

Usporiadanie       115 000,00      -   115 000,00    

 

EYOF                     -                 4 484,00            4 484,00    

 

Príspevok mesto BB           5 000,00               5 000,00                       -      

 

Ubytovanie         25 000,00               3 054,00    -     21 946,00    

 

Reklamná činnosť       102 500,00           264 655,00        162 155,00    

 
Súčet       247 500,00           277 193,00          29 693,00    

 

príprava vybraných športovcov           5 000,00                         -      -       5 000,00    

 

Prenájmy         57 700,00             40 675,00    -     17 025,00    

 

Marketing, výnos bez dph         76 330,00                         -      -     76 330,00    

 
Súčet       139 030,00             40 675,00    -     98 355,00    

 

Celkom    1 519 545,00        1 715 976,00        196 431,00    

 

  



    

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

Skutočné náklady 

  

 

      

 

      

 

   účet hlavnej kníhy   Suma  

 

Spoteba materiálu 501        216 774,00    

 

Spotreba enrergii 502          40 277,00    

 

Opravy a údržba 511          24 137,00    

 

Cestovné 512          16 255,00    

 

Náklady na repre 513            1 601,00    

 

Služby 518        958 673,00    

 

Mzdové náklady 521        132 103,00    

 

Náklady na odvody zamestnávateľa 524          35 834,00    

 

Náklady na PN, odstupné 527            6 202,00    

 

Dane a poplatky 531               681,00    

 

Ostatné dane a poplaty 538            6 675,00    

 

Úroky z úveru+ratrak 544            5 786,00    

 

Kurzové stsray 545               307,00    

 

Osobitné náklady-odmeny a iné 547          76 415,00    

 

Ostatné náklady 549        113 302,00    

 

Poskytnuté príspevky 561          68 958,00    

 

Poskytnuté príspevky 562          59 944,00    

 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 563               129,00    

 

kapitálové výdavky          100 000,00    

 

Odpisy 551                       -      

 

Spolu:       1 864 053,00    

 

      

 

      

    

 

Odpisy zatiaľ nie sú zahrnuté v nákladoch 

  

        

         

     

   

Plán Skutočnosť 

 
Príjmy      1 519 545,00              1 715 976,00    

 

Výdavky    1 518 700,00              1 864 053,00    

 

ROZDIEL 845,00 -            148 077,00    

Vypracoval: Ing. Maroš Badáň, Viceprezident pre ekonomiku a marketing  
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Správa Viceprezidenta pre štátnu 
športovú reprezentáciu 

za rok 2019 
 
 

Ihneď od môjho zvolenia do funkcie viceprezidenta pre ŠŠR dňa 9. 11. 2019 sme sa spoločne 

s ďalšími viceprezidentami SZB, dvomi zostávajúcimi pracovníkmi sekretariátu SZB a ďalšími 

členmi SZB, snažili zaistiť plnenie základných úloh SZB, obnovenie činnosti P SZB a areálu NBC 

v Osrblí. Taktiež bola snaha o rozšírenie spolupráce s VŠC Dukla BB a prioritne o zabezpečenie 

výjazdov ŠŠR.  

 

Agendu som prevzal od odvolaného prezidenta SZB T. Fusku dňa 14. 11. 2020. Prvé preteky 

začínali už 25. 11. 2020 a jednotlivým družstvám chýbali základné dokumenty, ako napr. plány 

športovej prípravy SZB a dopracované harmonogramy športovej prípravy na obdobie súťažnej 

sezóny. Nebol ustanovený tréner RD žien a zazmluvnený celý servisný tím. Pripravené bolo celé 

logistické zabezpečenie prvého trimestra a aj nominačné kritéria všetkých RD na celú súťažnú 

sezónu.  

Členovia seniorských reprezentačných družstiev boli pre sezónu 2019/2020 rozdelení do 

viacerých tréningových skupín nasledovne:  

- Tomáš Kos: Bartko, Hasilla, Šima, Baloga,  

- Natallia Otchenash: Otčenáš,  

- Anna Murínová: Fialková P., Fialková I.,  

- Pavel Kobela: Poliaková,   

- Lukáš Daubner: Machyniaková, Smerčiaková.  

 

Tento model sme neupravovali a v záujme zlepšenia personálneho zabezpečenia sme 

jednotlivých trénerov požiadali o zjednotenie miesta a termínu záverečnej prípravy na MS. 

Fyzioterapeutické zabezpečenie S RD sme realizovali v spolupráci s VŠC Dukla BB a nie vo 

vlastnej réžii. Vedúcim výpravy na preteky SP bol určený T. Kos a na preteky IP L. Daubner. 

Hlavným koordinátorom pre zabezpečenie RD bol ŠR SZB Michal Baka.  

 

Zodpovední tréneri juniorských reprezentačných družstiev boli:  

- Peter Kazár a Jaroslav Kamenský (JP, MS JaK, OMEJ). 

 

Tento model sme upravili a trénerov poverili zabezpečením všetkých výjazdov mládežníckych 

RD okrem  ZOHM a OH nádejí. Vedúcim výpravy na preteky M-RD bol určený P. Kazár. Po 

usporiadaní nominačných pretekov na juniorský IP a ZOHM v rakúskom Obertilliachu v termíne 

2.-3. 12. 2019 sme určili RD a zodpovedných trénerov na ZOHM nasledovne:  

- Filip Kramla a Peter Vránsky (ZOHM). 
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Vstup do sezóny bol v r. 2019 špecifický viacerými komplikáciami zo strany bývalého vedenia 

SZB, rozčlenením jednotlivých RD na malé tímy s rôznymi prístupmi SZB ku ich finančnému 

a personálnemu zabezpečeniu. Ďalším negatívnym špecifikom bola absencia finančného 

zabezpečenia prípravy M-RD a narušená spolupráca s kľúčovým subjektom VŠC DUKLA Banská 

Bystrica.  Za veľmi pozitívny krok bývalého vedenia považujem angažovanie ŠR SZB M. Baku, 

s ktorým sme od 9. 11. 2019 do 31. 2. 2019 priebežne plnili hlavné úlohy vyplývajúce 

z organizačného poriadku a stanov SZB.  

 

V závere by som rád poďakoval za maximálne pracovné nasadenie a spoluprácu najmä 

sekretariátu SZB, členom P SZB, RT jednotlivých RD SZB, VŠC Dukla BB, partnerom a aj 

samotným športovcom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Peter Kazár, Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu 
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Správa Viceprezidenta pre športovcov 
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Na Valnom zhromaždení Slovenského zväzu biatlonu v roku 2018 som bol zvolený za 

viceprezidenta SZB pre športovcov. Už z názvu pozície vyplýva, že mojou oblasťou pôsobenia 

je predovšetkým zastupovanie športovcov- prezentovanie ich požiadaviek, návrhov, podnetov, 

ale i riešenia problémov a sťažností a ich tlmočenie vedeniu Slovenského zväzu biatlonu. 

V priebehu minulého roku ma kontaktovali dvaja športovci so svojimi problémami a požiadali 

ma o pomoc pri riešení vzniknutých situácií. 

 

Prvou bola seniorská reprezentantka Aneta Smerčiaková, s ktorou som sa viackrát osobne 

stretol a vzájomne rozobrali jej problém ktorý trval dlhšie a vyvrcholil  v najhoršom možnom 

termíne  počas zimnej sezóny 2019/ 2020 s trénerom Mgr. Lukášom Daubnerom. Daný problém 

sa podarilo vyriešiť čo v najkratšom možnom čase najmä s vedením Dukla B. Bystrica, ktorý 

vyhovel jej požiadavke a súhlasil so zmenou trénera, s ktorým po kladnom stanovisku SZB bude 

spolupracovať aj v nasledujúcej sezóne. 

 

V druhom prípade ma osobne kontaktoval juniorský reprezentant Tomáš Sklenárik ohľadom 

problematického zúčtovania faktúr pre SZB v programe Olympijskej solidarity. Daný problém 

bol veľmi náročný a zdĺhavý, trval takmer 5 mesiacov počas ktorých som sa intenzívne snažil 

nájsť spoločnú reč  s prezidentom SZB ako aj s ostatnými viceprezidentmi v prospech 

športovca. Vzhľadom na odbornú ako i finančnú závažnosť vzniknutej situácie bol do 

problematiky prizvaný i SOŠV. Po náročnom hľadaní kompromisov sa spor podarilo vyriešiť 

Dodatkom k zmluve, ktorým SZB preniesol povinnosti vyplývajúce z pôvodnej zmluvy na 

materský klub T. Sklenárika. Týmto mimoriadne neštandardným krokom sa však podarilo 

zachrániť finančné prostriedky určené na skvalitnenie jeho športovej prípravy.  

 

 
 
 
                      
 
 
 
Vypracoval:  Mgr. Pavol Hurajt, Viceprezident pre športovcov 
 
Schválilo P SZB dňa 15. 06. 2020  
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T. Fusko predložil správu svojej činnosti za obdobie od 1.1.2019 do doby odvolania z funkcie 
prezidenta SZB. VZ SZB súhlasilo s tým, aby jeho správa bola doplnená do Výročnej správy SZB 
za rok 2019 v zmysle prijatého uznesenia č.9/2020 z VZ SZB konaného dňa 27.06.2020. 
 
Sumár finančnej situácie, investícií a pohybov majetku SZB v období 2015-2019  
ROK 2015 - PREBRATIE SZB 25.10.2015  
DLH SZB  
Celkový dlh SZB predstavoval 267 782,22 € (z toho po splatnosti 212 995,86 €).  
ŠTRUKTÚRA ZÁVÄZKOV PO SPLATNOSTI:  
Mzdy a odvody zamestnancov = 19 594 €, Základne mládeže (2014 a 2015) = 25 855 €, Príspevky 
klubom = 7 000 €,  
Omeškané splátky za NBC klubu V-O = 12 500 €, Mzdy športovcom a trénerom = 2 858 €,...  
Ubytovanie SP Oslo 2014, Oblečenie Haglofs,...  
Záväzky z obchodnej činnosti (vznik 2014 a staršie), z ktorých bolo nutné okamžite riešiť sumu 
75 763,34 €, vzhľadom na hroziace exekúcie, v zmysle rozpisu nižšie.  
- ALFEX a.s. - podanie žaloby 2.11.2015, dlžná čiastka 31 678,07 €  

- Hronstav - podanie Návrhu na vydanie platobného rozkazu 25.8.2015, dlžná čiastka 32 574,87 € 
+ 1 954,50 € (súdny poplatok) + 989,46 € (právny zástupca) = 35 518,83 €  

- PM kovonástroje s.r.o. - hrozba podania žaloby (14.10.15), Vzduchovky CZ200, dlžná čiastka 4 
436,69 € (127 050,00 Kč)  

- TECHNOALPIN EAST EUROPE - hrozba podania žaloby (posledný pokus o zmier zo 17.8.15),  
dlžná čiastka 4 129,75 €  
ROK 2016 – NOVÝ ZÁKON O ŠPORTE A KONSOLIDÁCIA DLHOV  
OD 1.1.2016 VOŠIEL DO PLATNOSTI NOVÝ ZÁKON O ŠPORTE,  
s čím súviselo veľa novej administratívnej agendy.  
KONTROLA VÝDAVKOV  
Začala sa totálna kontrola výdavkov !  
Obmedzili sme hotovostné úhrady, priorita boli bezhotovostné platby.  
VLÁDNY AUDIT  
Na základe vládneho auditu kontroly čerpania štátnych prostriedkov v rokoch 2014 a 2015 – sme 
do štátneho rozpočtu museli okamžite vrátiť sumu 21 272,07 € za nesprávne vyúčtovanie a 
použitie finančných prostriedkov (Hurajt a Kuzmina).  
PREDAJ DIELNÍ NA PARCELE 538/7, 538/8:  
schválilo P-SZB 22.12.2015, predajná cena = 130 000 €  
Z predaja (marec 2016) sa uhradili vyššie uvedené dlhy vo výške 75 763,34 €  
 



Tiež sa uhradilo spolufinancovanie (40%) na dokončovacie práce v NBC firme Hronstav – 24 
836,82 €  
Zvyšná čiastka sa použila na doplatenie omeškaných miezd a stravným lístkov zamestnancom a 
trénerom.  
Podarilo sa tiež čiastočne splatiť dlh klubom a základniam mládeže.  
Uhradili sa prvé omeškané splátky KB Osrblie za NBC.  
So zvyšnými veriteľmi prebiehali rokovania o splátkových kalendároch.  
INVESTÍCIE V OSRBLÍ  
Ku kapitálovým výdavkom z MŠVVaŠ bolo potrebné podľa zmluvy zabezpečiť ešte ďalšie 
spolufinancovanie vo výške 40%, projekt zmeny stavby, opláštenie fasády ťahokovom, zábradlie 
na Presscentrum, začiatok stavebných prác na Presscentre v Osrblí, ... vo výške 20.203,68 €  
Keďže suma z odpredaja dielní nebola postačujúca na úhradu zostávajúcich dlhov, 
zabezpečenie fungovania SZB, športovej prípravy, štátnej športovej reprezentácie a nutných 
investícii do Osrblia, situáciu bolo nutné riešiť bankovým produktom.  
ÚVER SLSP - 16.8.2016  
Úverový rámec: 210 000 €  
poskytnutý ako:  
Splátkový úver č. 1 vo výške: 70 000 €  
Zostatok istiny Splátkového úveru ku dňu 30.11.2019 23 333,20 €  
Kontokorentný úver č. 1 vo výške: 140.000 €  
Deň konečnej splatnosti kontokorentného úveru: 31.07.2021  
ROK 2017 – INVESTOVANIE DO OSRBLIA  
KUPA RATRAK PRINOTH EVEREST  
Tesne pred MS JaK február 2017 sme museli v januári kúpiť ratrak za 70 000,00 € (finančný 
leasing),  
starý sa pokazil a výška opráv bola neúnosná.  
PREDAJ POZEMKU Z LV Č. 523 V KU OSRBLIE  
schválilo P-SZB 10-23.10.2016: predajná cena 6 425 €  
KÚPA POZEMKU 973/3 V KU OSRBLIE  
kúpna cena 425 €  
KÚPA POZEMKU 1143 V KU OSRBLIE (POD PRELOŽENOU HALOU S-02 OSRBLIE)  
kúpna cena 200 €  
KÚPA MAJETKOVO NEVYSPORIADANEJ OBLÚKOVEJ KONŠTRUKCIE OD ŽELEZIARNÍ 
PODBREZOVÁ  
kúpna cena 12 984,40 €  
Konštrukcia bola následne rozobratá a použitá na vybudovanie 2 skladových hál vzadu v areáli.  



POKRAČUJÚCE INVESTÍCIE DO OSRBLIA  
- za účelom získania A licencie ako aj organizovania IBU cup a MS JaK  

- zameranie letných a zimných tratí, polohopis, výškopis, zábradlie na budovu NBC, grafické 
práce na A-licenciu, projekt na prekládku haly, stavebné práce na skladovaciu halu a zateplenie 
betónových stien na budove kvôli premŕzaniu budovy, výroba konštrukcií a bočných stien pod 
oblúkovú halu – všetko vo výške 80 816,63 €.  
 
AUDIT VYPLÁCANIA CESTOVNÝCH NÁHRAD  
Kontrolou sme zistili nehospodárne a hlavne netransparentné vyplácanie cestovných náhrad, 
ktoré bolo v rozpore so zákonom. Nastavením nových pravidiel a hlavne dôslednou kontrolou, 
došlo k výraznému zníženiu nákladov.  
2010 – 231 463,- €  
2011 – 173 306,- €  
2012 – 190 153,- €  
2013 – 166 105,- €  
2014 – 153 612,- €  
2015 – 109 284,- €  
2016 – 110 585,- €  
2017 – 106 576,- €  
2018 – 80 000,- €  
2019 – odhad 35 000 €  
ROK 2018 – SPLATENIE DLHOV, POKRAČOVANIE V INVESTOVANÍ DO BUDÚCNA  
ZALOŽENIE BIATHLON SLOVAKIA, S.R.O.  
a príprava na marketingovej činnosti  
PREDAJ POZEMKU 538/10 V KU BB  
schválilo P-SZB 7-09.11.2018: predajná cena 5 525 €  
PREDAJ POZEMKU V KU BB  
schválilo P-SZB 7-09.11.2018: predajná cena 16 994 €  
DOPLATENIE NEDOPLATKU  
na Kúpnej zmluve medzi SZB a KB Osrblie-Valaská  
POKRAČUJÚCE INVESTÍCIE DO OSRBLIA A BUDOVY SZB V BB  
Pokračovanie investovania do Osrblia - prekrytie haly, rozvody dátových sietí, príprava PSN a 
PTV, videovrátnik na budove SZB, príprava areálu pred MS JaK 2019, oprava čerpadiel, výroba 
plotov a brány, výmena kanalizácie a okien na budove SZB, oprava a údržba zasnežovacích 
techník, stavebné práce na hale, stavebné práce na asfaltovej ceste vo výške 97 092,09 €.  
DOHODA MEDZI SZB A BBSK  
v zmysle dohody BBSK investoval do novej zasnežovacej techniky sumu 189 942 € a následne ju 
prenajal SZB  za cena 1,00 €/rok. SZB tým výrazne do budúcna ušetri.  



AUDIT NBC OSRBLIE  
BBSK v spolupráci so SZB vypracoval finančný AUDIT NBC OSRBLIE s cieľom prípravy zmluvy o 
prevádzke NBC po roku 2019.  
OBNOVA VOZOVÉHO PARKU  
autá boli staré, veľmi ojazdené a hlavne veľké investície šli do opráv.  
VYRIEŠILO SA TO PREDAJOM ÁUT ZA 41 819,59 € (POUŽILO SA INVESTOVANIE DO NBC – VIĎ 
VYŠŠIE), 3 AUTÁ SA ZOBRALI NA OPERATÍVNY LEASING, ZÁROVEŇ BOLA UZAVRETÁ 
MARKETINGOVÁ ZMLUVA S LION CAR, ČÍM SA PONÍŽILA CENA ÁUT), 1 AUTO SA KÚPILO Z 
KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV Z MŠVVAŠ.  
UKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU  
so 4 vrátnikmi a nahradenie kamerovým systémom a elektronickým vrátnikom – ušetrenie od 
roku 2020 minimálne 40 000 €/ročne (v závislosti od výšky minimálnej mzdy). Rok 2019 sa 
použije ušetrená suma na splatenie kamerového systému a elektronického vrátnika v budove 
SZB a LAN sieti v NBC Osrblie.  
ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA  
bola plne zabezpečená podľa plánu, TOP tím čerpaný v súlade so Zákonom o športe. Boli 
uzatvorené nové zmluvy s novými marketingovými partnermi - 4F, UYN, LION CAR, Železiarne 
Podbrezová, ...  
SPOR SO SESTRAMI FIALKOVÝMI  
Aj napriek náročným rokovaniam a sporu so sestrami Fialkovými, sa nakoniec podarilo podpísať 
so všetkými športovcami Zmluvu o ŠŠR na 4 roky (olympijský cyklus). Predtým prebiehali 
rokovania každý rok.  
Spor trval 3 mesiace a právny zástupca SZB stál 6 177,20 €.  
ZÍSKANIE „A“ LICENCIE PRE „BIATHLON STADIUM OSRBLIE“  
Koncom roka sa vďaka investíciám do Osrblia podarilo získať „A“ licenciu.  
ROK 2019  
ROZBEHNUTIE ČINNOSTI BIATHLON SLOVAKIA, S.R.O.,  
príprava na zrušenie marketingovej činnosti SZB a zrušenie registrácie SZB na DPH (odhláška)  
ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA  
bola plne zabezpečená podľa plánu, TOP tím čerpaný v súlade so Zákonom o športe.  
PRÍPRAVA PROJEKTOV NA DOSTAVBU OSRBLIA  
štátna dotácia – prísľub na príspevok z Úradu vlády, Agentúra na rozvoj športu, rozbehnutá 
spolupráca s BBSK  
Cieľom je odovzdanie NBC do vlastníctva VUC pripadne iného strategického partnera.  



INVESTÍCIE  
montáž oblúkovej haly, zastrešenie oceľovej haly, informačný systém, matrika, mreže a čelné 
dvere na montované haly, kamerový systém a dátová štruktúra v NBC v budove vo výške 
70.271,76 €.  
PODPÍSANIE ZMLUVY O SPOLUPRÁCI S UMB  
na spoluprácu pri zabezpečení vzdelávania športovcov  
PODPÍSANIE ZMLUVY O SPOLUPRÁCI S DUKLOU BANSKÁ BYSTRICA  
ROKOVANIA S NOVÝMI MARKETINGOVÝMI PARTNERMI  
Predbežná dohoda a novými marketingovými partnermi SZB (náhrada za HAME vo výške viac 
ako 60 000 €.  
Po odvolaní prezidenta SZB došlo žiaľ k pozastaveniu rokovaní zo strany budúcich 
marketingových partnerov.  
MVZ 9.11.2019 – ODVOLANIE Z FUNKCIE PREZIDENTA SZB  
SPLATENÉ DLHY VOČI KLUBOM A TRETÍM STRANÁM  
Neuhradené záväzky po splatnosti 4 400 €.  
Zostatok splátkového úveru 23 333 €  
Kontokorentný úver vo výške 140 000 €, ktorý mal byť do konca roka 2019 znížený na 70 000 € 
vďaka peniazom z IBU za organizovanie MSJaK 2019 a extra príspevku na činnosť zväzu.  
Zvyšok mal byť splatený v najbližších 2 rokoch z úspor na mzdách vrátnikov v budove SZB.  
Výrazné zvýšenie hodnoty majetku SZB vďaka investíciám.  
Spracoval: Mgr. Tomáš Fusko  

Banská Bystrica, dňa 26.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


