Zápis z Prezídia SZB č. 2,
Banská Bystrica, 21.4.2020
_______________________________________________________________
Začiatok zasadnutia 9:00. Koniec zasadnutia 17:00. Prezídium konané prostredníctvom
videokonferencie.
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Potvrdenie elektronických hlasovaní Prezídia SZB
3. Aktuálne informácie o činnosti Prezidenta SZB a sekretariátu SZB a informácia
o personálnych otázkach
4. Informácia o aktuálnej ekonomickej situácii SZB
5. Informácie viceprezidentov z jednotlivých komisií/ subkomisií
6. Informácia z Porady národných športových zväzov SOŠV zo dňa 26.2.2020
7. Informácie o aktuálnej situácii v spoločnosti Biathlon Slovakia s.r.o.
8. Financovanie a zabezpečenie prevádzky NBC Osrblie
9. Informácie zo zasadnutia Pracovnej komisie na Modernizáciu NBC Osrblie
10. Návrh Projektu na zvýšenie počtu aktívnych športovcov do 23 rokov
11. Návrh na zaradenie športovcov do stredísk NŠC/ VŠC Dukla
12. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Olympijskej solidarity – Tomáš Sklenárik
13. Návrh na vyradenie dokumentov do štátneho archívu
14. Uskutočnenie Kráľa biatlonovej stopy a Valného zhromaždenia SZB
15. Rôzne a diskusia
Prítomní: J. Lauková, P. Kazár, R. Šimočko, P. Hurajt, P.Vozár
Prizvaní: Z. Aneštíková, M. Baka, Z. Donovalová,
Prejednávania bodu 5 a 6 sa zúčastnil Ľ. Machyniak a hlasoval v Uznesení č.2-20/8, Uznesení č.220/9,
Prejednávania dobu 12,13,14 a15 sa zúčastnil M.Badáň.
1. Otvorenie a schválenie programu
P. Vozár privítal prítomných a predložil na schválenie program Prezídia.
Uznesenie č.2-20/1
P-SZB schvaľuje program
Uznesenie č. 2-20/1
ZA
5
J. Lauková, P. Kazár, R. Šimočko, P. Hurajt, P.Vozár
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0

2. Potvrdenie elektronických hlasovaní Prezídia SZB
P. Vozár podal správu o elektronickom hlasovaní P SZB v období od 5.1.2020 do 11.3.2020.
Uznesenie č.2-20/2
P-SZB berie na vedomie všetky el. hlasovania od 5.1.2020 do 11.3.2020
Uznesenie č. 2-20/2
ZA
5
J. Lauková, P. Kazár, R. Šimočko, P. Hurajt, P.Vozár

PROTI
ZDRŽAL SA

0
0

3. Aktuálne informácie o činnosti Prezidenta SZB a sekretariátu SZB a informácia
o personálnych otázkach
P. Vozár oboznámil členov Prezídia s činnosťou zväzu o prebiehajúcich rokovaniach so športovcami
a trénermi. Rokovania s potencionálnymi sponzormi boli zastavené kvôli korona vírusu. T. Fusko
ukončil pracovný pomer, správca NBC Osrblie R. Brüll je na dlhodobej PN zatiaľ vykonáva správu NBC
nový správca M. Matiaško, ktorý je prijatý na dobú určitú, na čiastočný úväzok a v jeseni bude výberové
konanie na nového správcu. Predĺžila sa zmluva s J. Kontúrom a Z. Aneštíkovou.
Uznesenie č.2-20/3
P-SZB berie na vedomie informáciu o personálnych zmenách
Uznesenie č. 2-20/3
ZA
5
PROTI
ZDRŽAL SA

J. Lauková, P. Kazár, R. Šimočko, P. Hurajt, P.Vozár

4. Informácia o aktuálnej ekonomickej situácii SZB
P.Vozár predložil knihu záväzkov a oboznámil členov Prezídia s aktuálnou ekonomickou situáciou zväzu
a so stavom účtov k 31.3.2020 (Príloha č.1).
Najväčšiu položku z tuzemských záväzkov tvoria ŽP, s ktorými prebieha rokovanie o vysporiadaní
záväzku. So 4F prebiehajú rokovania.
Na IBU Cup 4. a 5. boli znížené náklady vďaka rokovaniam s dodávateľmi služieb. Prevádzka
sekretariátu v súčasnosti predstavuje cca 6 000,-euro mesačne, v minulosti to bolo cca 11 000,-eur. Po
prepočte tak vieme ušetriť až 60 000,-eur ročne. Aktuálny dlh je -300 000,-eur. V decembri 2019 bol
dlh vo výške -400 000,-euro.
Uznesenie č.2-20/4
P-SZB berie na vedomie informáciu o aktuálnej ekonomickej situácii
Uznesenie č. 2-20/4
ZA
5
J. Lauková, P. Kazár, R. Šimočko, P. Hurajt, P. Vozár
PROTI
ZDRŽAL SA
5. Informácie viceprezidentov z jednotlivých komisií/ subkomisií
R. Šimočko informoval členov Prezídia o zasadnutí ŠTK zo dňa 28.3.2020. Hlavnými bodmi bolo
vyhodnotenie zimnej sezóny, návrh letných pretekov, návrh letnej smernice. Do konca júna nebude
možné organizovať preteky z tohto dôvodu presunuli letné súťaže do druhej polovici augusta. KB
Vyhne budú organizovať Olympijské nádeje na Slovensku. ŠTK navrhla ako koordinátora letných súťaži
O. Kosztolányiho. Zasadnutie ŠTK a KM bude zasadať v júni a budú riešiť pravidlá pretekov. Je potrebné
zjednotiť pravidlá pre prípravku pre leto a zimu. ŠTK bude prehodnocovať dĺžku tratí, stojany na
strelnici.
Úloha č.1 pre R. Šimočka: poslať informačný mail na kluby o konaní letných pretekov.
ŠTK navrhla ako koordinátora letných súťaži O. Kosztolányiho. R. Šimočko sa má stretnúť s O.
Kosztolányim a dohnúť podmienky.
P. Vozár navrhuje zvoliť aj zástupcu koordinátora súťaži.
Z. Aneštíková navrhuje zaučiť druhého koordinátora z mladých športovcov v prípade potreby na
zastupovanie.
Úloha č.2 pre R. Šimočka: nájsť nového človeka na zástup koordinátora súťaží.

Uznesenie č.2-20/5
P SZB hlasuje za O. Kosztolányiho ako koordinátora súťaží
Uznesenie č. 2-20/5
ZA
4
PROTI
ZDRŽAL SA
1

P. Vozár, J. Lauková, , R. Šimočko, P. Hurajt
P. Kazár

R. Šimočko navrhuje vybrať dodávateľa časomiery podľa požiadaviek, prepojiť ju s matrikou a urobiť
verejné obstarávanie na sezónu 2020/2021. Navrhuje tiež spraviť komisiu na verejné obstaranie.
P. Vozár dáva podnet na ŠTK dohodnúť podmienky a návrh pre sekretariát čo je potrebné aby
časomiera obsahovala a bola v súlade s pravidlami. Je potrebné dať požiadavku na zväz a zväz spraví
verejné obstarávanie.
Uznesenie č.2-20/6
P SZB hlasuje za verejne obstarávanie na časomieru
Uznesenie č. 2-20/6
ZA
5
PROTI
ZDRŽAL SA

P. Vozár, J. Lauková, , R. Šimočko, P. Hurajt, P. Kazár

P. Vozár navrhol aby sa spravila nová matrika vzhľadom na pretrvávajúce problémy. Aby sa zbytočne
nezvýšila cena matriky navrhuje porovnanie aj iných cenových ponúk dodávateľov matriky.
Uznesenie č.2-20/7
P SZB hlasuje za predloženie cenových ponúk a porovnanie cenových ponúk z hľadiska cenovej
výhodnosti pre dodávateľov v matrike
Uznesenie č. 2-20/7
ZA
5
PROTI
ZDRŽAL SA

P. Vozár, J. Lauková, R. Šimočko, P. Hurajt, P. Kazár

R. Šimočko navrhuje do letnej sezóny vyrobiť nové štartovné čísla.
Úloha č.3 P SZB poveruje športového riaditeľa M. Baku na zaobstaranie a dodaj štartovných čísel
prostredníctvom sponzorských zdrojov. Naplánovať financie na zabezpečenie čísel.
Úloha č.4 P SZB poveruje športového riaditeľa M. Baku na zabezpečiť dotlač a distribúciu tréningových
denníkov.
P.Kazár informoval Prezídium o zmenách v reprezentácii. Navrhol menovanie členov TMK
nasledovne:
Mgr. P.Kazár – predseda,
PaedDr. Pavel Kobela, PhD., Ing. Radovan Cienik, Mgr. Jakub Leščinský, Mgr. Matej Kazár, Mgr. Lukáš
Daubner-členovia komisie
Uznesenie č.2-20/8
P SZB berie na vedomie predložený návrh na zloženie komisie
Uznesenie č. 2-20/8
ZA
6
PROTI
ZDRŽAL SA

P.Vozár, J. Lauková, , R. Šimočko, Hurajt P. Kazár, Ľ.Machyniak

Úloha č.5 P.Vozár navrhuje P. Kazárovi informovať kluby o výsledkoch za sezónu 2019/2020
Ľ. Machyniak informoval členov P SZB o zasadnutí TMK, ktoré bude v pondelok 27.4.202, kde sa bude
riešiť CTM. Ľ. Machyniak zdôraznil potrebu obnovy zbraní každoročne. Je potrebné zakúpiť hlavne
zbrane bez pažby pre malorážky.
Úloha č.6 P. Vozár poveruje Ľ. Machyniaka informovať kluby o prerozdelení zbraní
6. Informácia z Porady národných športových zväzov SOŠV zo dňa 26.2.2020
P. Vozár podal informáciu z porady športových zväzov SOŠV zo dňa 26.2.2020.
Uznesenie č.2-20/9
P SZB berie na vedomie informáciu z porady športových zväzov SOŠV zo dňa 26.2.2020
Uznesenie č. 2-20/9
ZA
6
P.Vozár, Ľ. Machyniak, J. Lauková, P. Kazár, R. Šimočko, P. Hurajt
PROTI
ZDRŽAL SA
7.Informácie o aktuálnej situácii v spoločnosti Biathlon Slovakia s.r.o.
P. Vozár informoval o Valnom zhromaždení a prebratí spoločnosti Biathlon Slovakia s.r.o, ktoré sa
konalo 14.2.2020. P. Vozár navrhuje JUDr. M. Lepieša, LL.M. ako prokuristu spoločnosti Biathlon
Slovakia s.r.o.
Uznesenie č.2-20/10
P SZB poveruje prezidenta SZB Ing. Petra Vozára- štatutárneho zástupcu SZB, aby zabezpečil zvolanie
Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BIATHLON Slovakia, s.r.o., IČO: 52 009 424, Partizánska
cesta 71/3501, 974 01 Banská Bystrica v súlade so Zakladateľskou listinou spoločnosti a v súlade so
zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v ktorej je SZB jediným
spoločníkom a to s nasledovnými bodmi programu: 1. Vymenovanie prokuristu spoločnosti – JUDr.
Michal Lepieš, bytom Gaštanová 5, 974 04 Banská Bystrica.
Uznesenie č. 2-20/10
ZA
4
P. Vozár, J. Lauková, P. Kazár, R. Šimočko
PROTI
ZDRŽAL SA
1
P. Hurajt
8. Financovanie a zabezpečenie prevádzky NBC Osrblie
P. Vozár oboznámil P SZB o nákladoch v Osrblí na rok 2020 (Príloha č2). Predložil návrh fungovania NBC
Osrblie:
1. Možnosť: Presunúť celú prevádzku NBC Osrblie na spoločnosť Biathlon Slovakia s.r.o.
2. Možnosť: Prevádzku Osrblia bude aj naďalej realizovať prostredníctvom SZB.
R. Šimočko je potrebné v NBC Osrblie rozbehnúť komerčnú činnosť.
Uznesenie č.2-20/10
P SZB poveruje aby P. Vozár a M. Badáň vypracovali kompletné finančné zabezpečenie prevádzky NBC
Osrblie
Uznesenie č. 2-20/10
ZA
5
P.Vozár, J. Lauková, P. Kazár, R. Šimočko, P.Hurajt
PROTI
ZDRŽAL SA

9. Informácie zo zasadnutia Pracovnej komisii na Modernizáciu NBC Osrblie
P. Vozár informoval o zasadnutí pracovnej komisie v Osrblí a informoval o jednotlivých krokoch
realizácie projektu. (Príloha č.3 Zápis z pracovnej komisie)
Uznesenie č.2-20/11
P SZB berie na vedomie informáciu o zasadnutí komisie
Uznesenie č. 2-20/11
ZA
5
P.Vozár, J. Lauková, P. Kazár, R. Šimočko, P. Hurajt
PROTI
ZDRŽAL SA
10. Návrh Projektu na zvýšenie počtu aktívnych športovcov do 23 rokov
P. Vozár oboznámil P SZB s víziou navýšenia aktívnych športovcov do 23 rokov.
Úloha č.6 Zodpovedná osoba pre vypracovanie koncepcie pre súťaže detí a vytvorenie komisie s cieľom
zvýšiť počet aktívnych športovcov do 23 rokov J. Lauková
Úloha č.7 R. Šimočko je zodpovedný za smernicu pre súťaže detí.
Uznesenie č.2-20/12
P SZB poveruje J. Laukovú na prípravu koncepcie za zvýšenie aktívnych športovcov do 23 rokov
Uznesenie č. 2-20/12
ZA
4
P. Vozár, P. Kazár, R. Šimočko, P. Hurajt
PROTI
ZDRŽAL SA
1
J. Lauková

11. Návrh na zaradenie športovcov do stredísk NŠC/ VŠC Dukla
Návrh športovcov predložil P. Kazár na základe dosiahnutých výsledkov podľa prílohy č.4
Uznesenie č.2-20/13
P SZB schvaľuje návrh na zaradenie seniorských reprezentantov do VŠC Dukla podľa predloženej
prílohy
Uznesenie č. 2-20/13
ZA
5
P. Vozár, J. Lauková, P. Kazár, R. Šimočko, P. Hurajt
PROTI
ZDRŽAL SA
12. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Olympijskej solidarity – Tomáš Sklenárik
P. Vozár oboznámil P SZB s priebehom poskytnutia dotácie z prostriedkov Olympijskej solidarity
doteraz. Podrobne a chronologicky informoval o spôsobe predkladania faktúr a návrhu vyúčtovania zo
strany T. Sklenárika, resp. P. Melichera ako predsedu klubu. Hovoril aj o podaní trestného oznámenia
na neznámeho páchateľa. V zmysle uzatvorenej zmluvy prijímateľom finančných prostriedkov je SZB,
ktorý zároveň zodpovedný za hospodárne, efektívne a účinné použitie dotácie a jej riadne vedenie
v účtovníctve v zmysle platných právnych predpisov.
P. Hurajt hovoril o tom, že SZB musí akceptovať všetko, čo športovec predloží na preplatenie a SZB
nemôže nič na to povedať.
Z. Aneštíková dáva návrh prehodnotiť či bolo relevantné dať T. Sklenárika do Solidarity, nebolo to
schválené Prezídiom SZB, tiež navrhuje vyúčtovať solidaritu podľa pôvodného návrhu M. Baku.
Vyzvať T. Sklenárika do 7 dní predložiť návrh vyúčtovania taký ako predložil M.Baka. Poukázala na to,
že P. Hurajt je členom rovnakého klubu ako T. Sklenárik a preto pri jeho argumentoch ide o konflikt

záujmov a nemal by hlasovať.
Uznesenie č.2-20/14
Vzhľadom na skutočnosť, že pri vyúčtovaní Zmluvy o olympijskej solidarite (ďalej len „zmluva“)
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami SOŠV, Slovenským zväzom biatlonu (ďalej len „SZB“)
a športovcom Tomášom Sklenárikom nedošlo k zhodnému stanovisku pri vyúčtovaní predloženým
športovcom so SZB, ktoré je predpokladom čerpania prostriedkov z tejto Zmluvy, Prezídium SZB vyzýva
športovca Tomáša Sklenárika, nakoľko pri vyúčtovaní nemôže byť, s prihliadnutím na úlohu SZB
vyplývajúcej zo zmluvy o solidarite, akceptovaná svojvôľa športovca, aby do 7 dní od doručenia
(mailom športovcovi) tohto uznesenia predložil vyúčtovanie Zmluvy o solidarite za mesiace november
2019 až február 2020 v súlade s par. 16 a 29 zákona č. 440/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov Zákon o športe. V prípade, že v stanovenej lehote nebude požadované vyúčtovanie predložené,
prezídium SZB poveruje štatutára SZB vykonaním úkonov smerujúcich k vypovedaniu Zmluvy zo strany
SZB.
Odôvodnenie prijatého uznesenia:

Zmluva je uzatváraná trojstranne, kde je jednou zo zmluvných strán SZB, ktorého úlohou je nakladanie
s prostriedkami efektívne, hospodárne a účelne, pričom SZB má tieto hodnoty chrániť a je ich garantom,
tak aby nebolo možné uvedené finančné prostriedky zneužívať a nakladať v rozpore s vyššie uvedenými
zásadami.
Na SZB je už dlhodobo zaužívaný systém, že ak športovec čokoľvek chce objednať/ nakúpiť/ zaplatiť, tak
si musí vypísať žiadanku, ktorá mu je následne schválená alebo neschválená, pričom takéto plnenia
musia byť v súlade so schváleným harmonogramom športovej prípravy. V prípade, že by nedošlo
k uvedenému rešpektovaniu noriem, vytváral by sa nebezpečný precedens, kde by SZB bol v pozícii
štatistu a de facto by vznikali situácie, že ktorýkoľvek športovec alebo tréner bez vedomia a súhlasu SZB
bude objednávať služby za tisícky EUR.
Športovcom predložené účtovné doklady boli zo strany SZB neakceptovateľné a nedôveryhodné,
pretože boli v priebehu niekoľkých dni viackrát pozmeňované zo strany dodávateľov. Účtovne doklady
boli najprv vystavené na SZB bez zmluvy a odsúhlasenia, následne boli vystavené na SZB z UMB Teamu
a tretíkrát boli menené, keď boli vystavené priamo na športovca. Tieto účtovné doklady boli taktiež
menené, čo sa týka výšky fakturovaných súm. Po upozornení, že dodávateľ T. Fusko, v čase keď mal
údajne poskytovať trénerské služby v danom období bol na PN, boli umelo upravované výkazy prác,
avšak pôvodná fakturovaná suma ostala nezmenená. Nehovoriac o skutočnosti, že v čase PN bol
dodávateľ údajných trénerských služieb v obchodnom vzťahu so spoločnosťou, kde je SZB jediným
spoločníkom a v tejto poberal odmenu. V účtovných dokladoch sú uvedené trénerské služby, ktorých
dodávateľom mal byť. T. Fusko. S prihliadnutím na vyššie uvedené ako aj skutočnosť, že športovec T.
Sklenárik má zahrnuté trénerské služby svojho trénera v projekte TOP Tím 2020, ide o snahu duplicitne
si preplatiť trénerské služby. Takéto duplicitné služby nie sú na prospech športovca, nie sú ani v súlade
s harmonogramom športovej prípravy, ale sú len snahou o obohatenie sa určitej skupiny jednotlivcov z
poskytnutej dotácie, ktorá má pomôcť športovcovi.
SZB ako garant hospodárnosti s týmito prostriedkami, nemôže participovať ako účastník právneho
vzťahu, kde sú popierané jeho základné úlohy, a preto ak nebude postavenie SZB akceptované ďalším
zmluvným účastníkom nebude môcť byť SZB ďalej účastníkom tejto Zmluvy a od tejto Zmluvy odstúpi.

Uznesenie č. 2-20/14
ZA
5
PROTI
1
ZDRŽAL SA

P.Vozár, J. Lauková, P. Kazár, M. Badáň, R. Šimočko,
P.Hurajt

13. Návrh na vyradenie dokumentov do štátneho archívu
Návrh na vyradenie dokumentov do Národného archívu a na skartovanie predkladá Z. Donovalová.
P.Kazár navrhuje ponechať doklady s registratúrnou značkou A10,A11,D2 v archíve SZB.
Uznesenie č.2-20/15
P SZB schvaľuje vyradenie dokumentov podľa upraveného zoznamu v prílohe č.4
Uznesenie č. 2-20/15
ZA
6
P.Vozár, P.Hurajt, J. Lauková, P. Kazár, M. Badáň, R. Šimočko
PROTI
ZDRŽAL SA

14. Uskutočnenie Kráľa biatlonovej stopy a Valného zhromaždenia SZB
P. Vozár navrhuje presunúť Kráľa biatlonovej stopy na neurčito, termín VZ navrhuje na 27.6.2020.
V prípade, že nebude možné uskutočniť VZ podľa stanov SZB, bude prebiehať VZ podľa platnej
legislatívy formou korešpondenčného hlasovania.
Uznesenie č.2-20/16

P SZB schvaľuje termín zvolania VZ na 27.6.2020. V prípade ak nebude možné uskutočniť VZ,
bude sa konať formou korešpondenčného hlasovania v súlade s platnou legislatívou
Uznesenie č.2-20/16
ZA
6
PROTI
ZDRŽAL SA

P. Vozár, Hurajt, J. Lauková, P. Kazár, M. Badáň, R. Šimočko

Uznesenie č.2-20/17

P SZB schvaľuje preložiť KBS na neurčito.
Uznesenie č.2-20/17
ZA
6
PROTI
ZDRŽAL SA

P. Vozár, Hurajt, J. Lauková, P. Kazár, M. Badáň, R. Šimočko

15. Rôzne a diskusia
P.Vozár prispel do diskusie dvomi bodmi, ktoré dal odhlasovať.
1 bod: Návrh na poskytnutie odmeny J.Kamenskému, P. Kazárovi k trénerským zmluvám od
15.12.2019 do 15.3.2020 t.j. za tri mesiace z dôvodu výkonu reprezentačných trénerov. A to
nasledovne:
J.Kamenský 200,-euro/mes dohromady celkom 600,-Euro
P.Kazár 250,-eur/mes, dohromady celkom 750,- Euro
M.Badáň navrhuje presun za obdobie od 1.1.-31.3.2020.

Uznesenie č.2-20/18
P SZB schvaľuje navýšenie zmluvy za trénerské služby J. Kamenského za dobu tri mesiace celkom
600,-eur, a P. Kazárovi po dobu tri mesiace celkom 750,-euro.
Uznesenie č. 2-20/18
ZA
4
PROTI
ZDRŽAL SA
2

P.Vozár, J. Lauková, M. Badáň, R. Šimočko
P.Hurajt, P. Kazár

2 bod: P. Vozár navrhuje aby ubytovanie v budove SZB slúžilo výlučne pre reprezentantov. P. Kazár
navrhuje aby o tom rozhodlo TMK na najbližšom zasadnutí. P. Hurajt navrhuje aby boli stanovené
kritériá na ubytovanie napríklad podľa výkonnosti.
P SZB rozhodlo presunúť tento bod na TMK.

Na záver zasadnutia P-SZB P. Vozár poďakoval prítomným za účasť.

Zapísal: Z. Donovalová
Schválilo P-SZB

