
 
 

Zápis z rokovania Hospodárskej komisie SZB č. 1, 
Dolný Kubín, 22.09.2020 

_______________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia 17:00 hod. Koniec zasadnutia 19:40 hod.  
 
Program:  
 

1. Otvorenie a schválenie programu  

2. Čerpanie rozpočtu za 1.polrok 2020 

3. Aktuálny stav záväzkov a pohľadávok 
4. Informácia o prijatí opatrení k ekonomickej stabilizácii 
5. Rôzne a diskusia 

 
Prítomní: M.Badáň, M.Dutková, G.Majdiš, R.Cienik,  M.Flochová, P.Fialka 
Prizvaní: P. Lepieš, D.Lepiešová 
Neprítomný: J.Štiaková, M.Kováčik - ospravedlnený 
 

1. Otvorenie a schválenie programu  
M. Badáň privítal prítomných a predložil na schválenie program rokovania Hospodárskej komisie 
Uznesenie č.1-2020 
HK-SZB schvaľuje program rokovania 

Uznesenie č. 1-2020  

ZA                        6 M.Badáň, M.Dutková, G.Majdiš, R.Cienik,  M.Flochová, P.Fialka 

PROTI                  0  

ZDRŽAL SA          0  

 
2. Čerpanie rozpočtu za 1.polrok 2020 

M.Badáň privítal hostí za externú účtovnú firmu, s ktorou má SZB platnú Zmluvu o vedení účtovníctva 
a MaP v roku 2020, a to p.Lepiešovú a p.Lepieša a odovzdal im slovo. 
Pani Lepiešová v krátkosti zhodnotila čerpanie rozpočtu z pohľadu predložených faktúr a dokladov za 
1.polrok 2020.  

Diskusia: P.Fialka požiadal účtovníčku podrobnejšie rozpísať položku v rozpočte ostatné príjmy 

a evidovať na základe analytických účtov. R.Cienik poukázal na prečerpanie položky PHM 

a nečerpanie z položky PHM pri NBC Osrblie. Lepiešová upravia sa čerpania PHM podľa požiadaviek 

s prerozdelením na správu SZB a samostatne NBC Osrblie. 

 
Uznesenie č.2-2020  
HK-SZB berie na vedomie čerpanie rozpočtu za 1.polrok 2020 

Uznesenie č.2 -2020  

ZA                        6 M.Badáň, M.Dutková, G.Majdiš, R.Cienik,  M.Flochová, P.Fialka 

PROTI                  0  

ZDRŽAL SA          0  



 
 

       3.    Aktuálna situácia o stave záväzkov a pohľadávok  

M.Badáň informoval o výraznom znížení záväzkov. Postup bol jednoduchý, a to vyjednávanie nového 
vedenia, prezidenta SZB so všetkými veriteľmi a uzatváraní dohôd o možných nepeňažných 
kompenzáciách. Do značnej miery sa to podarilo, čo sa samozrejme odzrkadlilo v knihe záväzkov SZB. 

Diskusia: P.Lepiešová poukázala na jeden zatiaľ neuznaný a neuhradený záväzok, kde sa Kosztolanyi 

ml. dožaduje vyplateniu faktúr vystavených na základe Zmluvy, ktorá nie je v evidencii Zmlúv 

prebratých po predchádzajúcom vedení SZB. M.Badáň predložil emailovú komunikáciu 

s Kosztolányim st., ktorý jedná v mene syna a prezidentom SZB. Majdiš, Cienik, Flochová a Fialka sa 

zhodli v názore, že je potrebné znovu otvoriť komunikáciu priamo s Kosztolányim ml., kde by bola 

predložená originál podpísaná Zmluva, záznamy o reálnych a uskutočnených výkonoch v časovom 

období za ktorý si nárokuje vyplatenie finančných prostriedkov. Jedná sa o požadovanú sumu 3 000 

Eur za mesiace Január, Február a Marec 2020. Ostatné záväzky voči Kosztolányimu ml. boli uhradené 

na základe uznaných faktúr so súpisom výkonov a odvedených prác. 

Uznesenie č.3-2020 

HK-SZB  berie na vedomie aktuálnu situáciu o stave záväzkov a pohľadávok. 

Uznesenie č. 3-2020  

ZA                       6 M.Badáň, M.Dutková, G.Majdiš, R.Cienik,  M.Flochová, P.Fialka 

PROTI                 0  

ZDRŽAL SA         0  

 

 Uznesenie č.4-2020 

HK-SZB  odporúča prezidentovi a prezídiu SZB naďalej postupovať hospodárne a efektívne v nakladaní 
s finančnými prostriedkami s prihliadnutím aj na skutočnosti, že ak existujú finančné záväzky, kde sa 
prejavujú nekalé znaky v predkladaných dokladov, neuznať a neuhrádzať predmetné záväzky a riešiť 
to právnou cestou. 

Uznesenie č. 4-2020  

ZA                       6 M.Badáň, M.Dutková, G.Majdiš, R.Cienik,  M.Flochová, P.Fialka 

PROTI                 0  

ZDRŽAL SA        0  

 

      4. Informácia o prijatí opatrení k ekonomickej stabilizácií 

M. Badáň informoval  dodržiavaní rozpočtových pravidiel a čerpanie rozpočtu v roku 2020 prebieha 
v súlade so schváleným rozpočtom a staré záväzky sa uhrádzajú výhradne z položky rezerva rozpočtu, 
z projektových zdrojov alebo bezhotovostnými zápočtami. Ďalej úsporné opatrenia priniesli výraznú 
úsporu na nákladoch sekretariátu vo výške 60 000€za prvý polrok, získanie finančných prostriedkov 
z UPSVaR v rámci vytvorenia nového pracovného miesta a COVID-19 opatrení, hľadaní iných zdrojov 
na vyplácanie starých nekrytých záväzkov, ako napr. Kuzminovi 6 000€, BBSK 3 500€,...Veľkú úsporu 
sme zaevidovali aj pri organizovaní IBU cupu v sume cca 15 000€, kde sa upustilo o objednávania 
nepotrebných alebo predražených služieb. Na základe projektov podaných na MSVVaS SR sa tento 
rok získali finančné prostriedky na dobudovanie infraštruktúry pre organizovanie IBU cupov 
v celkovej sume 34 000€. Uzatvoril sa dodatok ku Zmluve so 4F, kde sa dohodli prijateľné mesačné 



 
splátky na úhradu starého dlhu, ktorý vznikol absurdným neplatením zmluvného záväzku v minulom 
období. Podarilo sa dohodnúť a získať mentálneho kouča cez projekt SBA. Leasingová Zmluva s Exim 
Trading na 3 autá pre SZB je so záväzkom 2 430€ mesačne iba cez operatívny leasing, čo znamená, že 
autá po ukončení leasingu nie sú majetkom SZB a musíme ich vrátiť. Vedenie SZB rokuje 
o vypovedaní predmetnej Zmluvy a aktuálne sa rokuje s troma potencionálnymi partnermi na 
dodanie troch väčších a praktickejších áut pre účely reprezentácie, zabezpečenia športových 
a organizačných aktivít SZB. 

G.Majdiš sa vyjadril, že ako bývalý člen prezídia SZB sa nestretol s tak otvorenou agendou Zmluvných 
vzťahov, procesov a úkonov štatutárneho zástupcu SZB ako si to dnes vypočul. 

 

 Diskusia:  G.Majdiš sa vyjadril, že ako bývalý člen prezídia SZB sa nestretol s tak otvorenou agendou 
Zmluvných vzťahov, procesov a úkonov štatutárneho zástupcu SZB ako si to dnes vypočul. R.Cienik sa 
opýtal na situáciu s reklamnými a marketingovými partnermi SZB. 
M.Badáň predstavil novú marketingovú stratégiu SZB a novú prezentáciu k ponuke na marketingovú 
spoluprácu potencionálnych záujemcov so SZB, ktorú v spolupráci s nami spracoval p.Janček, dlhé 
roky pôsobiaci ako marketingový agent pre Slovenský zväz ľadového hokeja. M.Badáň ďalej poukázal 
ale aj na fakt, že dnešná situácia v získavaní marketingových partnerov na spoluprácu so SZB je veľmi 
nelichotivá ako pri každom športe. M.Flochová sa opýtala, ako to bude so starými záväzkami voči 
klubom, CTM a ZM? M.Badáň upresnil, že záväzky síce v nie veľkej sume evidujeme z roku 2019, ale 
pre kluby sú tieto financie určite potrebné a očakávané. Musíme však v roku 2020 dodržiavať 
rozpočtovú disciplínu, záväzok zo Zmluvy o dotácii so MSVVaS a hlavne Zákon o Športe, a preto sa 
komunikuje a hľadajú formy vyrovnania týchto záväzkov bártrom alebo inou kompenzáciou ako napr. 
prenájom priestorov v budove SZB v BB, prenájom priestorov v NBC, športových buniek, ubytovanie 
v Osrblí na ubytovni,... Týmto započítaním dostaneme predmetné záväzky z účtovníctva a aktuálny 
rok 2020 potom môžeme garantovať finančné prostriedky klubom a dodržanie zazmluvnených 
platieb v dohodnutých časových intervaloch a v plných výškach. 

 

Uznesenie č.5-2020 

HK-SZB  nedoporučuje uhrádzať staré záväzky klubom z tohtoročného rozpočtu z dôvodu, že by sa 
jednalo o porušenie rozpočtových pravidiel a zároveň aj Zmluvy o dotácii z Ministerstva školstva 
a doporučuje vedeniu SZB riešiť predmetné záväzky klubom individuálne s možnou bártrovou 
kompenzáciou.  

Uznesenie č. 5-2020  

ZA                       6 M.Badáň, M.Dutková, G.Majdiš, R.Cienik,  M.Flochová, P.Fialka 

PROTI                 0  

ZDRŽAL SA         0  

 

 

      5. Rôzne a diskusia 

M. Badáň stručne  informoval o účtovnej závierke za rok 2019 po audite. Poďakoval účtovnej firme 
Lepiešovcov na mravenčiu prácu pri reštruktualizácií účtov a úpravách vo vedení účtovníctva 
predchodcami v roku 2019 podľa odporúčaní predbežného auditu z Mája 2020.  

 

 Diskusia:  M.Dutková vyjadrila obdiv nad prácou účtovníkov pri rekonštrukcii jednotlivých účtov 
z účtovnej osnovy, kde boli veľmi zle vedené položky, ktoré tam nemali čo robiť a bolo to veľmi 
pracné presne položku nájsť, presne identifikovať a následne správne zaúčtovať. 



 
 
 
J.Flochová sa opýtala na audit účtovnej závierky z roku 2018. Lepiešová poukázala na fakt, že sa 
nenašiel v účtovnej dokumentácii audit účtovnej závierky za rok 2018 a bývalé vedenie SZB ho ani 
nepredkladalo na schvaľovanie. 
 
 
Uznesenie č. 6-2020 

HK SZB doporučuje schváliť účtovnú závierku za rok 2019. 

Uznesenie č. 6-2020  

ZA                       6 M.Badáň, M.Dutková, G.Majdiš, R.Cienik,  M.Flochová, P.Fialka 

PROTI                  0  

ZDRŽAL SA          0  

 

 

Na záver zasadnutia HK - SZB M. Badáň poďakoval prítomným za účasť. 

         

 

                                                                       Ing. Maroš Badáň 
                                                                           Viceprezident pre ekonomiku a marketing 
                                                                           Slovenský zväz biatlonu 

                                                                      
                                                                           Partizánska cesta 71 
                                                                           974 00  Banská Bystrica 
                                                                           mobil: +421 910 420 520 
                                                                                    www.biathlon.sk 

 

 

 

Zapísal: Ing. Maroš Badáň dňa 22.9.2020 

 

http://www.biathlon.sk/

