Zápis zo zasadnutia klubov z dňa 22. decembra 2019
Športová hala VŠC Dukla, Banská Bystrica
Začiatok zasadnutia 13:15, koniec zasadnutia 15:15
Program zasadnutia:
1.

Otvorenie

2.

Predstavenie kandidáta na prezidenta SZB

3.

Diskusia

4.

Rôzne

5.

Záver

Prítomní (viď prezenčná listina)
1. Jaroslava Lauková otvorila zasadnutie klubov, privítala prítomných zástupcov klubov.
Následne odovzdala slovo p. Kobelovi.
2. P. Kobela reagoval na vyjadrenia, týkajúce sa jeho osoby, ktoré boli uverejnené na soc. sieti
Facebook. Zdôraznil, že nebol organizátorom odvolania p. Fuska z postu prezidenta SZB.
Vysvetlil situáciu ohľadom faktúr a ich údajného falšovania, ktoré boli zverejnené na
facebooku, nešlo o žiadne falšovanie.
3. P. Badáň predstavil situáciu na SZB z pohľadu personálneho obsadenia, počtu klubov, počtu
športovcov a zlého finančného stavu bankových účtov (bežný účet, účet TOP TEAM, dotačný
účet) v čase preberania agendy SZB k dátumu 22.11.2019. Stav na bežnom účte bol
-131 000 €. P. Badáň uviedol, že pri osobnom stretnutí p. Fusko priznal, že finančné
prostriedky chýbali, no o stave nevedel, keďže v tom čase chýbal „financmajster“
(viceprezident pre ekonomiku a marketing). Z finančnej situácie ďalej vyplýva, že budeme
musieť vrátiť časť štátnej dotácie, ktorá bola určená na kapitálové výdavky a to vo výške
35 214 €. Ročné náklady na zamestnancov „Fuskov tím“ bol 86 640 €. Celkové náklady na
mzdy predstavovali sumu 175 000 €. Ďalej p. Badáň predstavil aktuálny stav ohľadom
autoparku, dlhodobých záväzkov (bankový úver, leasing na ratrak, operatívny leasing na 3
autá), s.r.o. a marketingových zmlúv. Poďakoval p. Melicherovej za odovzdanie účtovníckej
agendy, no zároveň uviedol, že p. Šarközi odovzdala prázdny, vymazaný počítač, nedošlo
k odovzdaniu serveru, mobilných aparátov a tiež niektorej ďalšej agendy zväzu.
4. Pre ďalšie obdobie p. Badáň zdôraznil potrebu spolupráce s klubmi a nevyhnutnosť
transparentnosti všetkých účtov, s ktorými disponuje SZB.
5. P. Lauková odovzdala slovo prítomným kandidátom na post Prezidenta SZB.
6. Kandidát na prezidenta SZB, p. Vozár sa predstavil a uviedol dve podmienky, za ktorých bude
pracovať v prípade jeho zvolenia do funkcie prezidenta SZB. Prvou podmienkou žiadne
intrigy a zákulisné hry. Druhou podmienkou je, že za vykonávanie funkcie prezidenta SZB
nebude poberať plat. Ďalej predstavil 4 piliere, na ktorých chce stavať: 1. vnútorná
stabilizácia zväzu – ekonomická, manažérska a právna; 2. budovanie vzťahov s partnermi;

3. rozvoj NBC; 4. budovanie infraštruktúry aj v iných biatlonových strediskách. Zdôraznil, že
je to vízia nie len pre jednu osobu, ale pre celé hnutie, je otvorený spolupráci.
7. Kandidát na prezidenta SZB, p. Bevelaqua predstavil seba, aj dôvod svojej kandidatúry.
Uviedol, že majú s p. Vozárom spoločné vízie a ciele. Rozhodol sa odstúpiť od kandidatúry
a podporuje kandidáta p. Vozára.
8. P. Lauková otvorila diskusiu.
9. P. Sedláček podporil víziu kandidáta, p. Vozára, aj to, že chce vykonávať funkciu prezidenta
SZB bez nároku na mzdu. Kriticky sa vyjadril k predstavenej situácii na SZB a práce GS pred
odvolaním p. Fuska.
10. P. Badáň vyjadril dôveru všetkým trénerom, rodičom, ktorí pomáhajú biatlonu. Poukazuje na
potrebu hľadania riešení a nie na kritizovanie a hľadanie vinníkov. Vyzdvihuje potrebu
spolupráce.
11. P. Melicher navrhol dať priestor vyjadriť sa k danej situácii na SZB aj „druhej strane“, p.
Fuskovi.
12. P. Kobela zdôraznil potrebu
Pripomenul aj spor Fialkových
podmienená podpisom zmluvy.
vyriešil až Športový Arbitrážny
Fialkovým zväz ohrozovali.

oficiálneho postupu vo všetkých sporných prípadoch.
a SZB, kedy bola účasť na medzinárodných podujatiach
Uviedol, že ako v prípade pretekárky Reichovej, kedy spor
Súd v Lausanne (CAS), aj dané rozhodnutia proti sestrám

13. P. Marián Kazár položil prezídiu otázku: „Viete ako by sme sa mohli dostať s mínusových
čísel?“ Odpovedal p. Badáň, ktorý chce hľadať riešenia, podmienkou bude dobrý finančný
plán. Zdôraznil, že každý je na niečo odborník a každý môže prispieť k riešeniu. Ďalej p.
Badáň vyzval k zbaveniu sa strachu, ktorý vyplýva z danej situácie a krokov, ktoré podniká p.
Fusko. Vymenoval niektoré situácie, ktoré svojim konaním spôsobil p. Fusko a mali negatívny
vplyv na SZB (pozastavené dodávanie el. energie na zasnežovanie, uzavretá strelnica v Osrblí,
a i.).
14. P. Černák informoval o aktuálnom stave strelnice v Osrblí a prevádzkovom poriadku.
Informoval aj o probléme s dodávaním el. energie v čase, keď sa už mohlo zasnežovať
(konateľ s.r.o. nedal súhlas na odber elektriny), tým sa zasnežovanie oddialilo o dva dni, čo
bude mať negatívny vplyv na organizáciu IBU Cup v januári.
15. P. Badáň informoval, že čo sa týka s.r.o., stále nemáme od jej konateľa správu, ani prevzatrú
personalistiku. Na to reagoval p. Lešták, ktorý podotkol, že vzhľadom na všetko, čo odznelo,
nachádzame sa v trestnoprávnej rovine a bolo by potrebné riešiť situáciu aj takýmto
spôsobom. Reagoval p. Vozár, súhlasil s poznámkou p. Leštáka, uviedol, že nebude iná
možnosť a bude potrebné urobiť „hrubú čiaru“.
16. P. Kobela sa vyjadril k situácii ohľadom zasnežovania, s.r.o. by mala prevziať zodpovednosť
za to, že sa nezasnežovalo dva dni skôr. Tiež uviedol, že zväz mal vždy na preklenutie
obdobia, na prelome dvoch rokov, vytvorenú rezervu, čo by pomohlo.

17. P. Sedláček sa vrátil k téme loga, podľa neho by sme sa mali vrátiť k pôvodnému logu SZB.
18. P. Hubač sa opýtal kandidáta, p. Vozára: „Akú máte predstavu o rozšírení členskej základne?“
Zaujíma ho tiež systém výchovy detí a mládeže, čo bude deti z klubov motivovať, aby robili
biatlon a tiež ako bude zväz vychovávať trénerov. P. Vozár chce predať biatlon
marketingovo, rozprával sa aj s riaditeľom VŠC Dukla, ktorý prisľúbil podporu. Plánuje
rozvíjať biatlon v regiónoch kde už má biatlon určité zázemie. Je potrebná podpora
marketingových partnerov. Vyzdvihol prácu D. Šimočka a laserových pušiek. Zväz musí
vytvoriť lepšie podmienky klubom, pretože tie zabezpečujú výchovu detí a mládeže.
Zdôraznil, že zväz nemôže stáť len na jednom človeku. P. Luptovský reagoval, že problém
nastáva pri prechode zo žiackej kategórie do dorasteneckej. Žiakov máme dosť, ale
dorastencov málo. P. Kobela reagoval, že komisia mládeže predstavila rozhodnutia na
podporu mládeže, no prezídium to nepodporilo. P. Luptovský tiež zdôraznil, že väčšina
trénerov trénuje popri zamestnaní, nemajú za výchovu biatlonistov žiaden plat, čo nie je
dobré. P. Kobela zdôraznil potrebu práce komisií, nemôže všetko riadiť len prezident SZB. P.
Machyniak uviedol, že za tento stav môžeme všetci, ľudia nemajú záujem pracovať. Všetci,
aj prezídium, pracuje v biatlone popri zamestnaní. Na to reagoval p. Vozár, podotkol, že vždy
to bude záležať od financií a materiálno-technickom zabezpečení. Zdôraznil, že rozhodnutia
komisií musia byť rešpektované. Navrhuje spoluprácu s BB SK, ktorí sú zriaďovateľmi aj
stredných škôl, kde by sme tiež mali biatlon realizovať. P. Kobela navrhuje lepšiu spoluprácu
s VŠC Dukla. Reagoval aj p. Marián Kazár, ktorý zdôraznil, že aj bývalí športovci môžu
vychovávať mládež, môžu dostať III. trénerskú triedu, ale musia mať za prácu zaplatené. P.
Kamenský informoval, že už minulý rok mal vyšší územný celok záujem zobrať NBC Osrblie
pod svoju správu, čo vtedy zastavil p. Fusko. Navrhuje p. Vozárovi, v prípade zvolenia,
obnoviť spoluprácu s p. Sotákom zo Železiarní Podbrezová. Reagoval p. Vozár, informoval, že
sa už stretol s riaditeľom ŽP Šport Podbrezová, p. Trajtelom. Ďalej uviedol, že má ďalej
v pláne komunikovať aj s MŠVVaŠ, VÚC, VŠC Dukla, aj Železiarňami Podbrezová.
19. P. Melicher sa opýtal p. Vozára, koľko času môže dať funkcii prezidenta SZB, keďže odmieta
nárok na mzdu. P. Vozár reagoval, riadi fungujúcu reklamnú agentúru, ktorá ho živí, finančne
nie je odkázaný na plat zo SZB a to predovšetkým kvôli zlej finančnej situácii, v akej sa zväz
nachádza. Časovo je sebestačný a vie sa zariadiť tak, aby funkciu prezidenta SZB časovo
zvládal.
20. P. Melicher ozrejmil informáciu ohľadom založenia neziskovej organizácie UMB Biathlon
Team.
21. P. Lauková sa poďakovala prítomným za účasť a rozlúčila sa.
22. P. Badáň ukončil diskusiu, uzavrel stretnutie klubov SZB a rozlúčil sa s prítomnými zástupcami
klubov.

Vypracovala: Jana Daubnerová
Schválila: Jaroslava Lauková

