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Úvod
Biatlon je typický zimný šport kombinujúci beh na lyžiach a streľbu z malokalibrovej zbrane. Aj
keď popularita biatlonu na Slovensku rástla najmä v ostatných rokoch, tento šport sa u nás začal
rozvíjať už po skončení druhej svetovej vojny. Biatlonové disciplíny pre všetky vekové kategórie
zastrešovali masovo-branné športy Zväzarmu. Po roku 1989 došlo k zrušeniu Zväzarmu, ktorého
nástupníckou organizáciou sa stalo Združenie technických a športových činností SR. Jedným zo
sedemnástich zakladajúcich členských tohto združenia sa stal Slovenský zväz biatlonu
(SZB) ustanovený 16. júna 1990. 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.83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Vykonáva svoju činnosť 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.
SZB bolo financované v roku 2020 z dotácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu,
Ministerstva financií, Mesta Brezno a spolupracuje s BBSK. Spolupracuje s reklamnými partnermi
Viessmann, 4F, Roeckl, UYN, Meopta, Lapua, Železiarne Podbrezová a iné.)

Členstvo v SZB
V roku 2020 bolo registrovaných 48 klubov s celkovým počtom členov 1009.

Orgány SZB
Orgánmi SZB sú :
• Valné zhromaždenie (VZ SZB)- najvyšší orgán, konalo sa dňa 27.6.2020
• Prezídium SZB (P SZB)– najvyšší výkonný orgán. Členovia P SZB sa schádzajú pravidelne
podľa potreby. V roku 2020 bolo 5 riadnych zasadnutí P SZB a 36 prostredníctvom
elektronického hlasovania.
Členovia prezídia sú:
Prezident
Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu
Viceprezident pre ekonomiku a marketing
Viceprezident pre technické záležitosti
Viceprezident pre športovcov
Viceprezident pre organizovanie ďalšej činnosti
zväzu a činnosti klubov
Viceprezident pre mládež

•
•
•

Peter Vozár
Peter Kazár
Maroš Badáň
Radovan Šimočko
Pavol Hurajt
Jaroslava Lauková
Ľubomír Machyniak

Prezident SZB – výkonný orgán – Peter Vozár
Kontrolno – revízna komisia – nezávislý kontrolný. Pozostáva z členov: Gabika Macíková,
Dana Niňajová a predseda Zdenka Aneštíková,
Disciplinárny orgán – orgán na riešenie sporov je tvorená z členov: Pavel
Melicher, Ľubomír Lepeň a predseda Janka Daubnerová.
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Organizačná štruktúra sekretariátu SZB
Činnosť zväzu zabezpečuje sekretariát v zložení:
Pracovná pozícia SZB Banská Bystrica
Generálny sekretár
Športový riaditeľ
Administratívny manažér
Administratívny manažér

Meno
Zuzana Donovalová
Michal Baka
Lea Stankovičová
Patrik Kristlík

Pracovná pozícia NBC Osrblie
Riaditeľ NBC Osrblie
Technik NBC Osrblie

Marek Matiaško
Miroslav Danove

Zmeny v základných dokumentoch
Na VZ SZB dňa 27.6.2020 boli prijaté zmeny v stanovách, kde boli upravované Čl. 2.1, Čl. 4.2 Čl. 5.1
Bod 2, Čl. 6.1 Bod 2, Čl. 8.1 Bod 1 písm. c). Najdôležitejšou zmenou bola úprava Čl. 10.1.2 bod1 a 2, ktorá
sa týka zmeny kľúča pre určenie počtu delegátov na VZ SZB.
V roku 2020 bolo prijatých niekoľko nových smerníc a niektoré z nich boli aktualizované.
Prehľad smerníc schválených v roku 2020
Smernica č. 1/2020 o poskytovaní náhrad za materiálne
zabezpečenie dobrovoľníkov
Smernica č. 2/2020 pre letné súťaže

aktualizovaná
nová

Smernica č. 3/2020 o platovom zaradení trénerov SZB

nová

Smernica č. 4/2020 pri podávaní žiadostí o obstaranie materiálu a
služieb
Smernica č.5/2020 o obehu účtových dokladov

nová

Smernica pre preteky prípravky leto 2020

nová

Smernica č. 6/2020 pre ÚTM SZB

aktualizovaná

Smernica č.7/2020 zimných súťaží 2020/21 + POB + klasika

nová

nová a aktualizovaná

Spoločnosť BIATHLON Slovakia s.r.o.
Slovenský zväz biatlonu je 100% vlastníkom spoločnosti BIATHLON Slovakia s.r.o., so sídlom
Partizánska cesta 71/3501, 974 01 Banská Bystrica.
Štatutárom je Peter Vozár. Členmi dozornej rady sa v priebehu roka 2020 stali Monika Flochová,
Jozef Molent a Ľubomír Lepeň. Na VZ BIATHLON Slovakia s.r.o. bol zvolený prokurista Michal
Lepieš.
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Športová činnosť
V roku 2020 SZB zorganizovalo prostredníctvom členských klubov osem kôl pretekov počas
štyroch víkendov v zimnej sezóne 2019/2020 v Osrblí. V lete 2020 sa konali Majstrovstvá
Slovenska v Revúcej a Predajnej a Viessman pohár v Osrblí, Vyhniach a Predajnej.
Od 6. do 12. januára SZB zorganizoval IBU Cup 4 a od 13. do 18.januára IBU Cup 5, ktorý sa pôvodne
mal konať V Poľsku v biatlonovom centre Dúszniki. Na podujatiach sa zúčastnilo okolo 200
športovcov z 35 krajín sveta. Na podujatí pracovalo 120 dobrovoľníkov. Podujatie bolo
financované z dotácie MŠVVaŠ, z dotácie mesta Brezno a s finančnou podporou reklamných
partnerov SEPS, Transpetrol a CIMM.
V roku 2020 bolo registrovaných 279 aktívnych športovcov do 23 rokov (U-23), ktorým bolo
vyplatených spolu 72 500Eur z dotácie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu. Financie boli
prerozdelené pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych.
Prehľad klubov s príjmami nad 5000Eur na U-23 hradených z dotácie MŠVVaŠ
Názov klubu

Sídlo

IČO

Suma

Fan klub biatlonu

Tulská 6, 974 01 Banská bystrica

42009995

5364,46

KB Predajná

Podhrádok 379, 975 63 Predajná

45028630

7026,16

ŠKP Banská Bystrica

Horná Mičiná 74,97401 Banská Bystrica

17060117

7208,50

KB Valaská -Osrblie

Vŕšok 234, 97645 Osrblie

31936938

7208,50

Vytvorených bolo 8 základní mládeže (ZM): FAN KLUB BB, KB PREDAJNÁ, ŠKP BB, KB VALASKÁ-OSRBLIE,
KB REVÚCA, KB ČIERNY BALOG, ŠK LIPTOV, BIAMANIA, ktorým bolo vyplatených spolu 4339eur.

Vzniklo 6 Centier talentovanej mládeže (CTM): KB Brezno, ŠK Železiarne Podbrezová a.s, FAN
TEAM, UMB Biathlon team, ŠKP Banská Bystrica a KB Valaská Osrblie. Z dotácie MŠVVaŠ bolo
vyplatených spolu 15998 Eur.
Športová reprezentácia nás reprezentovala na rôznych medzinárodných podujatiach SP, IBU, kde
sme dosiahli viacero vynikajúcich umiestnení.
Zloženie reprezentačných družstiev v sezóne 2020/2021
RD muži
Michal Šima
Tomáš Hasilla
Šimon Bartko
Matej Baloga

Tréneri
Reprezentačný tréner:
Osobný tréner:

Tomáš Kos
Daniel Kuzmin
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RD ženy
Paulína Fialková
Ivona Fialková
Veronika Machyniaková
Aneta Smerčiaková
Lucia Michaličková
Henrieta Horvátová
RD Juniori
Tomáš Sklenárik
Lukáš Ottinger
Samuel Hubač
Peter Golian
Damián Cesnek

Tréneri
Tréner:
Lukáš Daubner
Osobní tréneri: Anna Murínová, Jakub Leščinský
Lekár: MUDr. Vladimír Vachalík, MUDr. Ernest Caban
Fyzioterapeuti :
Jakub Hudák, Marek Vrba

RD juniorky
Barbora Horniaková
Mária Remeňová
Zuzana Remeňová
Júlia Machyniaková

Realizačný tím
Reprezentačný tréner: Peter Kazár
Asistent:
Jaroslav Kamenský
Servismani: Dušan Otčenáš, Štefan Lichoň,
Miha Plahutnik ,Samuel Závalec,
Matúš Ondrejka
Roman Regúly, Martin Otčenáš

Najvýznamnejšie výsledky v sezóne 2020/2021
MICHAL ŠIMA
ME Duszniki – 12., 20. miesto
SP Oberhof - 25. , 27. miesto
TOMÁŠ HASILLA
ME Duszniki – 19. miesto
ŠIMON BARTKO
SP Nové Mesto na Morave – 40. miesto
PAULÍNA FIALKOVÁ
MS Pokljuka – 13. miesto
SP Nové mesto na Morave – 9., 15. miesto
SP Ostersund – 10. miesto
IVONA FIALKOVÁ
ME Duszniki – 13., 32.miesto
SP Ostersund – 7. , 33.miesto
SP Oberhof– 28. miesto
SP Nové Mesto na Morave – 40. miesto
VERONIKA MACHYNIAKOVÁ
ME Duszniki – 15. miesto
IBU CUP Obertilliach – 39. miesto
TOMÁŠ SKLENÁRIK
MSJaK Obertilliach – 37. miesto
IBU CUP Brezno – 28. , 28. miesto
LUKÁŠ OTTINGER
MSJaK Obertilliach – 36. miesto
IBU CUP Brezno – 39. miesto
ZUZANA REMEŇOVÁ , LUCIA
MSJaK Obertilliach – 9. miesto
MICHALIČKOVÁ , JÚLIA
MACHYNIAKOVÁ, EMA KAPUSTOVÁ
J. MACHYNIAKOVÁ
MSJaK Obertilliach – 21. miesto
ME Duszniki – 34. miesto
IBU CUP Obertilliach – 37. miesto
ZUZANA REMEŇOVÁ
MSJaK Obertilliach – 23., 24. miesto
IBU cup Arber – 37. miesto
MÁRIA REMEŇOVÁ
IBU CUP Brezno – 39. miesto
HENRIETA HORVÁTOVÁ
MSJaK Obertilliach –2.,14. miesto
EMA KAPUSTOVÁ
MSJaK Obertilliach – 3. miesto, 9. miesto,
30.miesto
Martin Otčenáš a Terézia Poliaková v roku 2020 ukončili reprezentačnú kariéru.
Vypracovala: Ing. Zuzana Donovalová, generálny sekretár SZB
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Správa prezidenta
za rok 2020
Do funkcie prezidenta SZB som bol zvolený koncom roka 2019. Prebral som zväz totálne finančne
rozbitý, kedy nefungovali žiadne ekonomické a manažérske procesy. Stav na účtoch SZB
k 1.1.2020 bol takmer 0 EUR a pritom nás len čakali veľké výdavky v práve rozbehnutej zimnej
sezóne. Zažívali sme veľkú hanbu, keď našich športovcov nechceli pustiť z hotela na Svetovom
pohári kvôli nezaplateným faktúram. Bolo veľmi ťažké rovno počas sezóny zväz najprv
zastabilizovať a postupne začať robiť nespočetné množstvo opatrení. Ako prvé sa mi podarilo
nastaviť manažérske fungovanie sekretariátu, kedy konečne je tu sekretariát pre kluby, pre
športovcov, pre trénerov. Jednoducho pre vás všetkých a takto to má byť. Zaviazal som sa, že
znížim výdavky na vedenie sekretariátu oproti bývalému vedeniu. Nakoniec sa nám podarilo
znížiť náklady sekretariátu až o 47 306 EUR za 10 mesiacov.
Okamžite som začal rokovania s významnými predstaviteľmi – so štátnym tajomníkom pre
športom Ivanom Husárom, s prezidentom SOŠV Antonom Siekel, s podpredsedom BBSK
Ondrejom Lunterom, s riaditeľom VŠC DUKLA Banská Bystrica Romanom Benčíkom, so
súčasnými aj potencionálnymi partnermi a sponzormi. Podarilo sa nám vytvoriť reprezentačné
družstvá a konečne začalo fungovať aj reprezentačné družstvo mládeže. Nadviazali sme
spoluprácu s mentálnym koučom a s novým partnerom, ktorý pre našich športovcov sponzorsky
zabezpečuje regeneráciu. Šetrne sme nakladali s každým jedným eurom. Nemíňali sme zbytočne
tisíce eur na právnikov ako v minulosti a ani na odmeny prezidenta SZB. Financie sa snažíme
smerovať výlučne na športovú činnosť. Určite nepoľavíme z vízie, že zväz musí mať čo
najúspornejšiu, najefektívnejšiu prevádzku a celá podpora zväzu musí aj naďalej smerovať k
mládeži a k reprezentácii.
Okrem perfektne zorganizovaného IBU CUPu sme v roku 2020 prevzali aj organizáciu ďalšieho
IBU Cup namiesto poľských Dusznikov. Dostalo sa nám veľké uznanie a poďakovanie zo strany
Medzinárodnej biatlonovej únie IBU. Toto uznanie a poďakovanie patrí všetkým organizátorom
a rozhodcom, bez ktorých by nebolo možné zorganizovať dva kolá za sebou. Opäť sme dokázali,
že SZB vie byť silným a spoľahlivým partnerom vo svetovom biatlone.
Hneď po skončení sezóny sme sa pustili do množstva rozvojových projektov. Priorita číslo jedna
je modernizácia NBC Osrblie. Preto som vytvoril pracovnú komisiu zo zástupcov klubov
a odborníkov, aby aj kluby mohli prezentovať svoje návrhy ako by mal areál v Osrblí vyzerať.
Máme za sebou územné konanie a disponujeme územným povolením. Aktuálne prebieha
stavebné konanie, no žiaľ aj tu narážame na obrovskú byrokraciu.
Podarilo sa nám získať nového partnera – stavebnú spoločnosť VIAKORP, ktorá vybuduje
sponzorsky novú kolieskovú dráhu na Králikoch. Uzatvorili sme zmluvu s obcou, tak aby obecné
pozemky pod kolieskovou dráhou boli v dlhodobom nájme zväzu.
Realizujeme výrazné investície do športového materiálu. Kupujeme nové malorážky, tak aby
všetci talentovaní športovci mohli mať k dispozícií kvalitné zbrane. Uskutočnili sme „rekordný
nákup“ lyží pre našich reprezentantov a mládežníkov, pretože v materiálovom vybavení máme
niekoľkoročný deficit a určite máme čo dobiehať aj naďalej.
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Som rád, že aj viacero klubov prejavilo záujem. Určite aj do budúcna chceme pokračovať
v spoločných nákupoch, tak aby sa nám podarilo vyrokovať čo najlepšie podmienky.
Museli sme bojovať s prvou aj s druhovou vlnou pandémie COVID-19 a žiaľ, niektoré projekty ako
napr. zvyšovanie členskej základne prostredníctvom aktivít na školách sme museli pozastaviť.
Náklady na pravidelné PCR testovanie pre našich športovcov sa vyšplhali na tisícky EUR. Preto
sme nadviazali spoluprácu s ďalšími novými partnermi zväzu AGEL SK a MULTIPLEX, ktoré
zabezpečujú potrebné PCR testovania a taktiež realizoval vyše 500 PCR testov počas dvoch kôl
IBU CUP 2021.
Kvôli zhoršujúcej sa situácii ohľadom koronavírusu sme museli často krát takpovediac „čarovať“
a dnes môžeme povedať, že rok 2020 sme zvládli veľmi dobre. Sme jeden z mála športov na
Slovensku, ktorému sa darí zvládať ťažké obdobie spojené s koronavírusom.
Som veľmi rád, že kluby a členovia SZB veľmi ocenili newsletter SZB, ktorý sme začali vydávať
viac krát počas roka v peknej grafickej podobe. Otvorenosť, priamosť, komunikatívnosť,
informovanosť a transparentnosť nielen mňa ale celého vedenia zväzu ocenili kluby aj pri
elektronickom dotazníku, kedy sme sa pýtali ako hodnotia činnosť Prezídia SZB a sekretariátu
SZB.
Najkrajšou odmenou pre mňa boli výsledky našich športovcov: strieborná Heňa, bronzová Ema
na mládežníckych MS, super výsledok Pauly na Majstrovstvách sveta, štyria športovci v TOP 20
na majstrovstvách Európy a napokon bodovanie Miša a Šimona medzi mužmi vo Svetovom
pohári. Viackrát bol biatlon opäť vo všetkých televíziách. Samozrejme, túto sezónu boli aj zlé
výsledky a mnoho našich športovcov sklamalo. No máme na čom stavať a všetky úspechy nás
posúvajú dopredu.
Som veľmi rád, že sa nám postupne darí spájať ľudí v biatlone, nie rozdeľovať. Cítim veľkú
súdržnosť a jednotu v slovenskom biatlone. Všetci ťaháme za jeden povraz a teším sa, že všetci
sme jedna veľká biatlonová rodina.

Vypracoval: Ing. Peter Vozár, prezident SZB
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Správa Viceprezidenta pre
organizovanie ďalšej činnosti
zväzu a činnosti klubov
za rok 2020
Na mimoriadnom Valnom zhromaždení v Osrblí bol dňa 28.12.2019 , do funkcie Prezidenta SZB
zvolený Ing. Peter Vozár. Od nástupu nového Prezidenta sme sa často stretávali na pôde SZB
a riešili veci, ktoré boli neodkladné. Na úvod mi dovoľte informovať vás o počte aktívnych klubov
biatlonu v roku 2020 kde sme evidovali podľa stanov SZB 48 klubov. Vzhľadom na to, že sa kluby
registrujú do informačného systému SR došlo v roku 2021 k zrušeniu dvoch organizačných
jednotiek (KB BB1 a KB Rožňava) z dôvodu nezaplatenia členského poplatku, týmto by som
chcela upozorniť kluby, ktoré stále figurujú ako organizačné jednotky aby sa riadne registrovali
na MV SR. Tých klubov ktorých sa to týka boli zaslané všetky podklady. V prípade ak tak neurobia
je potrebné na SZB požiadať o prestup do iného klubu biatlonu podľa vlastného výberu.
Nezaplatením členského tak bude zo strany SZB nasledovný postup, kde sa formou žiadosti zašle
na MV SR oficiálne zrušenie organizačnej jednotky spolu so správnym poplatkom vo výške 16,50,euro.
Počas roka 2020 nás prudko zasiahla nepriaznivo sa vyvíjajúca situácia s pandémiou COVID 19
a tak nie raz sme sa museli riadne popasovať s rôznymi nepríjemnými situáciami no aj napriek
tomu som sa snažila byť nápomocná v komunikácii s klubmi a vykonávala činnosti vyplývajúce z
tejto funkcie čo najzodpovednejšie.
Pravidelne som sa zúčastňovala zasadnutí (niektoré prebiehali on-line formou pre situáciu
súvisiacu s pandémiou) a rozhodovala o veciach týkajúcich sa hnutia SZB. Predsedov klubov som
mailom informovala o dôležitých veciach a skutočnostiach, ktoré boli spojené s biatlonom.
Doposiaľ som sa nestretla s negatívnymi informáciami zo strany klubov a ak aj došlo k nejakej
konfrontácii v mailovej respektíve osobnej komunikácii ihneď sme to riešili.
Zasadnutie klubov sa konalo v roku 2020 dvakrát. Prvé stretnutie klubov po uvoľnení opatrení
bolo 12.06.2020 v športovej hale Dukla - Štiavničky v Banskej Bystrici, ktorého hlavným bodom
programu bolo blížiace sa VZ SZB. Podnety od prítomných zúčastnených predsedov a členov
klubov SZB neboli úplne naplnené. Avšak podarilo sa nám na letných pretekoch SLP
zorganizovať preteky prípraviek. Našou víziou bolo aj naštartovanie športových projektov na ZŠ
pre deti I. stupňa no prekazila nám to už viackrát spomenutá zle vyvíjajúca sa situácia s COVID 19.
V prípade že to situácia umožní a podmienky sa zlepšia budeme v tom v nasledujúcom školskom
roku pokračovať. Druhé stretnutie klubov sa už muselo konať on-line formou cez video - portál
dňa 05.12.2020, pre zhoršenie situácie. Hlavným bodom programu boli informácie zo
sekretariátu SZB a Prezidenta SZB. Podnety od zúčastnených on-line rokovania sú uvedené
riadne v zápise z on - line stretnutia. Našou snahou bolo počas zimnej sezóny zorganizovať aspoň
jedno kolo SLP žiackych kategórií, no i po veľkom úsilí nám MŠ SR a RÚVZ nevyšli v ústrety a tak
sme preteky museli zrušiť. Veľmi ma to mrzelo kvôli vynaloženej snahe a v neposlednom rade
kvôli našim deťom. Verím že sa v blízkej budúcnosti situácia v organizovaní súťaží zlepší a opäť
sa všetci stretneme na športových podujatiach v letnej i zimnej sezóne.
Vypracovala: Mgr. Jaroslava Lauková, Viceprezident pre KB a ďalšiu činnosť SZB
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Správa Viceprezidenta pre mládež
za rok 2020

Svojou činnosťou som naviazal na zaužívaný systém v našom športe. Mám na mysli povinnosti člena
Prezídia SZB a vytváranie podmienok pre činnosť základných článkov – klubov biatlonu a ich
nadstavieb – základní mládeže a centier talentovanej mládeže.
Predchádzajúce VZ SZB 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.
Pri svojej činnosti využívam poradný orgán – komisiu mládeže, ktorá zasadala v zložení: ĽM
predseda KM + zodpovední tréneri CTM: Pavel Kobela, Jaroslav Kamenský, Filip Kramla, Peter Kazár,
Janka Daubnerová, Ondrej Kosztolányi ml. a zástupcovia ZM: Marián Kazár a Ľuboš Čaja.
Komisia v minulom roku zasadala trikrát. Zasadnutia: 27.4.2020, 24.5.2020 a 11.6.2020 v Banskej
Bystrici a Osrblí. Na zasadnutiach sme navrhli schému prerozdelenia financií pre talentovaných
športovcov a odmeňovanie športových odborníkov. Výsledkom je aktualizovaná smernica, ktorá už
bola východiskom pre prípravu týchto ukazovateľov na nasledujúcu sezónu 2021/2022.
Komisia mládeže v súlade so smernicou pre talentovanú mládež pripravila testy VPV CTM a ZM.
Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie sme tieto akcie museli nakoniec zrušiť.
V tomto roku komisia zasadla trikrát: 16.4.2021, 30.4.2021 a 31.5.2021 v BB a Osrblí. Hlavnými témami
bolo vyhodnotenie sezóny, ktorá bola aj nebola a určenie spôsobu tvorby zoznamu talentovaných
športovcov pre nasledujúce obdobie - z dôvodu neabsolvovania slovenských pretekov v zimnej
sezóne 2020/2021.
Zriadenie ZM – základne mládeže sú zriadené identicky s rokom 2020. Hodnotenie základní mládeže
bolo prepočítané na základe výsledkov dosiahnutých v sezóne Leto 2020.
Zoznam TŠ sa vytvoril na základe výsledkov z poslednej absolvovanej zimnej sezóny 2019/2020 so
zohľadnením výnimiek: podmienené zotrvanie resp. zaradenie na základe aktuálnej výkonnosti.
Čerpanie fin. prostriedkov bude uvoľnené až po splnení určených kritérií v jesenných testoch VPV.
Upravený zoznam TŠ bol základným dokumentom pre zriadenie CTM, určenie dotácie pre TŠ,
odmeňovanie trénerov a prípravu prerozdelenia zbraní.
Materiály v súvislosti so ZM a CTM už schválilo P-SZB. Sekretariát SZB pripravuje zmluvy a p. Čaja
vybavuje prepisy zbraní.

Vypracoval: Ing. Ľubomír Machyniak, Viceprezident pre mládež
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Správa Viceprezidenta pre
technické záležitosti
za sezónu 2020/2021
Letná sezóna 2020 začala kompletným prerobením kalendára súťaží Viessmann pohára
a Majstrovstiev Slovenska. Predpovede pandemickej situácie neboli vôbec pozitívne. Prvé kolo
sa uskutočnilo až v polovici augusta a za prísnych podmienok zo strany RÚVZ v súlade s
odporúčaniami hlavného hygienika SR. Majstrovstvá Slovenska sme na poslednú chvíľu museli
presunúť o týždeň skôr z dôvodu hroziaceho lock downu. Napriek zložitej situácii a nejasným
nariadeniam sa všetci organizátori popasovali s protipandemickými opatreniami a nebolo nutné
zrušiť medzinárodné preteky Olympijských nádejí a ani jedno podujatie Viessman pohára.
Celkový počet súťažiacich v letnej sezóne 2020 bolo 306.
Na všetkých kolách bolo možné pripraviť preteky prípravky pre vekovú kategóriu 6-9 ročných,
zúčastnilo sa 31 detí.
Oceňujem ochotu a zanietenie všetkých organizátorov, ktorí sa nezľakli obmedzení a platných
nariadení. Výnimočná sezóna má svojich víťazov: Celkovým víťazom Viessmann pohára v letnom
biatlone za rok 2020 sa stal KB Valaská- Osrblie, v seniorských a žiackych kategóriách zvíťazil KB
Predajná a v mládežníckych kategóriách ŠKP Banská Bystrica.
Víťazom jednotlivých kategórii a klubom srdečne blahoželáme.
Zimná sezóna 2020/2021 bola poznačená druhou vlnou pandémie, a hoci sme počas sezóny
viackrát pripravili areál Národného biatlonového centra v Osrblí na preteky Viessmann pohára
v biatlone, RÚVZ vždy vo štvrtok pred pretekmi podujatie nepovolilo. Jediné čo nám bolo
umožnené usporiadať, boli nominačné merané tréningy pre kategórie dorastu a juniorov pre
maximálny počet 50 ľudí, aj to po testovaní všetkých účastníkov priamo na mieste v budove NBC
Osrblie. S cieľom umožniť štart, čo najväčšiemu počtu pretekárov, sme obmedzili počty
rozhodcov a trénerov na absolútne minimum.
Jediným svetlým bodom sezóny boli 2 týždne biatlonovej bubliny v NBC Osrblí. Organizácia
Pohára IBU bola vynikajúco zvládnutá, za čo patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na jeho
bezproblémovom priebehu. Napriek náročnosti opatrení a obmedzenému sociálnemu kontaktu
zvládli rozhodcovia náročnú situáciu nadpriemerne.
Skúsenosti zo zimnej sezóny sme na ŠTK využili pri plánovaní kalendára na letnú sezónu 2021.
Najviac postihnutým kategóriám (žiakom) sme dopriali o 2 kolá Viessmann poháru viac a do
kalendáru súťaží sme zaradili preteky superšprintu a dvojčlenných miešaných štafiet. Pre
rozhodcov pripravujeme 2 školenia na zvýšenie triedy, konkrétne v júli a v októbri.
Na základe podnetov od členov SZB a vlastných zistení sme identifikovali slabé stránky prípravy
a organizácie podujatí. ŠTK sa v blízkej dobe bude zaoberať jednotlivými podnetmi, ako napríklad
zjednodušením prihlasovania na preteky, efektívnejšou evidenciou lekárskych prehliadok, či
pomocou pri úprave formátu štartových a výsledkových listín na pretekoch Viessmann pohára.
Taktiež chceme rozšíriť vekové kategórie prípravky za účelom rozšírenia členskej základne
a pritiahnutia väčšieho počtu detí k biatlonu.
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Na záver chcem vo svojom mene, ako aj v mene ŠTK, ešte raz vyjadriť poďakovanie
organizátorom, rozhodcom a klubom za ochotu zlepšovať sa zo sezóny na sezónu a za ich
zanietenie podporovať biatlon na Slovensku aj v náročnom období. Verím, že nadchádzajúca
letná sezóna prinesie menej stresu a viac pozitívnych biatlonových zážitkov nám všetkým.

Vypracoval: Ing. Radovan Šimočko, Viceprezident pre technické záležitosti
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Správa Viceprezidenta pre športovcov
za rok 2020
Počas roku 2020 poznačeného pandémiou Covid19 som sa pravidelne /bez absencie/
zúčastňoval zasadnutí Prezídia SZB, ktoré bolo uskutočňované viacerými formami, podobne ako
všetkých on-line hlasovaní. Nakoľko bola obmedzená tréningová ako i preteková činnosť
športovcov, nekontaktoval ma žiadny člen SZB so závažným podnetom alebo problémom, ktorý
by akýmkoľvek spôsobom zasahoval do jeho športovej činnosti. Bežne vzniknuté podnety
a problémy, ktoré neboli závažného charakteru som s dotknutými osobami riešil priebežne.

Vypracoval: Mgr. Pavol Hurajt, Viceprezident pre športovcov
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Správa Viceprezidenta pre štátnu
športovú reprezentáciu
za rok 2020
Z pohľadu zabezpečenia štátnej športovej reprezentácie boli v roku 2020 stanovené priority:
• zriadenie riadnych reprezentačných družstiev so zodpovednými trénermi a plánmi príprav vo

všetkých vekových kategóriách,
• obnova spolupráce s kľúčovým partnerom VŠC DUKLA Banská Bystrica,
• prestavba servisného tímu a skvalitnenie materiálneho vybavenia na všetkých úrovniach,
• optimalizácie spolupráce CTM SZB a RD SZB v mládežníckych kategóriách a spolupráce medzi

jednotlivými RD SZB,
• združenie a sprehľadnenie finančných prostriedkov pre RD SZB,
• realizácie sociálneho zabezpečenia pre členov RD SZB, - vzdelávacie aktivity pre členov RD SZB

a ďalšie.
S potešením môžeme konštatovať, že hlavné priority podpory ŠŠR boli zrealizované na veľmi
dobrej úrovni. V roku 2020 sme zriadili tri reprezentačné družstvá: RD Mi, RD Žy a RD mládež.
Každé družstvo má zazmlúvneného zodpovedného hlavného reprezentačného trénera (RD Mi –
T. Kos, RD Žy – L. Daubner, RD M – P. Kazár) až do konca OH cyklu spolu s kompletne
spracovaným projektom prípravy.
Pri mládeži sme zriadili až 21 členné družstvo, do ktorého boli športovci zaradení na základe troch
objektívnych výkonnostných kritérií. Spolupráca s hlavným partnerom pre zabezpečenie RD SZB:
VŠC DUKLA Banská Bystrica bola v roku 2020 na veľmi dobrej úrovni a taktiež boli nastavené nové
normy vzájomnej spolupráce, komunikácie a zrealizované viaceré projekty podpory pre
zabezpečenie RD SZB.
Servisný tím prešiel po personálnej ale aj materiálnej stránke výraznou obmenou a členovia RD
mali počas súťaží zabezpečený kvalitný servis lyží na všetkých IBU súťažiach (vedúci servisu: D.
Otčenáš).
Okrem prerozdelenia nových zbraní boli členom RD SZB nakúpené súťažné lyže, lyžiarky, palice
a ďalší športový materiál v historicky rekordnej čiastke. V rámci novej smernice o platovom
zaradení trénerov SZB sme rozpracovali aj nový model financovania trénerov CTM na základe
počtu a výkonnosti zverencov. Ako nadstavbu prípravy v CTM SZB sme pre mládežníkov
aplikovali prípravu v RD M, v ktorej im bola poskytnutá materiálna podpora a zrealizované
spoločné tréningové tábory, testy, regenerácia a ďalšie. RD SZB začali vzájomne spolupracovať
a už v roku 2020 absolvovali okrem súťaží aj spoločné tréningové tábory, testy a vzdelávacie
aktivity.
S cieľom sprehľadnenia hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov sme
zapracovali združené finančné prostriedky (RD SZB, TOP tímov MŠVVaŠ, RŠS – VŠC DUKLA
Banská Bystrica, NŠC, klubové a iné) do komplexných harmonogramov športových príprav RD
SZB.
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V roku 2020 sme rozšírili zoznam športovcov zaradených do programu sociálneho zabezpečenia
o štyroch členov RD M v juniorskom veku. Taktiež sme zrealizovali niekoľko vzdelávacích
seminárov pre členov RD SZB, prizvali odborníkov na stravovanie, mentálnu prípravu a
rozpracovali model formálneho štruktúrovaného vzdelávania trénerov, v ktorom budeme
pokračovať aj v roku 2021.
Viaceré úlohy budú pokračovať aj v roku 2021, tak aby sme na ZOH 2022 dosiahli najvyššiu
možnú úroveň výkonnosti a pripravili predpoklady pre úspešné, transparentné a efektívne
fungovanie ŠŠR v ďalšom olympijskom cykle.
Na záver chcem poďakovať za vynikajúce a profesionálne pracovné nasadenie
spolupracovníkom v prezídiu SZB, sekretariáte SZB, VŠC DUKLA BB, NBC Osrblie, členom
realizačných tímov RD, partnerom, klubom a najmä športovcom.

Vypracoval: Mgr. Peter Kazár, Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu
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Správa Viceprezidenta pre
ekonomiku a marketing
za rok 2020
Plánovaný a schválený rozpočet SZB počítal na rok 2020 s celkovými výnosmi vo výške
1 431 010,00€ a s celkovými nákladmi vo výške 1 430 889,00 €. Rozdiel a teda rezerva bola počítaná
vo výške 121,00€. V skutočnosti SZB hospodárilo v roku 2020 s príjmami vo výške 1 541 892,50€
a výdavkami vo výške 1 389 788,24€ Hospodársky výsledok po zdanení bol dosiahnutý vo výške
148 195,71€. Daň z príjmov vo výške 3 908,55€ bola riadne a včas uhradená finančnému úradu.
Vytvorený zisk doporučujem rozdeliť na krytie strát z minulých období a časť previesť do
sociálneho fondu.

2020
Príjmy
Výdavky
Výsledok hospodárenia:

2019

1 541 892,50
1 389 788,24
148 195,71

1 715 976,00
1 864 053,00
- 148 077,00

Minulý rok 2020 hodnotíme ako úspešný rok z ekonomického pohľadu a to z hlavného
dôvodu, že napriek mimoriadnej pandemickej situácii nám nebola krátená dotácia z ministerstva.
Aj napriek známym pandemickým okolnostiam sme dokázali obhájiť našu aktívnu činnosť
a organizáciu športových podujatí, ktoré sme v plnej miere finančne kryli.
Koniec roka bol v minulosti vždy podfinancovaný z dôvodu začínajúcej zimnej sezóny
a disponibilné finančné prostriedky z dotácie na nový rok prichádzajú až po podpísaní Zmluvy
s MŠVVaŠ, najskôr však koncom februára.
Naša celoročná hospodárnejšia práca s rozpočtom sa prejavila na konci roka a začiatku
nového, kedy sú najväčšie tlaky na čerpanie finančných prostriedkov vzhľadom k prebiehajúcej
hlavnej športovej sezóny.
Finančná situácia SZB sa výrazne zlepšila a to hlavne zodpovednejším hospodárením vedenia
SZB, pouzatváraním odtokových ventilov na niektorých cestách vybudovaných minulým
vedením, ktoré boli netransparentné a účelové. Nastavenia spravodlivejšieho a jasného systému
prerozdeľovania ťažko získaných finančných prostriedkov malo za následok, že disponibilné
finančné prostriedky v priebehu roka postačovali na plné krytie všetkých položkovitých
výdavkov SZB v schválenom Rozpočte na rok 2020. Skutočný stav financií, záväzkov a
pohľadávok k 31.12.2020 bol nasledovný:
Bežný účet
Dotačný TOP team
Dotačný pre uznaný šport
IBU cup účet
Osrblie účet

Vlastné zdroje
- 121 486,31 €
44 353,85 €
15 563,64 €
16 012,42 €
941 025,50 €

Disponibilné zdroje
18 513,69 €
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-

Bankový bežný účet
•

Bežný účet

Aktuálny stav:
- 121 486,31 €

Disponibilný stav:
18 513,69 €

✓ Faktúry po splatnosti k 31.12.2020 - domáce
✓ Faktúry po splatnosti k 31.12.2020 – zahraničné
Spolu:
- Bankový účet TOP team
Aktuálny stav:
• Dotačný účet TOP team
44 353,85 €
✓ Pavlína Fialková
✓ Štafeta - juniori
✓ Štafeta - kadetky
✓ Martin Otčenáš
✓ Tomáš Sklenarík
✓ Zuzana Remeňová
✓ Štafeta – ženy
Spolu:
-

Nutné uhradiť:

31 152,50 €
29 541,05 €
60 693,55 €
Nutné uhradiť:
8 383,28 €
8 492,66 €
8 812,11 €
0,00 €
4 457,20 €
2 434,78 €
11 773,82 €
44 353,85 €

Dotačný účet uznaný šport
Pripísaná dotácia v roku 2020: 517 416 €
Aktuálny stav:
Nutné uhradiť:
• Dotačný pre uznaný šport
15 563,64 €
✓ Zazmluvnené platby klubom U 23
24,12 €
✓ Zazmluvnené platby klubom ZM
661,76 €
✓ CTM
907,29 €
✓ Tréneri, športová príprava, výjazdy
13 970,47 €
Spolu:
15 563,64 €
- Kapitálové výdavky
• Priznaná výška kapitálovej dotácie 40 000 €
Verejné obstarávanie
Fakturácia:
✓ Malokalibrové zbrane 8ks
OK
27 416,40 €
✓ Dokumentácia Králiky
OK
12 583,60 €
SPOLU
40 000,00 €
Zostáva uhradiť:
0,00 €
- Dlhodobé záväzky
➢ Bankový úver 70 000 € ( záložné právo na budovu )
- mesačné splátky
1 166,67 €
- zostatok úveru
8 166,49 € k 31.12.2020
➢ Operatívny leasing na 3 autá ( CITROEN ) platnosť do 31.08.2020
- mesačná splátka
2 375 €
- platnosť Zmluvy do 31.08.2020,
- 2 autá v mes.splátke 1 500 € predĺžené do 31.08.2021
➢ Leasing na ratrák – vyplatený k 31.12.2020 !!!
- mesačná splátka
1 530,30 €
- zostatok uhradiť
0,00 €
➢ Pozemky Osrblie – k 31.12.2020 ostáva uhradiť 9 000 €
- mesačná splátka
500,00 €
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Úspora na mzdových nákladoch sekretariátu za rok 2020 je 52 630 € oproti roku 2019.

129 852 €

77 222 €

Mzdové náklady sekretariátu

2020

2019

Sfunkčnenie a zvolenie členov Hospodárskej komisie by malo priniesť skutočnú
transparentnosť do procesov riadenia SBZ. Súčasné vedenie SZB privítalo túto skutočnosť
a prijíma doporučenia a rady odborníkov
Hospodárska komisia (HK) je zložená tak, aby zachytávala širokú škálu pohľadu na ekonomiku
zväzu s prepojením na športovcov.
Zloženie HK:
1. Ing. Maroš Badáň - predseda komisie
2. Ing. Milena Dutková - účtovníčka, daňová poradkyňa, školiteľka v daňovo-účtovných
témach
3. JUDr. Martin Kováčik - právnik s vlastnou advokátkou firmou
4. Radovan Cienik - podnikateľ, tréner v ŠKP Martin, aktívny športovec
5. Gustáv Majdiš . podnikateľ, bývalý dlhoročný člen prezídia SZB, predseda biatlonového
klubu METEOR DK
6. Ing. Monika Flochová, ekonómka ŠK Osrblie
7. Peter Fialka - podnikateľ, otec úspešných biatlonových reprezentantiek
8. Jana Štiaková, ekonómka ŠK Železiarne Podbrezová a.s.
Dodržiavanie rozpočtových pravidiel a čerpanie rozpočtu v roku 2020 prebiehalo v súlade so
schváleným rozpočtom a priebežne sa uhrádzali staré záväzky výhradne z položky rezerva
rozpočtu, z projektových zdrojov alebo bezhotovostnými zápočtami. Ďalej úsporné opatrenia
priniesli výraznú úsporu na nákladoch sekretariátu v minimálnej výške 52 630 €, získanie
finančných prostriedkov z UPSVaR v rámci dotácie na novovytvorenie pracovného miesta
a dotácie na COVID-19 opatrenia, 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.

VÝROČNÁ SPRÁVA SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU
2020

Na základe projektov podaných na MŠVVaŠ SR sa v roku 2020 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 bola so záväzkom 2 430€ mesačne iba cez operatívny leasing, čo znamená, že autá
sa po ukončení leasingu sme museli vrátiť. Vedenie SZB rokovalo o vypovedaní predmetnej
Zmluvy a na základe výberu z troch ponúk na dodanie troch väčších a praktickejších áut pre účely
reprezentácie, zabezpečenia športových a organizačných aktivít SZB sa dohodla výhodnejšia
spolupráca.
Samotná práca so schváleným rozpočtom 2020 naplnila základné úlohy SZB uvedené v článku
3.1. platných Stanov SZB a výsledok hospodárenia v roku 2020 viedol k plnohodnotnému
napĺňaniu základného poslania samotnej podstaty vzniku SZB, ale aj vytváraním podmienok pre
všestranný rozvoj vykonávaných činností vo všetkých etapách športovej prípravy s cieľom
zabezpečiť reprezentáciu SR podľa článku 2.2. platných Stanov SZB.

Vypracoval: Ing. Maroš Badáň, Viceprezident pre ekonomiku a marketing

VÝROČNÁ SPRÁVA SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU
2020

Zoznam príloh

1.
2.
3.
4.
5.

Správa nezávislého audítora za rok 2019
Účtovná závierka za rok 2019
Správa nezávislého audítora za rok 2020
Účtovná závierka za rok 2020
Účtovná závierka za rok 2020 spoločnosti BIATHLON Slovakia s.r.o.

Schválilo P SZB dňa 17.6.2021

