
 

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 

2022 
 
 
 

 

 

 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA 

SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU 
ZA ROK 2021 

 
 
 
 

 
Valné zhromaždenie SZB, 

v Osrblí, 9. apríla 2022 



 VÝROČNÁ  SPRÁVA SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU 

2021            
 

 
 

Úvod - Identifikačné údaje 

Slovenský zväz biatlonu je neziskovou športovou organizáciou, ktorá má právnu formu 
občianskeho združenia a na území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu. 
Hlavným cieľom neziskovej organizácie je výchova a vzdelávanie športovcov v biatlone od 
prípravky po reprezentáciu. Zabezpečuje, organizuje a riadi štátnu reprezentáciu Slovenskej 
republiky a zastupuje slovenský biatlon v rámci medzinárodných vzťahov, úzko spolupracuje s 
národnými a medzinárodnými športovými inštitúciami.  
Slovenský zväz biatlonu je členom: 

• Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV),  

• Medzinárodnej únie biatlonu (IBU) 
 

Registračné číslo VVS/1-900/90-709-1 

IČO: 35656743 

DIČ: 2021116944 

Dátum založenia: 16. júna 1990 

Sídlo: Partizánska cesta 3501/71, 971 01 Banská 
Bystrica 

Štatutárny orgán: Ing. Peter Vozár – Prezident SZB 
Ing. Zuzana Donovalová- Generálny sekretár 
SZB 

Kontrolór: Mgr. Zdenka Aneštíková 

Web stránka: www.biathlon.sk 

Email: svk @biathlon.sk 

SZB bolo financované v roku 2021 z dotácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, 
Ministerstva financií, Mesta Brezno, Mesta Banská Bystrica, BBSK, nadácie SPP a IBU. 
Spolupracuje s reklamnými partnermi Viessmann, 4F, Roeckl, UYN, Meopta, Lapua, Železiarne 
Podbrezová a iné. 

Členstvo v SZB 

K 31.12.2021 bolo v SZB registrovaných 40 klubov s celkovým počtom členov 949. 

Orgány SZB  
 
Orgánmi SZB sú :  

• Valné zhromaždenie  (VZ SZB)- najvyšší orgán SZB, konalo sa dňa 26.6.2021 v Osrblí 

• Prezídium SZB (P SZB)– najvyšší výkonný orgán. Prezídium je zložené z Prezidenta SZB a 6 
Viceprezidentov. Členovia P SZB sa schádzajú pravidelne podľa potreby. V roku 2021 bolo 
5 riadnych zasadnutí P SZB a 59 prostredníctvom elektronického hlasovania.  
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Členovia prezídia sú: 
Prezident SZB     Peter Vozár 

Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu Peter Kazár 

Viceprezident pre ekonomiku a marketing Maroš Badáň 

Viceprezident pre technické záležitosti Radovan Šimočko 

Viceprezident pre športovcov Pavol Hurajt 

Viceprezident pre organizovanie ďalšej činnosti  
zväzu a činnosti klubov 

Jaroslava Lauková 

Viceprezident pre mládež Ľubomír Machyniak 

 

• Prezident SZB –je najvyšším predstaviteľom a štatutárnym zástupcom SZB – Peter Vozár 

• Kontrolno – revízna komisia (KRK SZB)– nezávislý kontrolný orgán.  
Pozostáva z: predseda Zdenka Aneštíková 

          dvaja členovia: Gabika Macíková, Dana Niňajová  

• Disciplinárny komisia SZB (DK SZB) – je  disciplinárnym orgánom na riešenie sporov. 
Pozostáva z: predseda Janka Daubnerová 

          dvaja členovia: Pavel Melicher, Ľubomír Lepeň  
 
V roku 2021 neboli žiadne zmeny v zložení orgánov SZB. 

 

Organizačná štruktúra sekretariátu SZB v roku 2021 

Činnosť zväzu zabezpečuje sekretariát v zložení: 
Pracovná pozícia SZB Banská Bystrica Meno 

Generálny sekretár Zuzana Donovalová 

Športový riaditeľ Michal Baka 

Administratívny manažér  Lea Stankovičová 

Administratívny manažér  Patrik Kristlík 

  

Pracovná pozícia NBC Osrblie  

Riaditeľ NBC Osrblie Marek Matiaško  

Technik NBC Osrblie Miroslav Danove 

 

Zmeny v základných dokumentoch 
 
Na VZ SZB dňa 26.6.2021 boli prijaté zmeny v stanovách, kde boli doplnené: 

• v Článku 3.1 Stanov -  bod 11, bod 12 a bod13.  

• v Článku 8.3 Stanov - bod 1 písm. a) sa doplnilo slovné spojenie „kontrolnom orgáne“  . 
          -  bod 1 písm. b) sa doplnilo slovné spojenie „alebo v licenčnom orgáne“ 

 

Uvedená zmena stanov reagovala na novelu zákona o športe, vykonanú zákonom č. 310/2019 Z.z. 
a zákonom č. 351/2020 Z.z. Stanovy 2021 boli Valným zhromaždením 26.6.2021 schválené ale 
neboli zaregistrované Ministerstvom vnútra z dôvodu potreby úpravy ďalších Článkov 
v Stanovách, ktoré budú predmetom schvaľovania na najbližšom Valnom zhromaždení v roku 
2022. Preto sú splatné stále Stanovy 2020 schválené VZ SZB dňa 27.2.2020. 
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V roku 2021 boli prijaté smernice:  

• Smernica č.1/2021 letných súťaží 2021 

• Smernica č.2/2021 letných súťaží 2021- prípravka 

• Smernica č.3/2021 zimných súťaží 2021/22 

• Smernica č.4/2021 pre spoločné mazanie KB 

 
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 Ing. Peter Vozár. Prokuristom 
spoločnosti je JUDr. Michal Lepieš, LL.M: Členmi dozornej rady sú Monika Flochová, Jozef Molent 
a Pavol Kán, ktorý v roku 2021 nahradil Ľubomíra Lepeňa.  

Športová činnosť  

V zime 2021 sa z dôvodu pandémie Covid-19 nekonali žiadne preteky Viessmann pohár ani 
Majstrovstvá Slovenska. V lete 2021 SZB zorganizovalo prostredníctvom členských klubov 
preteky v Osrblí, Revúcej, v Selciach, vo Vyhniach, v Ružomberku a v Predajnej spolu 3.kolá 
Viessmann pohár pre Dorast a dospelých a 5. kôl pre žiakov  a pre všetky kategórie Majstrovstvá 
Slovenska. 

Od 10.februára 2021 do 22.februára 2021 SZB organizoval IBU Cup Brezno-Osrblie, ktoré sa konalo 
za prísnych protipandemických opatrení. Na podujatí sa zúčastnilo 29 krajín  a okolo 200 
športovcov. Na podujatí pracovalo 100 dobrovoľníkov. Podujatie bolo financované z dotácie 
mesta Brezno, mesta Banská Bystrica, s finančnou podporou nadácie SPP a BBSK.  

V roku 2021 bolo registrovaných 301 aktívnych športovcov do 23 rokov (U-23), ktorým bolo 
vyplatených spolu 51081,6Eur z dotácie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu. 

Prehľad klubov s príjmami nad 5000Eur na U-23 hradených z dotácie MŠVVaŠ 

Názov klubu Sídlo IČO Suma 

KB Predajná Podhrádok 379, 975 63 Predajná 45028630 5139,10 

ŠKP Banská Bystrica Horná Mičiná 74,97401 Banská Bystrica 17060117 5203,80 

KB Valaská -Osrblie Vŕšok 234, 97645 Osrblie 31936938 5679,30 

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 7000 eur. 

Vzniklo 6 Centier talentovanej mládeže (CTM): KB Valaská Osrblie, ŠK Železiarne Podbrezová a.s, 
FAN TEAM, ŠKP Banská Bystrica, UMB Biathlon team, a KB Brezno. Z dotácie MŠVVaŠ bolo 
vyplatených na prípravu športovcov spolu 27 500 Eur a na trénerov 67 250 Eur.  
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Zloženie reprezentačných družstiev v sezóne 2021/2022 
     

RD muži + sestry Fialkové Tréneri 

 Paulína Fialková    Reprezentačný tréner:            Tomáš Kos 

 Ivona Fialková Asistent, kondičný tréner:      Jakub Leščinský                                        

Michal Šima  

Matej Baloga  

Šimon Bartko  

 

RD ženy+ Tomáš Sklenárik Tréneri 

Henrieta Horvátová Tréner:    Lukáš Daubner 

Veronika Machyniaková  

 Júlia Machyniaková  

Lucia Michaličková  

Tomáš Sklenárik  

  

 
Prehľad dosiahnutých športových výsledkov 2021/2022 DO 40. MIESTA                                        

  

PAULÍNA FIALKOVÁ              SP Hochfilzen -  34.miesto šprint 7.5km, 20.miesto stíhačka 
10km 
SP Oberhof -27. miesto šprint 7,5km 
SP Antholz-Anterselva -16.miesto vytrvalostný pretek 
15km, 11.miesto hromadný štart 12,5km 
SP Kontiolahti- 13.miesto šprint 7,5km, 12.miesto stíhačka 
10km 
SP Otepää- 22.miesto šprint 7,5km, 15.miesto hromadný 
štart 
OH Beijing-14. miesto šprint 7.5km, 10.miesto stíhačka 
10km, 26.miesto hromadný štart 12,5km 
SP Oslo Holmenkollen- 8.miesto šprint 7,5km,- 3.miesto 
stíhačka 10km 

IVONA FIALKOVÁ                 SP Annecy-Lu Grand Bornand 16.miesto stíhačka 10km, 
21.miesto hromadný štart 12,5km 
OH Beijing- 36.miesto stíhačka 10km 
SP Oslo Holmenkollen- 25.miesto šprint 7,5km,  18.miesto 
stíhačka 10km 

MICHAL ŠIMA, IVONA 
FIALKOVÁ                               

SP Oberhof – 9.miesto - Single mix štafeta 

PAULÍNA FIALKOVÁ , 
ZUZANA 
REMEŇOVÁ,IVONA 
FIALKOVÁ,             
MÁRIA REMEŇOVÁ     

SP Kontiolahti- 13.miesto štafeta ženy 

MICHAL ŠIMA 
TOMÁŠ SKLENÁRIK 
IVONA FIALKOVÁ   
PAULÍNA 

SP Otepää – 6.miesto miešané štafety 
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FIALKOVÁ                                          
  
MÁRIA REMEŇOVÁ      IBU Cup Idre -35.miesto šprint 7,5km, 36.miesto stíhačka 

10km 
IBU Cup Arber – 34.miesto miesto vytrvalostný pretek 
15km, 36.miesto šprint 7,5km 
IBU Cup NMNM-28.miesto šprint 7,5km 
OECH Poljuka -6.miesto vytrvalostné preteky 12,5km, 
28.miesto šprint 7,5km, 11.miesto stíhačka 10km 
OECH Arber- 36.miesto šprint 7,5km 

ŠIMON BARTKO IBU Cup Sjusjoen- 29.miesto šprint 10km 
MATEJ BALOGA IBU Cup Obertilliach- 35.miesto vytrvalosté preteky 20km, 

31.miesto šprint 10km 
TOMÁŠ SKLENÁRIK IBU Cup Obertilliach- 35.miesto šprint 10km 

IBU Cup Brezno-Osrblie-29.miesto šprint 10km 
JÚLIA MACHYNIAKOVÁ IBU Cup Brezno-Osrblie-36.miesto šprint 7,5km 

OECH Poljuka – 39.miesto vytrvalostné preteky 12,5km 
MSJaK Slodier Hollow- 15.miesto šprint 7,5km, 14.miesto 
stíhačka 10km 

HENRIETA HORVÁTOVÁ IBU Cup Brezno-Osrblie-30.miesto šprint 7,5km 
IBU Cup Lenzerheide- 21.miesto šprint 7,5km 
21.miesto  super šprint 7,5km, 22.miesto hromadný štart 
12km  

MATEJ KAZÁR IBU Cup Brezno-Osrblie-22.miesto šprint 10km 
IBU Cup Arber- 37.miesto vytrvalostný pretek 20km 
OECH Arber- 37.miesto vytrvalostné preteky 20km 

TOMÁŠ HASILLA IBU Cup Arber- 32.miesto šprint 10km 
IBU Cup NMNM-25.miesto šprint 10km 
IBU Cup Lenzerheide- 24.miesto šprint 10km, 13.miesto 
hromadný štart 15km 
OECH Arber- 32.miesto šprint 10km 

ZUZANA REMEŇOVÁ IBU Cup NMNM-11.miesto šprint 7,5km 
IBU JUNIOR Cup Pokljuka - 20.miesto šprint 7,5km, 
19.miesto  šprint 7,5km 
OECH Poljuka – 9.miesto vytrvalostné preteky 12,5km, 
5.miesto šprint 7,5km, 10.miesto stíhačka 10km 

VERONIKA 
MACHYNIAKOVÁ       

IBU Cup Lenzerheide- 30.miesto  super šprint 7,5km, 
33.miesto hromadný štart 12km 

EMA KAPUSTOVÁ IBU JUNIOR Cup MARTELL-VAL MARTELLO- 33.miesto 
vytrvalostné preteky 12,5km, 
28.miesto šprint 7,5km 
IBU JUNIOR Cup Pokljuka - 14.miesto šprint 7,5km 
OECH Poljuka – 23.miesto, 18.miesto stíhačka 10km 
MSJaK Slodier Hollow- 15.miesto vytrvalostné preteky 
12,5km, 17.miesto šprint 7,5km, 9.miesto stíhačka 10km 

KRISTÍNA 
MAKOVÍNYOVÁ 

IBU JUNIOR Cup MARTELL-VAL MARTELLO - 39.miesto 
vytrvalostné preteky 12,5km 
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MSJaK Slodier Hollow- 11.miesto vytrvalostné reteky 
10km, 17.miesto šprint 6km, 30.miesto stíhačka 7,5km 

BARBARA SKAČANOVÁ 
 

IBU JUNIOR Cup MARTELL-VAL MARTELLO-38.miesto 
šprint 7,5km,  
IBU JUNIOR Cup Pokljuka - 32.miesto šprint 7,5km 
OECH Poljuka -30.miesto šprint 7,5km 
MSJaK Slodier Hollow- 13.miesto vytrvalostné preteky 
10km, 22.miesto šprint 6km, 20.miesto stíhačka 7,5km 

JAKUB BORGULA OECH Poljuka -34.miesto šprint 10km, 29.miesto stíhačka 
12,5km 
MSJaK Slodier Hollow- 2.miesto vytrvalostné reteky, 
2.miesto šprint 7,5km, 1.miesto štíhačka 10km 

SÁRA PACEROVÁ MSJaK Slodier Hollow- 20.miesto vytrvalostné preteky 
10km, 31.miesto šprint 6km, 19.miesto stíhačka 7,5km 

MARTIN CIENIK  MSJaK Slodier Hollow- 35.miesto šprint 7,5km, 40.miesto 
štíhačka 10km 

DAMIÁN CESNEK MSJaK Slodier Hollow- 40.miesto šprint 10km, 
  
DAMIÁN CESNEK 
ZUZANA REMEŇOVÁ 

IBU JUNIOR Cup Pokljuka - 5.miesto single mix štafeta 

DAMIÁN CESNEK 
ZUZANA REMEŇOVÁ 

IBU JUNIOR Cup Pokljuka - 6.miesto single mix štafeta 

BENJAMÍN BELICAJ 
JAKUB BORGULA 
BARBARA SKAČANOVÁ 
EMA KAPUSTOVÁ 

IBU JUNIOR Cup Pokljuka - 8.miesto zmiešaná štafeta 

BENJAMÍN BELICAJ 
JAKUB BORGULA 
MARTIN CIENIK 

MSJaK Slodier Hollow- 7.miesto štafeta 3x7,5km, 

KRISTÍNA MAKOVÍNYOVÁ 
BARBARA SKAČANOVÁ 
SÁRA PACEROVÁ 

MSJaK Slodier Hollow- 7.miesto štafeta 3x6km, 

  
  
LETO2021  
  
TOMÁŠ SKLENÁRIK MSJ v letnom biatlone NMNM- 3.miesto, 4.miesto 
MATEJ BALOGA MS v letnom biatlone  NMNM – 2.miesto, 3.miesto 
MÁRIA REMEŇOVÁ MS v letnom biatlone NMNM – 9.miesto 

 

 
 
Vypracovala: Ing. Zuzana Donovalová, generálny sekretár SZB 
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Správa prezidenta 

za rok 2021 

 

Hneď od začiatku roka sme riešili množstvo problémov ohľadom nejasných COVID-opatrení. 
Mojou neľahkou úlohou bolo opäť presvedčiť najvyššie vládne orgány, aby sme v „bubline“ 
mohli zorganizovať opäť dve kolá IBU pohára. Bolo potrebné zmeniť celoštátnu vyhlášku a som 
rád, že sa nám to podarilo. Podujatie bolo zorganizované síce bez divákov, ale na vysokej úrovni. 
Po zavedení transparentných pravidiel sme všetkých dodávateľov na IBU CUP súťažili a podarilo 
sa nám vyrokovať výhodné finančné podmienky pre zväz. Organizácia podujatia dopadla pre 
zväz so ziskom vyše 100 000 EUR a tieto financie boli použité na nielen na prevádzku NBC Osrblie, 
ale aj na podporu mládeže a štátnej reprezentácie.  
 
Z hľadiska marketingu sa nám podarilo získať partnera Nadáciu SPP, ktorá nám poskytla 
sponzoring v rekordnej výške vyše 46 000 EUR. Taktiež vďaka partnerom AGEL a Multiplex sme 
ušetrili desaťtisíce EUR na povinných PCR testovaniach počas celého roka pre celú našu 
reprezentáciu.  
Naplno sme pokračovali v mediálnej spolupráci s redakčným tímom Slovenský biatlon. Sami ste 
sa mohli presvedčiť ako má vyzerať profesionálna komunikácia zväzu smerom k verejnosti 
a k médiám.  

 

Okamžite po skončení sezóny sme viedli náročné rokovania k vybudovaniu spoločnej 

reprezentačnej skupiny športovcov pod vedením Tomáša Kosa. Vďaka dobrej spolupráci s VŠC 

Dukla Banská Bystrica sme mohli vytvoriť pre športovcov čo najlepšie podmienky. Celý seniorský 

tím mal k dispozícii rekordne veľkú sumu určenú na prípravu smerom k olympijskej sezóne. A to 

i napriek tomu, že štát všetkým športovým zväzom škrtol výraznú časť štátneho príspevku. U nás 

sa však táto negatívna záležitosť nedotkla ani reprezentácie, ani dotácií pre kluby. Vďačíme za to 

hlavne zodpovednému, vyrovnanému rozpočtu a pravidelným kontrolám čerpania financií.  
  
Podarilo sa nám spustiť novú stránku zväzu www.biathlon.sk, ktorú členovia zväzu veľmi ocenili. 
Otvorenosť, férovosť, transparentnosť a komunikatívnosť je u mňa na prvom mieste. Som veľmi 
rád, že sa nám postupne darí spájať ľudí v biatlone, nie rozdeľovať. Pravidelne komunikujeme 
s verejnosťou, robíme tlačové konferencie, zorganizovali sme opäť Kráľa biatlonovej stopy ako 
aj nultý Deň otvorených dverí. Jednoducho, robíme všetko, čo má robiť moderná športová 
inštitúcia.  
Riešili sme množstvo problémov pri vybavovaní stavebného povolenia pre novú kolieskovú 
dráhu v Osrblí. Rokovali sme s VEOLIOU, ktorá požadovala kompletnú prekládku vodovodu. 
Vďaka veľmi aktívnemu prístupu z mojej strany a neustálym rokovaniam sa znížila požiadavka na 
prekládku vodovodu z pôvodných 450m len na cca 130m, čím zväz ušetril desaťtisíce EUR. 
Aktuálne už disponujeme právoplatným stavebným povolením na novú kolieskovú dráhu 
a rozvody zasnežovania.  
Spustili sme maximálne otvorený, férový a transparentný proces verejného obstarávania na 
zhotoviteľa kolieskovej dráhy. Aj vďaka mojim manažérskym skúsenostiam sme pripravili 
zmluvnú spoluprácu so silným postavením zväzu ako objednávateľa. Dnes už máme aj tento 
proces ukončený. Som rád, že dodávateľ, ktorý nám poskytol najnižšiu cenu sa zaviazal 
vybudovať novú kolieskovú dráhu aj napriek zvýšeniu cien stavebných materiálov o vyše 40%.  

http://www.biathlon.sk/
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Pokračovali sme v ďalších rokovaniach s vedením BBSK a úspechom týchto rokovaní je, že BBSK 
prvý krát túto sezónu poskytol zväzu dotáciu 28 000 EUR na prevádzku areálu v Osrblí. Taktiež 
nám VÚC výrazne pomáha pri marketingových aktivitách v rámci areálu NBC.  
Práce prezidenta zväzu je veľmi rozsiahla a skladá sa z nepočetného množstva pracovných 
rokovaní a riešení jednotlivých tém, ktoré nie je možné podrobne rozpísať.  
Zväz sa snažím riadiť nielen manažérsky, ale aj marketingovo. Plníme si riadne a včas všetky naše 
povinnosti a úlohy. Som rád, že zo zväzu sa tak stáva moderná inštitúcia, ktorá je vysoko 
akceptovaná nielen vo verejnosti, u našich partnerov, ale aj vo vedení SOŠV a medzi štátnymi 
inštitúciami.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Peter Vozár, prezident SZB 
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Správa Viceprezidenta pre 
organizovanie ďalšej činnosti 

zväzu a činnosti klubov 

za rok 2021 

 
Na úvod mi dovoľte informovať vás o počte aktívnych klubov biatlonu v roku 2021 kde  sme 
evidovali podľa stanov SZB 45 klubov, momentálne evidujeme 40 aktívnych klubov, ktoré sú 
zverejnené na stránke www.biathlon.sk. 
Vzhľadom na to, že sa kluby registrujú do informačného systému SR došlo v roku 2022 k zmenám 
a  k zrušeniu  7 organizačných jednotiek : KB Diviacka Nová Ves ,KB Košice, KB Malá Čausa, KB 
Drietoma, KB Medzilaborce, KB Harmanec, KB Turčianske Teplice, ďalej KB Vígľaš – s nimi sme sa 
dohodli, že si vybavia IČO a zaregistrujú stanovy na MV SR a potom následne uhradia členské. 
Zatiaľ na tento rok 2022 neuhradili členské, preto ich nikde nevedieme ako aktívny klub. Čo sa 
týka organizačných  jednotiek (klubov) tak členovia zaniknutých klubov  prestúpili do iných 
aktívnych klubov vo svojom okolí.Taktiež nám pribudli dva nové kluby : ŠKP Bratislava  a KB 
Weber Kayak. 
 
Počas roka 2021 nás podobne ako minulý rok 2020 zasiahla nepriaznivo sa vyvíjajúca situácia 
s pandémiou COVID 19 a tak sme museli zabojovať s rôznymi nepríjemnými situáciami. Čo ma 
však veľmi mrzí, že sa nám nepodarilo usporiadať ani jedno žiacke kolo v zimnej sezóne i napriek 
veľkej snahe urobiť aspoň jedny preteky pre žiakov v Osrblí a to začiatkom marca 2021 nám dal 
RÚVZ STOPKU.  Avšak 17.júna 2021 sme zorganizovali stretnutie klubov na pôde Auly SZU 
v Banskej Bystrici, s následným vyhlásením Kráľ biatlonu za dve sezóny, kde sme oceňovali 
jubilantov a členov klubu za ich prácu. Letná sezóna však prebehla veľmi dobre, všetky kolá 
Viessmann pohára a MSR sa uskutočnili. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom. 
 
Pravidelne som sa  zúčastňovala zasadnutí avšak pre situáciu s Covid 19 sa konali zasadnutia on-
line formou a tak rozhodovala o veciach týkajúcich sa hnutia SZB. Predsedom klubov som 
poskytovala dôležité informácie buď mailom alebo osobne na stretnutiach a na pretekoch 
Viessmann pohára. Neevidujem žiadne negatívne informácie zo strany klubov a ak aj  došlo 
k nejakej konfrontácii  snažili sme sa to operatívne vyriešiť. 
Zasadnutie klubov  sa konalo v roku 2021 dvakrát. Prvé zasadnutie ako som spomínala sa konalo 
17.6.2021 osobne, kde sme informovali kluby o činnosti SZB a o ekonomických ukazovateľoch 
a finančnej kondícii zväzu, informácie o realizácii novej kolieskovej dráhy v NBC Osrblie.  Druhé 
stretnutie klubov sa konalo tiež osobne dňa  29.10.2021 vo VIP priestore Dukly BB. Hlavným 
bodom programu boli informácie zo sekretariátu  SZB a Prezidenta SZB, prebehli rokovania 
s  VUC BB o poskytnutí dotácie pre IBU cup, po rokovaniach sa NBC Osrblie dostalo do športovej 
infraštruktúry národného významu, čo znamená, že štát má záujem o výstavbu a modernizáciu 
športovísk národného významu v rámci pripravovanej koncepcie rozvoja športovej 
infraštruktúry. Verím , že sa nám to spolu podarí zvládnuť. 
Vypracovala: Mgr. Jaroslava Lauková, Viceprezident pre KB a ďalšiu činnosť SZB 
 

 

http://www.biathlon.sk/
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Správa Viceprezidenta pre mládež  

za rok 2021 
 
 

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 (ZM) a centier talentovanej mládeže (CTM).  
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.  
 
Pri svojej činnosti využívam poradný orgán – komisiu mládeže (KM), ktorá zasadala v zložení: 
Ľubomír Machyniak- predseda KM + zodpovední tréneri CTM: Pavel Kobela, Jaroslav Kamenský, 
Filip Kramla, Peter Kazár, Janka Daubnerová, Ľubomíra Kalinová a zástupcovia ZM: Marián Kazár 
a Ľuboš Čaja.  
 
Komisia v minulom roku zasadala trikrát. Zasadnutia: 16.4.2021, 30.4.2021 a 31.5.2021 v Banskej 
Bystrici a Osrblí. Na zasadnutiach sme spracovali návrh prerozdelenia financií pre ZM, 
talentovaných športovcov a odmeňovanie športových odborníkov.  
 
Komisia mládeže v súlade so smernicou pre talentovanú mládež pripravila testy VPV CTM a ZM. 
Jesenné testy CTM sme absolvovali v dňoch 18.-19.9.2021 a v náhradnom termíne 9.10.2021.  
Čerpanie fin. prostriedkov pre podmienečne zaradených TŠ bolo uvoľnené až po splnení 
určených kritérií v jesenných testoch VPV.  
 
Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie sme sa rozhodli zrušiť pripravené jesenné 
testovanie Základní mládeže.  
 
Komisia mládeže pripravila návrh na prerozdelenie zbraní. Po schválení P-SZB p. Čaja vybavil 
podľa spracovaného návrhu prepisy zbraní. 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Ľubomír Machyniak, Viceprezident pre mládež  
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Správa Viceprezidenta pre 
technické záležitosti 

za sezónu 2021/2022 
 
 
Zimná sezóna 2020/2021 bola poznačená druhou vlnou pandémie a nebolo nám umožnené 
usporiadať ani jedno kolo Viessmann pohára v biatlone. Z uvedeného dôvodu sme na ŠTK pri 
plánovaní kalendára súťaží na letnú sezónu 2021 pridali žiakom o 2 kolá naviac a zaradili sme 
preteky superšprintu a dvojčlenných miešaných štafiet. Stále sme pretekali za prísnych 
podmienok zo strany RÚVZ. Za pozitívum hodnotím skutočnosť, že napriek opatreniam sme boli 
schopní zorganizovať všetky preteky bez nutnosti zmeny pretekového kalendára. Celkový počet 
súťažiacich v letnej sezóne 2021 bol 330 z 32 klubov. 
Na všetkých kolách VP bolo možné pripraviť preteky prípravky pre vekovú kategóriu 6-9 ročných, 
zúčastnilo sa 37 detí. 
Oceňujem ochotu a zanietenie všetkých organizátorov, či už skúsených aj nových, ktorí sa 
nezľakli obmedzení a zorganizovali nám krásne preteky. Víťazi zo sezóny Leto 2020 sa zopakovali 
aj v sezóne Leto 2021: Celkovým víťazom Viessmann pohára v letnom biatlone za rok 2021 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. 
 
Pre rozhodcov sme usporiadali 2 školenia na zvýšenie triedy, konkrétne v júli a v októbri. Jedno 
extra školenie rozhodcov si vyžiadal KB SKI Ružomberok pred pretekmi v septembri. 
 
Do Zimnej sezóny 2021/2022 sme naskočili po uvoľnení niektorých opatrení, hoci pri 1.kole, na 
konci roka 2021, sme do poslednej chvíle čakali, či nám RÚVZ povolí ich organizovanie. 
Snehové podmienky tento rok biatlonu priali a aj vďaka areálu pripravenému na 2 kolá IBU 
pohára bola kvalita tratí viac ako dostatočná na všetkých našich kolách Viessmann pohára 
v biatlone. V zimnej sezóne sme uplatnili Smernicu o spoločnom mazaní lyží a postupne sme 
počas sezóny vychytali nedostatky a zaznamenali sme pozitívne ohlasy od KB aj pretekárov. 
Pretekov zimnej sezóny 2021/2022 sa zúčastnilo 342 pretekárov z 27 klubov. Na jednom kole 
súťaží dorastu a dospelých bolo usporiadaný Stredoeurópsky pohár, ktorého sa zúčastnilo 65 
dorastencov a juniorov zo SVK, CZE a HUN. 
Na troch žiackych kolách boli organizované preteky prípraviek vo veku 6-9 rokov, ktorých sa 
zúčastnilo 39 detí.  
Vyhodnotenie Zimnej sezóny prebieha v týchto dňoch, ale víťazi sú viac menej jasní. Celkovým 
víťazom Viessmann pohára v biatlone za sezónu 2021/2022 sa stal ŠKP Banská Bystrica, 
v seniorských a žiackych kategóriách zvíťazil KB Predajná a v mládežníckych kategóriách ŠKP 
Banská Bystrica. Víťazom jednotlivých kategórii a klubom srdečne blahoželáme. 
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ŠTK za posledný rok zozbierala veľa podnetov od organizátorov aj pretekárov a  plánuje 
zaoberať sa úpravou pravidiel pridaním pretekov superšprintu pre letné súťaže, ktoré sa 
osvedčili na žiackom kole na Liptove, ďalej pridaním kategórii prípraviek medzi žiacke kategórie 
a na základe neuspokojivým čakacím dobám na výsledky počas pretekov, zlepšením 
výsledkového servisu. Tiež budeme pokračovať v školení rozhodcov a otvoríme smernicu pre 
usporiadanie Slovenských pohárov, aby sme uľahčili KB ich prihlasovanie na usporiadanie kola 
Viessmann pohára. 
 
Na záver chcem vo svojom mene, ako aj v mene ŠTK, ešte raz vyjadriť poďakovanie 
organizátorom, rozhodcom, novému servisnému tímu a klubom za ochotu zlepšovať sa zo 
sezóny na sezónu a za ich zanietenie podporovať biatlon. Verím, že nadchádzajúca letná sezóna 
prinesie veľa pozitívnych biatlonových zážitkov nám všetkým.  
 
 

Vypracoval: Ing. Radovan Šimočko, Viceprezident pre technické záležitosti  

 

19 

Správa Viceprezidenta pre športovcov 

za rok 2021 
 

 
 

Počas roku 2021  som sa pravidelne /bez absencie/ zúčastňoval zasadnutí Prezídia SZB, ktoré boli 
vzhľadom na pandemické obdobie uskutočňované rôznymi formami, ako i všetkých on-line 
hlasovaní. V predchádzajúcom období ma nikto zo športovcov a ani z ostatných členov SZB  
nekontaktoval so závažným podnetom alebo problémom, ktorý by akýmkoľvek spôsobom 
zasahoval  do športovej činnosti pretekárov, prípadne do činností  SZB.  Bežne vzniknuté  
podnety a problémy, ktoré neboli závažného charakteru som s dotknutými osobami riešili 
priebežne. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Vypracoval:  Mgr. Pavol Hurajt, Viceprezident pre športovcov 
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Správa Viceprezidenta pre štátnu 
športovú reprezentáciu 

za rok 2021 
 

V roku 2021 sme pre zabezpečenie štátnej športovej reprezentácie nadviazali na úspešný rok 
2020 a pokračovali v plnení stanovených úloh:  

• zriadenie reprezentačných družstiev a ich maximálne možné finančné, materiálne 
a personálne zabezpečenie s prioritou na seniorské družstvá pre ZOH 2022,  

• optimalizácia a rozšírenie spolupráce s VŠC DUKLA Banská Bystrica,  

• rozšírenie spolupráce CTM a RD a zavedenie odmien za zabezpečenie RD akcií pre 
trénerov CTM,  

• zlepšenie finančného zabezpečenia mládežníckych družstiev prostredníctvom CTM a M-
RD a udržanie nástupného trendu zvyšovania výkonnosti na vrcholných podujatiach,  

•  pokračovať v združenom, hospodárnom a transparentnom financovaní RD SZB 
s ohľadom na požiadavky trénerov RD,  

• dobudovanie servisných tímov pre tri úrovne RD súťaží a ich kvalitného materiálneho 
vybavenia,  

• pokračovať v programe sociálneho zabezpečenia členov RD SZB, nákupoch súťažného 
materiálneho vybavenia, modernizácia auto-parku, 

•  splnenie požiadaviek trénerov RD SZB na pokrytie harmonogramu športovej prípravy 
podľa potreby RD SZB,  

• zlepšenie diagnostiky, regenerácie, programu výživy a profesionalizácia kuchárskeho 
servisu pre výjazdy RD SZB a ďalšie.  
 

V roku 2021 sme v oblasti zabezpečenia ŠŠR pokračovali v plnení prioritných úloh s maximálnou 
koncentráciou na ZOH a vrcholné mládežnícke súťaže. V sezónu 2021/2022 sme pokračovali 
v zjednocovaní družstiev pod dohľadom troch hlavných trénerov RD a ich asistentov (RD Mi – T. 
Kos a J. Leščinský, RD Žy – L. Daubner, RD M – P. Kazár a tréneri CTM SZB) a viedli dve zmiešané 
seniorské družstvá a jedno družstvo mládeže. RD SZB sme v sezóne 2021/2022 poskytli na 
Slovenské pomery nadštandardné podmienky. Vďaka úplnému začleneniu tímu sestier 
Fialkových, vynikajúcej podpore VŠC DUKLA Banská Bystrica, združenému financovaniu bolo 
možné zrealizovať celý náročný harmonogram prípravy podľa požiadaviek trénerov. Navzdory 
nepresvedčivým výsledkom seniorských družstiev na ZOH sme sa tešili z 10. miesta P. Fialkovej 
na ZOH, jej 3. a 8. miesto za záverečnom kole SP v Osle a 6. miestu zmiešanej štafety (M. Šima, T. 
Sklenárik, I. Fialková a P. Fialková) SP v Otepaeae. Potešujúca bola nominácia ôsmich športovcov 
na ZOH a vynikajúce výsledky našej mládeže v najlepšej desiatke na najvýznamnejších 
podujatiach: MS JaK – 1., 2., 2. miesto J. Borguľu, 9. miesto E. Kapustovej, 7. miestu štafety Ki (B. 
Belicaj, J. Borguľa a M. Cienik) a 7. miestu štafety Ky (K. Makovínyová, B. Skačanová, S. 
Pacerová); OMEJ – 5.,9. a 10. miesto Z. Remeňovej, 6. miesto M. Remeňovej, 6. miesto zmiešanej 
štafete dvojíc (D. Cesnek a Z. Remeňová); EYOF – 3. miesto J. Borguľu a 5. miesto K. 
Makovínyovej,  a ďalším skvelým umiestneniam v TOP 20 a 30.  
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V rámci spolupráce s VSČ DUKLA Banská Bystrica sme pokračovali v nadštandardnej spolupráci 
a boli nám poskytnuté trénerské a športové platené miesta, služby podporného tímu, 
diagnostiky, fyzioterapeuta, infraštruktúra a tiež finančná a materiálna podpora na najvyššej 
možnej úrovni.  
V oblasti rozšírenia spolupráce trénerov RD a CTM sme zaviedli nový systém základných odmien 
za trénerské služby pre trénerov CTM na výjazdoch RD a okrem mládežníckych súťaží sme 
v rámci CTM zabezpečovali aj časť pretekov seniorského IBU pohára. Spoločné tréningové 
tábory a testy pre všetkých členov RD sa nám z dôvodu protipandemických opatrení zrealizovať 
nepodarilo. Mládežnícka reprezentácia pracovala s rovnakým rozpočtom tvoreným prevažne 
prostriedkami z TOP Tímu ale výrazne viac bolo poskytnuté CTM SZB, kde sa podpora zvýšila zo 
16.000 EUR až na 27.000 EUR. Pokračovali sme aj v systéme materiálnej podpory členov M-RD a 
nákupe zbraní. Novo zavedený model financovania členov CTM a trénerov na základe výsledkov 
a počtu športovcov fungoval aj v sezóne 2021/2022.  
 
Servisné tímy SZB prešli ďalšími zmenami a výrazným posilnením. Vo výsledku boli za jednotlivé 
medzinárodné súťaže zodpovedné až tri tímy (SP – Š. Lichoň, M. Plahutnik, A. Koštial a P. Golian; 
IP – JP a EYOF: M. Ondrejka, M. Otčenáš, R. Veljačik alebo O. Koszotlányi a V. Tarageľ).  
 
Program sociálneho zabezpečenia RD SZB fungoval v podobnom režime ako v predchádzajúcej 
sezóne a poskytoval podporu pre 9 športovcov v celkovej výške 26.500 EUR.  
 
V roku 2021 bolo RD SZB poskytnutá kvalitnejšia diagnostika a pre výjazdy RD sme mali 
k dispozícií  profesionálne kuchárske služby zo združenia Euro-Toques. V oblasti vzdelávania 
nebolo  možné nadviazať na rozbehnuté programy z roku 2020 a nepodarilo sa nám odštartovať 
ani formálne vzdelávacie aktivity a školenia trénerov. ŠTK SZB a TMK zásluhou najmä P. Kobelu 
preverilo všetky vydané trénerské licencie a pripravilo novú databázu trénerských licencií.  
 
Vďaka nasadeniu všetkých zainteresovaných môžeme vyjadriť veľkú spokojnosť s úspešnosťou 
mládežníckych družstiev a spoluprácu M RD s CTM SZB. Pri seniorských RD odporúčam pre ďalší 
OH cyklus pokračovať v budovaní zmiešaných tréningových skupín a tímov, zrušiť paušálnu 
podporu prípravy seniorských reprezentantov a zaviesť financovanie na základe dosiahnutých 
výsledkov. Aj napriek efektívnemu a transparentnému združenému financovaniu družstiev 
budeme musieť pristúpiť k určitým úsporným opatreniam v réžií RD, v prospech podpory 
športovcov, poskytnutia finančných odmien pre reprezentačných trénerov a športovcov a na 
obnovu vozového parku. Ak viceprezident pre ŠŠR zostane prakticky na dobrovoľníckej úrovni 
odporúčam posilniť úväzok ŠR SZB M. Baku alebo P. Kristlíka na plný úväzok a tak isto zaviesť 
mzdu pre Prezidenta SZB. S ohľadom na aktuálne oslabenie lyžiarskeho hnutia považujem pre 
nasledujúce OH cykly za nevyhnutnú výraznejšiu podporu žiackych kategórií najmä v oblasti 
metodickej a personálnej podpory.  
 
Na záver by som rád úprimne poďakoval za vysoké pracovné nasadenie spolupracovníkom 
v prezídiu SZB, na sekretariáte SZB, VŠC DUKLA BB, NBC Osrblie, členom realizačných tímov RD, 
partnerom a najmä športovcom za ich bojovnosť a reprezentáciu SR a SZB.  
 
Vypracoval: Mgr. Peter Kazár, Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu 
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Správa Viceprezidenta pre 
ekonomiku a marketing 

za rok 2021 
 
 

Plánovaný a schválený rozpočet SZB počítal na rok 2021 s celkovými výnosmi vo výške  1 586 975€ 

a s celkovými výdajmi vo výške 1 567 763 €. Rozdiel a teda rezerva bola počítaná vo výške 212,00€. 
V skutočnosti SZB hospodárilo v roku 2021 s príjmami vo výške 1 795 794,00 € a výdavkami vo 
výške 1 657 166 €. Hospodársky výsledok po zdanení bol dosiahnutý vo výške 138 628,00 €. 
Vytvorený zisk doporučujem rozdeliť na krytie strát z minulých období a časť previesť do 
sociálneho fondu. 
      

  
2021 2020 2019 

Príjmy   1 795 794,00 1 541 892,50 1 715 976,00 

Výdavky 1 657 166,00 1 389 788,24 1 864 053,00 

Výsledok hospodárenia: 138 628,00 148 195,71 -148 077,00 

 

Rok 2021 bol znovu ovplyvnený pokračujúcou mimoriadnou pandemickou situáciou, ale znovu 
SZB 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. 
Hlavným cieľom vedenia SZB bolo zabezpečiť väčšiu racionalizáciu, hospodárnosť a efektivitu 
práce sekretariátu a väčšiu optimalizáciu vynakladaných finančných prostriedkov.  
Rok 2021 sa niesol prípravou športovcov prioritne na Olympijské hry 2022 a k tomu bol navrhnutý 
a nakoniec schválený Rozpočet SZB 2021. Pri rozpočtových výdavkoch VZ schválilo nižšie priame 
platby na U-23 ako po iné roky a tak pri náraste v evidencii aktívnych športovcov sa 
prerozdeľovali v prepočte na jedného aktívneho športovca klubu nižšie finančné platby (celkom 
50 000 €).  Viac sa finančne podporila príprava reprezentácie, servisu, CTM s platmi trénerov.  
 
Výraznú finančnú pomoc SZB zaviedlo priamo pre kluby zavedením spoločného  voskovania a to 
v predpokladanej sume 9 000 €, kde nákupy voskov, servisného materiálu, ako aj samotnej práce 
s prípravou lyží pred pretekmi finančne pokrýval SZB z rozpočtu. Úsporu kluby pocítili 
v nákupoch voskov a servisného materiálu už na začiatku zimnej sezóny. 
 
Z projektu IBU sme podporili nákup zbraní pre kluby v celkovej sume 20 000 €, a to príspevkom 
50% k nákupnej cene a cez kapitálové výdavky sme vydali ďalších 30 000 € na priamy nákup 
zbraní, čím sme v minulom roku pokryli už všetky požiadavky trénerov a športovcov, ktorí si 
svojimi výkonmi vybojovali nárok. 
Ďalej každý klub mal možnosť organizovania športových podujatí s celkovou finančnou 
podporou v celkove sume 20 117 €. 
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     Skutočný stav financií, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2021 bol nasledovný: 
 
Pokladňa:  
                                        Zostatok: 

• Pokladňa EUR                                                              4 952,11   EUR 
• Pokladňa valuty CZK                                                      613,00 CZK 
• Pokladňa valuty USD                                                       83,00 USD 
• Pokladňa valuty RUB                                                       75,00 RUB 

 
Bankové účty: 

                                                         Vlastné zdroje                      Disponibilné zdroje 

- Bežný účet                                   - 55 265,12 €                            84 734,88 € 
- Kapitálové výdavky-pušky                    0,00 € 
- Dotačný pre uznaný šport          37 260,81 € 

o    Dotačný TOP team                                                       36 529,79 € 
- IBU cup účet                                181 845,20 €  
- Osrblie účet                                 902 090,98 € 
 

                                                  Aktuálny stav:    Disponibilný stav:    Nutné uhradiť: 

Bežný účet                              - 55 265,12 €          84 734,88 € 

- účet s povolením prečerpania 140 000 € 

 

- Faktúry po splatnosti k 31.12.2021 - domáce                                      7 001,75 € 

- Faktúry po splatnosti k 31.12.2021 – zahraničné                              18 182,20 €  

                                                 Spolu:                                                       25 183,95 € 

 

- Bankový účet TOP team 

                                                        Aktuálny stav:                                       Nutné uhradiť: 

• Dotačný účet TOP team         36 529,79 € 

✓ Pavlína Fialková                                                                                        19 822,44 € 

✓ Štafeta - juniori                                                                                           3 471,78 € 

✓ Štafeta - kadetky                                                                                          4 946,39€ 

✓ Tomáš Sklenárik                                                                                          1 150,00 € 

✓ Zuzana Remeňová                                                                                      1 312,11 € 

✓ Štafeta – ženy                                                                                              5 827,07 € 

                                                       Spolu:                                                        36 529,79 € 

 

- Dotačný účet uznaný šport 

                     Pripísaná dotácia v roku 2021:     535 000 € 
 

                                                                Aktuálny stav:                       Nutné uhradiť: 

Dotačný pre uznaný šport                  37 260,81 € 

- Zazmluvnené platby klubom U 23                                                            195,17 € 

- Zazmluvnené platby klubom ZM                                                                   0,00 € 

- CTM                                                                                                                    0,00 € 

- Tréneri, športová príprava, výjazdy                                                               0,00 € 

- TOP team                                                                                                 36 529,79 € 

                                                 Spolu:                                                      36 724,96 €   

                                                                                           Rozdiel:               535,85 € 



 VÝROČNÁ  SPRÁVA SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU 

2021            
 

 
 

Kapitálové výdavky 

• Priznaná výška kapitálovej dotácie 30 000 € 

                                                                              Verejné obstarávanie                 Fakturácia: 
✓ Malokalibrové zbrane 8ks                               OK                                   30 000,00 € 

                                                                  Spolu:                                                      30 000,00 € 
                                                                                               Zostáva uhradiť:                0,00 €   
 

- Dlhodobé záväzky 

➢ Bankový úver 70 000 € ( záložné právo na budovu ) 

                            - zostatok úveru                          0,00 €      k 31.12.2021 
➢ Operatívny leasing na 3 autá ( CITROEN ) platnosť do 31.08.2022 

                            - mesačná splátka                    1 500 € 
                            - 2 autá v mes. splátke 1 500 € predĺžené do 31.08.2022 

➢ Leasing Ford Tranzit Kombi – nákup auta na leasing 
                                     – zostáva uhradiť 7 624,35 €                             

 
BIATHLON Slovakia, s.r.o. 
 

➢ Priebežná účtovná závierka k 31.12.2021 
                                 - obežný majetok                                    1 108 731,00 € 
                                 - krátkodobé pohľadávky                          37 191,84 € 
                                 - krátkodobé záväzky                                 83 976,85 € 
                                 - pokladňa hotovosť                                     5 607,29 € 

                                 - bankový účet                                         1 065 931,87 € 
 
Hospodársky výsledok: 

- náklady sa budú ešte upravovať medzi zdaňovanou a nedaňovou činnosťou  v rámci 
optimalizácie dane z príjmov 

 
Úspora na mzdových nákladoch sekretariátu za rok 2021 je 66 292 € oproti roku 2019. 
 

 

 

Mzdové náklady sekretariátu

63 560 €

77 222 €

129 852,00 €

2021 2020 2019
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Sfunkčnenie a zvolenie členov Hospodárskej komisie prinieslo 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.                                                            

Dvojročná práca komisie sa blíži ku koncu volebného obdobia a pred rozpustením komisie by 
som rád za nás všetkých poďakoval za prácu jednotlivých členov komisie, ale aj ako celku, kde 
ich odporúčania a podnety boli pri zostavovaní rozpočtu boli veľkým prínosom. 

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 dokladoch, neuznať a neuhrádzať 
predmetné záväzky a riešiť to právnou cestou. 

Dodržiavanie rozpočtových pravidiel a čerpanie rozpočtu v roku 2021 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 získanie finančných prostriedkov z UPSVaR 
v rámci dotácie na novovytvorenie pracovného miesta a dotácie na COVID-19 opatrenia, ale aj v 
hľadaní iných zdrojov na vyplácanie starých záväzkov.  

Veľkú úsporu sme opäť zaznamenali aj pri organizovaní dvoch po sebe nasledujúcich pretekov 
IBU Cup, kde sa upustilo o objednávania nepotrebných alebo predražených služieb z minulosti. 

Samotná práca so schváleným rozpočtom 2021 naplnila základné úlohy SZB uvedené v článku 3.1. 
platných Stanov SZB a výsledok hospodárenia v roku 2021 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  
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Zoznam príloh 

 

 

1. Účtovná závierka BIATHLON Slovakia za rok 2021  
2. Účtovná závierka SZB za rok 2021 
3. Správa nezávislého audítora za rok 2021 

 
 
 

Zoznam použitých skratiek 

 

SOŠV - Slovenského olympijského a športového výboru  
IBU  - Medzinárodnej únie biatlonu  
VZ SZB  - Valné zhromaždenie  Slovenského zväzu biatlonu 
P SZB  - Prezídium Slovenského zväzu biatlonu  
SZB  - Slovenského zväzu biatlonu 
KRK SZB  - Kontrolno – revízna komisia Slovenského zväzu biatlonu 
DK SZB  - Disciplinárny komisia SZB  
NBC  - Národné biatlonové centrum 
KB  - Klub biatlonu  
ZM  - Základňa mládeže  
CTM  - Centrum talentovanej mládeže 
MŠVVaŠ  - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
U-23  - aktívni športovci  do 23 rokov 
OECH  - Otvorené majstrovstvá Európy 
SP   - Svetový pohár 
OH   - Olympijské hry 
MSJaK  - Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov   
EYOF  - Európsky festival mládeže 
MS   - Majstrovstvá sveta 
BBSK  - Banskobystrický samosprávny kraj  
VÚC   - Vyšší územný celok 
ŠTK   - Športovo-technická komisia 
KM   - Komisia mládeže 
TMK  - Trénersko-metodická komisia 
RD   - Reprezentačné družstvá 
ŠŠR   - Štátna športová reprezentácia 
HK  - Hospodárska komisia  

https://biathlon.sk/slovensky-zvaz-biatlonu/dokumenty/sportovo-technicka-komisia
https://biathlon.sk/slovensky-zvaz-biatlonu/dokumenty/trenersko-metodicka-komisia

