
Zápis z mimoriadneho zasadnutie Prezídia SZB č. 4 
Banská Bystrica, 14.9.2018 

Začiatok zasadnutia 11:00. Koniec zasadnutia 15:10 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Zmluva o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie 
3. Poškodzovanie marketingových partnerov SZB 
4. Oprava a doplnenie Smernice pre odmeňovanie 
5. Oprava Uznesenia č. 2-18/20 
6. Rôzne 

 

Prítomní: T. Fusko, O. Kosztolányi, M. Matiaško, R. Málik, P. Hurajt, Ľ. Machyniak, D. Šimočko - ospravedlnený 

Prizvaní: Z. Aneštíková - ospravedlnená, S. Šarközi, JUDr. Tomáš Suchý - advokátska kancelária 

 Otvorenie 

Zasadnutie otvoril prezident T. Fusko, bližšie špecifikoval dôvod mimoriadneho Prezídia SZB. Predstavil  
T. Suchého, ktorého advokátska kancelária pripravuje Zmluvu o ŠŠR. 

 Zmluva o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie 

Členovia P SZB spoločne s p. Suchým prekonzultovali všetky články zmluvy a pripravili konečné znenie záväzné 
pre všetkých reprezentantov v biatlone bez rozdielu. 
Znenie zmluvy je súčasťou zápisu. 

Uznesenie č. 4-18/1 

P SZB schvaľuje Zmluvu o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie. 

Uznesenie č. 4-18/1 

ZA 6 Fusko, Kosztolányi, Matiaško, Málik, Hurajt, Machyniak  

Členovia P SZB prerokovali dátum uzavretia zmluvy s reprezentantmi v biatlone. 

Uznesenie č. 4-18/2 

P SZB ukladá pretekárom zaradeným do RD podpísať Zmluvu o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie 

najneskoršie do 24.9.2018. 

Uznesenie č. 4-18/2 

ZA 6 Fusko, Kosztolányi, Matiaško, Málik, Hurajt, Machyniak 

Úloha 4-18/u21 

Prezídium ukladá sekretariátu SZB doručiť Zmluvu o zabezpečení ŠŠR reprezentantom a informovať ich o termíne 

podpisu. 

 T: 17.9.2018 Z: GS SZB 

 Poškodzovanie marketingových partnerov SZB 

SZB v auguste prijalo od partnera Hamé požiadavku na účasť Paulíny a Ivony Fialkovej na stretnutí s Hamé, 
pričom hlavným cieľom bolo odprezentovanie výrobkov pri spoločnom varení s novinármi. 
Na základe telefonického rozhovoru s Paulínou Fialkovou sme dostali odpoveď, že v danom termíne majú 
rezervované dovolenky. Hamé ponúklo na výber niekoľko termínov, na ktoré však nereflektovali. Hlavným 
argumentom bola nepodpísaná Zmluva o štátnej športovej reprezentácii. 

SZB 13. augusta 2018 prijalo od partnera Viessmann požiadavku na účasť Paulíny Fialkovej na tlačovej 
konferencii, na ktorej sme mali s Generálnym partnerom podpísať zmluvu na ďalšie obdobie.  
Pre neochotu Paulíny Fialkovej zúčastniť sa na tlačovej konferencii 13.9.2018 nám Generálny partner oznámil: 
„v nadväznosti na našu poslednú komunikáciu, by som rada oznámila, že sme sa rozhodli pripravovanú 
tlačovú konferenciu dňa 13. 9. 2018 zrušiť. Dôvodom sú nedoriešené zmluvné vzťahy z vašej strany SZB so 
športovcami. Tlačovú konferenciu by som rada pripravila, ale až vtedy, keď budú tieto vzťahy doriešené.“ 

14.8.2018 SZB informovala SZB Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. nasledovne: 
„Na základe rozhovoru s pánom Hurajtom a ako právny zástupca Paulíny Fialkovej a Ivony Fialkovej, si vás 
dovoľujeme požiadať o stretnutie, ktorého hlavným účelom bude prerokovanie jednotlivých ustanovení 



Zmluvy o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie medzi menovanými športovkyňami a Slovenským 
zväzom biatlonu. Plnú moc pre advokátsku kanceláriu prikladám v prílohe.“ 
Dňa 14.8.2018 sme prijali pripomienky k Zmluve o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie od Advokátska 
kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. a súhlasili sme, že Zmluvu prerokujeme až po MS v letnom biatlone. 
Dňa 13.9.2018 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie s právnymi zástupcami GARANT PARTNER legal s.r.o., za 
účasti P. Fialkovej a I. Fialkovej a tiež za účasti prezidenta SZB T. Fuska a JUDr. T. Suchého z Advokátskej 
kancelárie zastupujúcej SZB. 

Uznesenie č. 4-18/3 

P SZB sa oboznámilo s konaním P. Fialkovej a I. Fialkovej a považuje ho za poškodzovanie marketingových 

partnerov a záujmov SZB. 

Uznesenie č. 4-18/3 

ZA 6 Fusko, Kosztolányi, Matiaško, Málik, Hurajt, Machyniak 

 Oprava a doplnenie Smernice pre odmeňovanie 

Členovia P SZB prerokovali Smernicu pre odmeňovanie a pripravili aktualizované znenie. 
Znenie Smernice pre odmeňovanie je súčasťou zápisu. 

Uznesenie č. 4-18/4 

P SZB schvaľuje aktualizované znenie Smernice pre odmeňovanie 4/2018-2. 

Uznesenie č. 4-18/4 

ZA 6 Fusko, Kosztolányi, Matiaško, Málik, Hurajt, Machyniak  

 Oprava Uznesenia č. 2-18/20 

P SZB prerokovalo nezrovnalosti predchádzajúcich uznesení ako refundáciu nákladov 300,00 € brutto od 3.9.2017 

do 14.9.2018 (čo činí konečný náklad SZB 2.400,00 €) a odmeny 2.400,00 € brutto v rámci Dohody o vykonaní 

práce (čo činí konečný náklad SZB 3.244,80 €). 

Uznesenie č. 4-18/5 

P SZB schvaľuje vyplatenie jednorazovej odmeny 2400,00 € brutto na Dohodu o vykonaní práce v trvaní od 

3.9.2018 do 14.9.2018. 

Uznesenie č. 4-18/5 

ZA 6 Fusko, Kosztolányi, Matiaško, Málik, Hurajt, Machyniak 

 Rôzne 

P SZB bolo oboznámené s prerozdelením materiálu medzi kluby. Tento materiál nespĺňa súčasné marketingové 

podmienky a nie je možné ho naďalej používať pre tieto účely. P SZB dalo návrh, aby sa tento materiál rozdelil 

medzi kluby. 

Uznesenie č. 3-18/6 

P SZB schvaľuje prerozdelenie materiálu, ktorý nespĺňa súčasné marketingové podmienky medzi kluby. 

Zoznam je súčasťou zápisu. 

Uznesenie č. 3-18/6 

ZA 6 Fusko, Kosztolányi, Matiaško, Málik, Hurajt, Machyniak 

 

P SZB sa oboznámilo so správami: 

- v dňoch 17.8. - 3.9.2018 boli doručené na SZB rozhodnutia - úroky z omeškania za neskoré platby preddavkov 

na daň z príjmov zo závislej činnosti za obdobia r. 2014, 2015. Dňa 4.9.2018 boli úroky Daňovému úradu 

uhradené, jedná sa o čiastku 600,80 EUR, avšak v rozpočte SZB nie je počítané s takýmto výdavkom. P SZB sa 

zhodlo, že pri príprave rozpočtu je nutné počítať s finančnou rezervou pre nečakané výdavky. 

- preplatenie faktúr za CTM a ZM pre KB BREZNO - dňa 15.8.2018 boli doručené na SZB faktúry na refundáciu 

nákladov od KB Brezno. 15.8.18 bol p. Kamenský oboznámený, že je nutné doložiť rozhodnutie klubu o 

refundácii pri používaní MV. 13.9.18 bol p. Kamenský na SZB, kde mu bolo vysvetlené, že je nutné doložiť iné 

doklady na zúčtovanie CTM a ZM. Následne si obe faktúry aj s prílohami vzal späť. 

  



Uznesenie č. 3-18/7 

P SZB berie na vedomie tieto správy. 

Uznesenie č. 3-18/7 

ZA 6 Fusko, Kosztolányi, Matiaško, Málik, Hurajt, Machyniak 

 

Nasledujúce zasadnutie P SZB bude 6.10.2018 o 09:00 hod v Banskej Bystrici. 

 

Zapísal: Silvia Šarközi 

 

Schválili: členovia P-SZB 

Do termínu 20.9.2018 24:00 hod. vyjadrili súhlas alebo nepodali námietku T. Fusko, O. Kosztolányi,  

M. Matiaško, R. Málik, P. Hurajt, Ľ. Machyniak, D. Šimočko. 
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