
Zasadnutie Prezídia SZB č. 8 
sídlo SZB B. Bystrica, 21.11.2018 

Začiatok zasadnutia 13:00. Koniec zasadnutia 20:15 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Odsúhlasenie elektronického hlasovania z 20.11.2018 

3. Zmluva o ŠŠR sestry Fialkové 

4. Návrh správy o kontrolnej činnosti HKŠ-2018/040 

5. Rôzne 

a) žiadosť trénerov B-tímu mužov a žien, Šimočko D. a Daubner L. 

 

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

Prizvaní:   Z. Aneštíková (kontrolór SZB), S. Šarközi, L. Lepeň DK 

 Otvorenie 

T. Fusko privítal prítomných, navrhol zmenu programu. Bod Elektronické hlasovanie zo dňa 20.11.2018 sa zaradil 

ako bod 2. Zároveň požiadal o schválenie prítomnosti p. Ľ. Lepeňa ako zástupcu DK. 

Uznesenie č. 8-18/1 

P SZB schvaľuje program a prítomnosť Ľ. Lepeňa, člena DK. 

Uznesenie č. 8-18/1 

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

 Odsúhlasenie elektronického hlasovania z 20.11.2018 

V spolupráci s našim právnym zástupcom bolo pripravené Vyhlásenie SZB ako reakcia na vyjadrenia P. Fialkovej. 

P SZB schválilo elektronické hlasovanie a znenie Vyhlásenia SZB zo dňa 20.11.2018 

Uznesenie č. 8-18/2 

P SZB schvaľuje elektronické hlasovanie o Vyhlásení SZB zverejnené na webovej stránke SZB.   

Uznesenie č. 8-18/2 

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

 Zmluva o ŠŠR sestry Fialkové 

Člen Disciplinárnej komisie (DK) Ľ. Lepeň objasnil postup a uviedol, že zasadnutie (DK) sa uskutočnilo 20.10.2018 a 

výsledkom bolo začatie disciplinárneho konania voči sestrám Fialkovým na súťažiach spojených s reprezentáciou 

Slovenskej republiky. Ďalej objasnil postup DK. Na prvé zasadnutie komisie 20.10.2018 boli pozvané obe strany – 

sestry Fialkové aj SZB. Hneď v deň zvolania DK sa ozval právnik sestier Fialkových a poprosil ich, že nech pošlú ich 

presné požiadavky a námietky, čo sa im nepáči. Hoci to sľúbili, neposlali nič. Namiesto toho 2 hodiny pred 

zasadnutím prišiel mail Ľ. Lepeňovi, ktorý poslal v prílohe na SZB, aby si každý spravil názor. Na zasadnutie sa 

nahlásili rodičia sestier Fialkových a tí neboli schopní povedať jeden bod zo zmluvy, ktorý by chceli zmeniť. Jediné 

konkrétne čo požadovali, aby Murínová a Bajčičák boli súčasťou tímu na SP, čo im P. Huraj, ktorý sa tiež 

zasadnutia zúčastnil, niekoľkokrát potvrdil, že to už majú dlhšiu dobu písomne potvrdené. Ďalšie "výhrady" boli v 

rovine - "zmluva je zlá, lebo to tvrdia právnici". 

Cieľom DK nebolo riešiť znenie zmluvy, ale dopátrať sa aspoň nejakej "objektívnej" pravdy. Nakoniec DK rozhodla 

tak, ako jej to disciplinárny poriadok dovoľuje. Zápis zo zasadnutia poslala ešte v ten deň a žiadna spätná reakcia 

nebola. 

 Návrh správy o kontrolnej činnosti HKŠ-2018/040 

SZB prijal z adresy fisterova@atach.sk 21.11.2018 Návrh správy o kontrolnej činnosti sp.zn. HKŠ-2018/040. 

V e-mali sa uvádza: dňa 19.11.2018 na základe podania osôb s príslušnosťou k Vášmu národnému športovému 

zväzu začala odborná kontrola v zmysle § 61 ods. 1 písm. h) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a 



doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej bola kontrola dodržiavania 

právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie v súvislosti so športovou činnosťou.  

Podľa § 14 ods. 7 zákona o športe Vám zasielam v prílohe Návrh správy o kontrolnej činnosti sp. zn. HKŠ-2018/40. 

Podľa § 14 ods. 7 zákona o športe „Športová organizácia je oprávnená vyjadriť sa písomne k zisteným 

nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy o kontrolnej 

činnosti v lehote určenej kontrolórom.“ 

Lehota na písomné vyjadrenie k Návrhu správy o kontrolnej činnosti sp. zn. HKŠ-2018/40 je do 3 kalendárnych 

dní od doručenia tohto listu, pričom túto je možné doručiť poštou alebo emailom“ 

Stanovisko P SZB  k bodu 3, návrh na opatrenie postúpiť DK a odpoveď očakávame najneskôr do 28.11.2018. 

Nová úloha 8-18/u29 

Doručiť DK Návrh správy o kontrolnej činnosti a žiadať odpoveď do 28.11.201 v zmysle zaslaného dokumentu. 

 T: ihneď Z: GS SZB 

Navrhnuté P SZB opatrenia: 
1. Vypracovať smernicu SZB, ktorej predmetom budú práva a povinnosti športového reprezentanta 

- predseda pracovnej skupiny: M. Matiaško, členovia:  Rastislav Málik, Silvia Šarközi, Tomáš Fusko 
- smernica na schválenie - termín dokončenia 26.11.2018 

2. HKŠ doručiť odpoveď: Postupovali sme podľa najlepšieho vedomia a svedomia a platnej legislatívy a pokiaľ sú 

zmluvné vzťahy a informácie, ktoré môžu ovplyvniť naše rozhodovanie, príp. majú vzťah k platnej legislatíve, 

žiadame o vysvetlenie. 

3. Vyžiadať ihneď od sestier Fialkových informácie, podľa Zákona o športe § 34 bod 4 „Športovec je povinný 
informovať športovú organizáciu o skutočnostiach, ktoré mu bránia vo vykonávaní športu, alebo ktoré by 
mohli športovej organizácii spôsobiť ujmu“ 

Uznesenie č. 8-18/3 

P SZB schvaľuje opatrenia k Návrhu správy HKŠ-2018/40.   

Uznesenie č. 8-18/3 

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

 

T. Fusko, uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí č. Uznesenie č. 7-18/ dávajú priestor do poslednej chvíle na 

podpis zmluvy „P SZB trvá na Uznesení č. 4-18/2 zo dňa 14.9.2018 a ukladá  pretekárom zaradeným do RD 

podpísať Zmluvu o ŠŠR“. Aj napriek tomu, že sestry Fialkové Zmluvu o ŠŠR k dnešnému dňu nepodpísali,  SZB 

prihlásil sestry Fialkové na preteky a veríme, že tak napokon urobia a budú nominované na SP. 

M. Matiaško sa vyjadril, že ak nepodpíšu Zmluvu o ŠŠR, neprevezmú sa akreditačné karty a nebudú štartovať. 
 

 Rôzne   

a) žiadosť Šimočko Dušan, Daubner Lukáš 

- riešenie finančnej otázky reprezentačných trénerov juniorov: p. Daubner L., p. Šimočko D.  
Podľa návrhu od Šimočka D. „naša požiadavka je 800,00 € hrubá mzda na zmluvu tréner RD od 
15.11.2018 do 31.3.2019“ 

- P SZB prerokovalo Žiadosť a trvá na pôvodnej schválenej sume hrubá mzda 400,00 € pre každého, 
náklad zväzu, t.j. cena práce 540,00 €. 

 

Nasledujúce zasadnutie P SZB sa uskutoční podľa potreby v Banskej Bystrici. 

 

Zapísal: Silvia Šarközi 

 

Schválili: členovia P SZB 
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