
Vyhlásenie SZB 

20. novembra 2018 (SZB) - Na základe zverejnených článkov, v ktorých sa biatlonistka Paulína 
Fialková vyjadruje k problému pozastavenia jej reprezentačnej činnosti a k postojom SZB, ako aj 
k samotnej reprezentačnej zmluve, ktorú odmietla podpísať, sme nútení na tieto vyjadrenia reagovať, 
nakoľko sa nezakladajú na pravde a sama autorka vyjadrení si vo svojich vyjadreniach opakovane 
odporuje.  
Paulína Fialková uvádza, že základom všetkých problémov je, že nové vedenie reprezentácie vyhodilo 
z reprezentačného družstva hlavnú trénerku žien p. Annu Murínovú a s ňou aj bežeckého trénera p. 
Martina Bajčičáka. Toto tvrdenie, ktoré uvádza, sa absolútne nezakladá na pravde, dôvodom 
ukončenia funkcie hlavnej trénerky reprezentačného družstva, ako aj bežeckého trénera Martina 
Bajčičáka, bola skutočnosť, že im skončili zmluvy, ktoré mali uzavreté so SZB na dobu určitú. 
Následne boli ale hneď opätovne schválení do funkcie trénerov. Vedenie SZB sa rozhodlo obsadiť 
trénerov do pozície tzv. osobných trénerov, nakoľko osobný tréner je súčasťou TOP tímu, čo v praxi 
znamená, že sú vyčleňované osobitné finančné prostriedky na reprezentantov TOP tímu a ich 
realizačný tím. Súčasťou tohto TOP tímu sú aj sestry Fialkové. Už tu treba pripomenúť, že na 
reprezentantov zaradených do TOP tímu sú vynakladané vyššie finančné výdavky ako na ostatných 
reprezentantov. Na zasadnutí prezídia SZB dňa 02.06.2018 došlo k prijatiu uznesenia č. 2-18/4, na 
základe ktorého boli športovkyne Paulína Fialková a Ivona Fialková zaradené pod vedenie osobného 
trénera Annu Murínovú. Tento zápis zo zasadnutia Prezídia SZB je zverejnený aj na webovej stránke 
SZB tak, ako aj všetky ostatné zápisy zo zasadnutí Prezídia SZB a odborných komisií. Čo sa týka 
osobného trénera p. Martina Bajčičáka bol schválený za osobného kondičného trénera sestier 
Fialkových schválením dokumentu - Plán prípravy ženy A SZB. Z uvedeného vyplýva, že nič z toho čo 
uvádza Paulína Fialková vo svojich vyjadreniach nie je pravda. Faktom je, že obe sestry trénujú 
a pripravujú sa pod vedením trénerov, o ktorých samé tvrdia, že ich trénermi nie sú.  
Paulína Fialková ďalej v článku uvádza, že v zmluve nevideli žiadnu garanciu toho, že ich dlhodobí 
tréneri, ktorí výraznou mierou dopomohli k rastu ich výkonnosti, budú s nimi na všetkých 
reprezentačných súťažiach. Ďalej sestry uvádzajú, že si chceli hradiť náklady na trénerov z vlastných 
zdrojov a že zväz pre nich nemá akreditácie. Systém akreditácií, ktorý zabezpečuje účasť na pretekoch 
neurčuje SZB, ale IBU (International Biathlon Union), čiže medzinárodná biatlonová únia, ktorá tieto 
akreditácie udeľuje a stanovuje počet akreditácii. Za doterajšiu históriu sa ešte nikdy nestalo, že by 
nebol dostatočný počet akreditácii pre členov realizačného tímu alebo pretekárov, ktorí sa 
nominovali. Ako uvádzajú sestry Fialkové, že nevidia v zmluve garanciu zabezpečenia realizačného 
tímu, táto v zmluve nie je a ani žiadny iný reprezentant ju v zmluve nemá, nakoľko je predmetom 
interných smerníc a interných rozhodnutí SZB. Iba podotýkame, že Prezídium SZB realizačné tímy 
nevytvára, tieto vytvárajú hlavní tréneri a ich zloženie prezídium schvaľuje iba formálne. Rovnako 
Prezídium nevstupuje do kompetencie hlavných trénerov a rovnako nezasahuje do ich činnosti. Je na 
mieste otázka, prečo nie je žiadny problém v druhom realizačnom tíme, kde sú zaradené napr. aj 
reprezentantky Anastasia Kuzmina a Terézia Poliaková?  
Po vysvetlení a zodpovedaní otázok sestrám Fialkových takto prostredníctvom médii k technickým 
záležitostiam chodu SZB, o ktorých už mali vedieť, by sme sa radi vyjadrili aj k zmluve. Úvodom treba 
uviesť, že reprezentačnú zmluvu bez výhrad podpísalo 27 reprezentantov vrátane olympijskej víťazky 
Anastasie Kuzmini, Terézie Poliakovej, či Mateja Kazára.  
SZB do dnešného dňa nepochopilo postoj sestier Fialkových ako ani dôvody, pre ktoré nechcú 
uzavrieť zmluvu o reprezentácii. SZB zároveň vyjadruje veľké poľutovanie nad konaním oboch 
reprezentantiek, pretože to nie je konanie, ktoré je namierené voči SZB, ale je to konanie, ktoré samo 
smeruje voči všetkým fanúšikom tohto športu.  S poľutovaním musíme odsúdiť aj formu komunikácie, 
akú zvolili športovkyne pre komunikáciu so zväzom, keď z ničoho nič oznámili, že odmietajú 
komunikovať so zväzom a odkázali zväzu, že s ním bude komunikovať len ich právny zástupca a 
neskôr právneho zástupcu vystriedali médiá. Rovnako nerozumieme tomu, že na jednej strane sestry 
Fialkové uvádzajú, že zmluva je protizákonná, že poskytujú osobnostné práva bez protihodnoty, na 



strane druhej sama Paulína Fialková uvádza: „rovnako sme už niekoľko krát zdôraznili, že 
akceptujeme všetkých reklamných partnerov zväzu, ktorých budeme s hrdosťou a s vďakou 
reprezentovať na všetkých reprezentačných akciách a ktorým poskytneme svoje osobnostné práva pre 
ich reklamné účely napriek tomu, že nám za to podľa zväzového postoja neprináleží žiadna odmena.“. 
Ďalej sama uvádza: „samozrejme bez výhrad súhlasíme so všetkými bodmi dohody, ktorá definuje 
naše povinnosti a práva pri reprezentácii našej krajiny. Čo máme ešte urobiť, aby sme mohli 
reprezentovať našu domovinu? A hlavne kedy sa už prestaneme so športovým zväzom dohadovať iba 
o obchode a začneme hovoriť o tom najpodstatnejšom, o športe, zlepšení športovej výkonnosti, či 
lepšej reprezentácii Slovenska?“. Máme jednoduchú odpoveď na Vašu otázku, čo ešte urobiť? 
Jednoducho prísť a podpísať zmluvu o reprezentácii. Zmluva o reprezentácii nie je ničím neobvyklým, 
určite nie je protizákonná, treba konštatovať, že je veľmi podobná reprezentačným zmluvám, ktoré 
používa napr. Český biatlonový zväz, nosná časť tejto zmluvy je postavená na princípoch 
deklarovaných IBU, ku ktorým sa všetci športovci, ktorí vykonávajú tento šport, musia hlásiť. 
V zmluve nie je nič neobvyklé, ani šikanózne prečo by športovkyne zmluvu podpísať nemali. Jasným 
dôkazom toho je fakt, že 27 športovcov túto zmluvu bez výhrad podpísalo.  
V uverejnenom článku sa Paulína Fialková vyjadruje s čím v zmluve súhlasí a čo žiada upraviť. Súhlasí 
bez výhrad so všetkými zmluvnými bodmi, ktoré definujú pravidlá zväzu o vzájomnej spolupráci so 
športovcom, súhlasí s tým, že bude reprezentovať hlavného partnera zväzu a marketingových 
partnerov zväzu a všetci marketingoví partneri zväzu majú právo využívať podobizeň športovca vo 
svojej marketingovej kampani bez nároku na odmenu. Pýtame sa ako sa dá naraz súhlasiť a zároveň 
tvrdiť, že neposkytne svoje osobnostné práva zväzu? O tom nech si urobí každý čitateľ vlastný názor. 
Ako zástupcovia všetkých biatlonistov musíme konštatovať, že „bez nároku na odmenu“, neznamená 
úplne bez nároku na odmenu. Štátny reprezentant poberá pravidelný mesačný plat a má 
zabezpečenú kompletnú prípravu a kompletné materiálne zabezpečenie a výstroj, plne hradenú 
účasť na všetkých podujatiach, do toho spadajú aj všetky výdavky na realizačný tím vrátane ich 
odmien a každý reprezentant má nárok na odmeny v rámci rôznych odmeňovacích systémov (Price 
money IBU, smernica o odmeňovaní SZB, odmeny udeľované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
Ministerstva školstva SR a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom VŠC Dukla) na základe dosiahnutých 
výsledkov. Sestry Fialkové prostredníctvom vyjadrení v tlači žiadajú v zmluve upraviť nasledovné 
ustanovenia:  
1. Športovec bude aktívne propagovať generálneho partnera zväzu a marketingových partnerov 

zväzu na svojej súkromnej webstránke a vlastných kontách sociálnych sieti Facebook a Instagram 
a to bez nároku na odmenu.  
Takéto ustanovenie sa v zmluve nenachádza.  

2. Marketingoví partneri zväzu majú oprávnenie požadovať od športovca účasť na vlastných 
propagačných akciách (celkom 10 akcii) organizovaných vo voľnom čase športovca a to bez 
nároku na odmenu.  
Takéto ustanovenie sa v zmluve nenachádza. Nakoľko zmluvný vzťah je medzi športovcom 
a zväzom.  

3. Športovec sa zaväzuje, že ani mimo reprezentačných akcii nebude žiadnym spôsobom 
propagovať iné subjekty ako partnerov zväzu bez vopred udeleného písomného súhlasu zväzu.  
Takéto ustanovenie sa v zmluve nachádza a je nevyhnutnou súčasťou ochrany funkčných 
a finančných záležitostí zväzu. Zväz ako aj IBU musia vedieť o tom koho propaguje športovec, 
nakoľko samotné pravidlá IBU, ktorým je SZB a športovec viazaný hovoria o tom aké subjekty 
môže športovec propagovať a aké nie. Preto je nevyhnuté, aby tu bolo vždy právo SZB schvaľovať 
takýchto partnerov v záujme predchádzať tomu, aby bol v očiach medzinárodného športu alebo 
IBU SZB znevážený (ako príklad môžeme uviesť zákaz propagácie tabakových, alkoholických 
výrobkov). Zároveň treba uviesť, že takéto ustanovenie bolo súčasťou zmluvy o zabezpečení 
štátnej športovej reprezentácie aj v minulosti a zaujímavé je, že nikdy v minulosti sestry Fialkové 
s týmto ustanovením problém nemali.  



4. Športovec udeľuje zväzu súhlas na zhodnocovanie svojich osobnostných práv v rámci komerčných 
aktivít zväzu bez teritoriálneho obmedzenia, pričom zväz môže tento súhlas ďalej previesť na 
ďalšie subjekty a to všetko bez nároku na odmenu.  
Takéto ustanovenie sa rovnako v zmluve nenachádza. Nachádza sa však obdobné ustanovenie, 
v ktorom športovec dáva súhlas v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka na vyhotovenie a použitie 
svojich osobnostných práv špecifikovaných v § 11 Občianskeho zákonníka. Toto ustanovenie sme 
zároveň komentovali vyššie v článku, kde sestry na jednej strane súhlasia s poskytovaním 
osobnostných práv a na druhej strane zasa uvádzajú, že s ich poskytovaním nesúhlasia.  

5. Zväz nehradí úrazové poistenie športovca pri štátnej športovej reprezentácii.  
Toto ustanovenie sa v zmluve nachádza. Treba konštatovať, že SZB nikdy nehradil úrazové 
poistenie žiadnemu športovcovi, čiže zavedenie takejto formy príspevku by bolo nad rámec 
štandardu, ktorý poskytuje SZB ostatným reprezentantom. Na druhej strane treba povedať, že 
SZB hradí cestovné poistenie a poistenie na liečebné náklady, a to aj pre prípad úrazu. To v praxi 
znamená, že športovec, ktorý sa zraní na pretekoch má plne hradené náklady spojené s jeho 
ošetrením, prevozom, prípadnou hospitalizáciou, na základe hradeného poistného však nemá 
nárok na odškodné. To býva predmetom osobitných poistných zmlúv, ktoré si uzatvárajú 
športovci s poisťovňami.  

6. Zmluvný vzťah na 4 roky.  
SZB navrhuje, aby sa zmluva o štátnej športovej reprezentácii uzavrela na 4 roky čím sa snaží 
kopírovať tzv. olympijský cyklus preto, aby bola zabezpečená právna istota reprezentantov 
a nemuseli by byť každý rok v strese, či sa s nimi podpíše alebo nepodpíše zmluva. Všetci 
reprezentanti takýto návrh uvítali, nakoľko ich odbremeňuje a športovec sa tak môže venovať 
samotnému športu.  

 

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že nie je dôvod, pre ktorý by nebolo možné zmluvu 

o reprezentácii  podpísať.  

  

Prezídium SZB, 20. novembra 2018 Banská Bystrica 
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Lubomir Lepen

Od: Lubomir Lepen <lubolepen@gmail.com>
Odoslané: štvrtok, 18. októbra 2018 13:04
Komu: 'Peter Fialka'; tomas.fusko@biathlon.sk; ondrej.kosztolanyi@biathlon.sk; 

zdenka.anestikova@biathlon.sk; pavol.hurajt@biathlon.sk; 
lubomir.machyniak@biathlon.sk; rastislav.malik@biathlon.sk; 
marek.matiasko@biathlon.sk; gs@biathlon.sk; pavel@melicher.sk; 
jojomatiasko@gmail.com

Kópia: 'Paulína Fialková'; ivonafialkova@gmail.com
Predmet: Zasadnutie disciplinárnej komisie 20.10.

Vážený pán Fialka, 
 
na základe dohody členov DK (disciplinárnej komisie) zvolávame zasadnutie DK dňa 20.10.2018 o 16,00 hod. 
v budove SZB. 
 
Týmto by som rád pozval zástupcov oboch strán sporu 
 
- všetkých členov prezídia, ktorí boli zainteresovaní do predchádzajúcich jednaní s Paulínou a Ivonou Fialkovou, 
hlavne zástupcu športovcov P. Hurajta 
- ako aj obe športovkyne Paulínu a Ivonu Fialkovú, resp. ich splnomocnených zástupcov 
 
Pán Fialka, budeme veľmi radi, ak prídete aj Vy a podáte nám informácie z Vašej strany, ale na druhej strane obe 
dcéry sú plnoleté a musia jednať sami, resp. ich splnomocnení zástupcovia. 
V každom prípade, predpokladám, že to nebude jediné a posledné stretnutie a ak nám Vaša účasť pomôže lepšie 
pochopiť v čom je vlastne spor, budeme veľmi radi. 
 
Chápem, že je to zvolané narýchlo, ale ako som už písal ráno, DK musí začať konať do 7 dní od oficiálneho podnetu, 
ktorý prišiel včera. 
Poprosil by som o reakciu všetkých príjemcov tohto mailu, aby napísali či sa zúčastnia stretnutia alebo nie. 
Na druhej strane je pravda aj to, že začiatok sezóny sa rýchlo blíži a veľmi ma mrzí, že sa to rieši na poslednú chvíľu 
a takýmto spôsobom. 
My sa do soboty pokúsime oboznámiť aspoň s tými dokumentami, ktoré má SZB k dispozícii. 
 
Ak sa niekto nemôže zúčastniť stretnutia ale chce sa vyjadriť, je možné poslať aj písomné stanovisko mailom, či už 
len členom DK: 
 
Jozef Matiaško jojomatiasko@gmail.com 
Ľubomír Lepeň lubolepen@gmail.com 
Pavel Melicher pavel@melicher.sk 
 
Alebo (najlepšie) všetkým adresátom tohto mailu. 
 
S pozdravom  
 
Lubomir Lepen 
 
Mobil: +421 911 634 259 
e-mail: lubolepen@gmail.com 
 
From: Peter Fialka [mailto:fialka.doprava@gmail.com]  
Sent: Thursday, October 18, 2018 11:06 AM 
To: tomas.fusko@biathlon.sk; ondrej.kosztolanyi@biathlon.sk; zdenka.anestikova@biathlon.sk; 
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pavol.hurajt@biathlon.sk; lubomir.machyniak@biathlon.sk; rastislav.malik@biathlon.sk; 
marek.matiasko@biathlon.sk; gs@biathlon.sk; pavel@melicher.sk; jojomatiasko@gmail.com; lubolepen@gmail.com 
Subject: Zmluva o ŠŠR 
 
dobrý deň 
 
Vážení členovia prezídia SZB, obraciam sa na Vás ako otec Paulíny a Ivony  
Fialkovej. Chcel by som Vás požiadať o stretnutie za účelom vysvetlenia dôvodov, 
ktoré viedli Paulínu a Ivonu k nepodpísaniu zmluvy o ŠŠR. 
Kedže tento spor sa ťahá už niekoľko mesiacov a za celú tú dobu si prezídium 
nenašlo čas vypočuť názor  a sporné fakty, ktoré neumožňujú v tomto znení 
podpísať zmluvu dcérami. 
Preto sa o vysvetlenie pokúšam ja, keďže do zahájenia sezóny je CCA 40 dní 
a dievčatá sú mimo SR na príprave. 
Mám za to, že informácie sú Vám podané len jednostranne a to od prezidenta 
SZB p. Tomáša Fuska. 
Dúfam že nám všetkým spoločne záleží na jednej a tej istej veci 
tj. čo najlepšie prezentovať náš šport. 
 
s pozdravom  Peter Fialka     



Zápis zo zasadnutia disciplinárnej komisie 
 

Prítomní: 

Jozef Matiaško – predseda disciplinárnej komisie (DK) 

Ľubomír Lepeň – člen DK 

Pavel Melicher – člen DK 

Pavol Hurajt – viceprezident SZB pre športovcov 

Peter Fialka, Renáta Fialková – rodičia Paulíny a Ivany Fialkových 

Zdenka Aneštíková – kontrolór SZB 

 

Na základe mailového podnetu Prezidenta SZB Tomáša Fuska zo dňa 17.10.2018 zasadla DK, aby prešetrila 

uvedený podnet. 

 

Na základe prešetrenia sa DK zhodla, že uvedený podnet spadá do právomoci rozhodovania DK z nasledovných 

dôvodov: 

- Na základe zasadnutia Prezídia SZB č. 2 zo dňa 2.6.2018, Uznesenie 2-18/4 bolo schválené reprezentačné 

družstvo (RD) žien v zložení ktorého sú aj pretekárky Paulína a Ivona Fialkové 

- Na základe zasadnutia Prezídia SZB č. 4 zo dňa 14.9.2018, Uznesenie 4-18/2 P SZB ukladá pretekárom 

zaradeným do RD podpísať Zmluvu o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie (Zmluva o ŠŠR) najneskôr 

do 24.9.2018 

- Nepodpísaním Zmluvy o ŠŠR v stanovenom termíne bol naplnený článok 1, odsek 1 bod d platného 

Disciplinárneho poriadku –  porušili rozhodnutie orgánov SZB 

 

Vzhľadom na to, že rodičia Paulíny a Ivany Fialkových  nemali splnomocnenie zastupovať vyššie menované 

športovkyne, predseda DK v zmysle článku 9, bod 3 Disciplinárneho poriadku povolil ich prítomnosť. 

Na základe článku 10 bodu 4 Disciplinárneho poriadku boli na zasadnutie DK prizvaní aj Pavol Hurajt – 

viceprezident SZB pre športovcov. 

Na základe Zákona o športe 440/2015 z.Z. paragraf 13 bod 4c sa rokovania zúčastnila aj kontrolórka SZB Zdenka 

Aneštíková. 

 

DK na svojom zasadnutí vypočula názor rodičov členiek RD Paulíny a Ivany Fialkových – Petra a Renátu Fialkovú 

ako aj viceprezidenta SZB pre športovcov. DK zobrala aj na vedomie stanovisko advokátskej kancelárie GPL  - 

právneho zástupcu Paulíny a Ivany Fialkových. 

 

Na základe uvedeného DK rozhodla, že začína disciplinárna konanie voči: 

Paulíne Fialkovej – členke RD 

Ivone Fialkovej – členke RD 

 

 

Jozef Matiaško:     Ľubomír Lepeň:  

 

Pavel Melicher:     Pavol Hurajt: 

 

Zdenka Aneštíková: 

 

 

Príloha:  

- podnet prezidenta SZB 

- stanovisko advokátskej kancelárie GPL 

 

dňa 20.10.2018 v Banskej Bystrici 
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Lubomir Lepen

Od: GPL. JUDr. Peter Handiak <handiak@gplegal.eu>
Odoslané: sobota, 20. októbra 2018 13:56
Komu: lubolepen@gmail.com; pavol.hurajt@biathlon.sk; jojomatiasko@gmail.com
Kópia: pavel@melicher.sk
Predmet: Paulina _ Ivona Fialkové

 
 
Vážený pán Ľubomir Lepeň, 
 
V súlade s našim telefonickým rozhovorom si dovoľujem ospravedlniť naše klientky aj našu advokátsku  kanceláriu 
GARANT PARTNER legal s.r.o. zo sobotňajšieho stretnutia disciplinárnej komisie. 
 
Súčasne nám dovoľte vyjadriť mierne znepokojenie, že vôbec dochádza v prostredí SBZ ku konaniu voči našim 
klientkam, ktoré sú momentálne v rokovaní o uzatvorení  novej Zmluvy o výkone štátnej športovej reprezentácie.  
Podľa predpisov biatlonového zväzu „ Disciplinárny orgán prerokúva disciplinárne previnenia fyzických osôb a 
právnických osôb v pôsobnosti disciplinárnych orgánov SZB. „ Podľa článku 20 Disciplinárneho poriadku „ 
disciplinárnym previnením pre účely tohto DP  je zavinené  1. porušenie pravidiel súťaže 2. porušenie antidopingových 
pravidiel   3. porušenie opatrení proti manipulácii súťaže v zmysle ustanovenia § 94 4. porušenie alebo ohrozenie 
ostatných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí 5. 
porušenie predpisov SZB 6. porušenie rozhodnutí orgánov SZB. Súčasne článok 21 považuje za závažné disciplinárne 
previnenia   a. porušenie antidopingových pravidiel  b. porušenie opatrení proti manipulácii súťaže  c. porušenie alebo 
ohrozenie ostatných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a 
rozhodnutí špecifikovaných v Smernici o dodržiavaní pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti 
manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe (v súlade s Pravidlami 
svetového antidopingového programu, Antidopingovými pravidlami  IBU, WADA. 
 
Domnievame sa, že ani v jednom z bodov disciplinárneho poriadku nie je mandát na takéto konanie a disciplinárna 
komisia nie je vecne príslušná riešiť  takýto druh konania našich klientov. Súčasne Vám oznamujeme, že takéto konanie 
vedenia SBZ považujeme za znevažujúce športovkyne, ktoré korektným spôsobom rokujú ako svojprávne osoby o 
svojich zmluvných právach a povinnostiach. Návrh na začatie disciplinárneho konania ako aj jeho samotné prijatie 
považujeme za konanie, ktoré vykazuje znaky odvrhnutia ako aj verbálnej šikany a ako také nemá opodstatnenie v 
konaní športového zväzu a je v rozpore zo zákonom o športe ako aj  Ústavou Slovenskej republiky.  
 
Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame o okamžité odmietnutie tohto podanie z dôvodu vecnej nepríslušnosti a 
žiadame vyzvať vedenie SBZ na korektné jednanie o Zmluve o výkone štátnej reprezentácie. Sme pripravený poskytnúť 
súčinnosť pri hľadaní spoločného konsenzu medzi zväzom a športovkyňami tak, aby konečné znenie zodpovedalo 
predstavám oboch zmluvných strán.  
 
 
 
S pozdravom / Best regards 
 
JUDr. Peter Haňdiak  
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Advokát  
  
ADVOKÁTSKA  KANCELÁRIA  GPL 
BRATISLAVA:  
EINSTEINOVA 21, 851 01  Bratislava 
tel.: (+421) – 905 611 868 
e-mail: sekretariat@gplegal.eu 
www.gplegal.eu 
 
BRATISLAVA I ŽILINA I KOŠICE I B. BYSTRICA I T.LOMNICA 



V návrhu správy o kontrolnej činnosti sa píše, že disciplinárna komisia (DK) svojím konaním 

postupovala v rozpore s čl. 9 Disciplinárneho poriadku bez prítomnosti disciplinárne stíhaných 

a možnosti ich vyjadrenia. 

DK dostala podnet na začatie disciplinárneho konania dňa 17.10.2018 o 23:23 hod. mailom od 

prezidenta SZB (v prílohe -  Podnet SZB na začatie DK.pdf) na základe ktorého dňa 18.10.2018 o 13:04 

hod. boli mailom vyzvané obe sporné strany na účasť na disciplinárnom konaní zvolanom dňa 

20.10.2018 o 16,00 hod. Aby DK získala čo najobjektívnejšie informácie, na disciplinárne konanie bol 

pozvaný aj otec sestier Fialkových, ktorý o túto účasť sám v rovnaký deň prejavil záujem (v prílohe - 

Zvolanie DK + pozvanie oboch strán a p. Fialku.pdf). 

Ešte v ten istý deň po mailovej výzve na účasť o zasadnutie na DK sa telefonicky ozvali zástupcovia 

právneho zástupcu sestier Fialkových – spoločnosť Advokátska kancelária GPL  - členovi DK Mgr. 

Ľubomírovi Lepeňovi, MBA a telefonicky ospravedlnili svoju neúčasť. Počas telefonického rozhovoru 

boli právni zástupcovia vyzvaní poslať toto ospravedlnenie aj písomne a zároveň po dohode bolo 

prisľúbené poslať aj výhrady a dôvody odmietavého postoja k podpísaniu Zmluvy o ŠŠR  ešte v ten 

istý deň.  

Písomné stanovisko Advokátskej kancelárie GPL prišlo nakoniec až 2 hodiny pred začatím 

disciplinárnej komisie – 20.10.2018 o 13:56. Obsahovalo síce písomné ospravedlnenie neúčasti ale 

neobsahovalo prisľúbené dôvody sporu (v prílohe - Garant Partner - neúčasť na zasadnutí.pdf) 

DK v snahe získať čo najobjektívnejšie informácie o celej situácii v zmysle článku 9, bod 6.a 

Disciplinárneho poriadku požiadala o stanovisko a výhrady aj rodičov sestier Fialkových – Petra 

a Renátu Fialkovú. Peter Fialka uviedol jediný konkrétny dôvod nepodpísania zmluvy – „ nie je 

garantovaná účasť osobných trénerov Anny Murínovej a Martina Bajčičáka“. Táto výhrada bola 

následne objasnená zástupcom P-SZB Pavlom Hurajtom, že účasť oboch osobných trénerov je 

garantovaná vo viacerých dokumentoch SZB a keďže sa jedná o viacročnú rámcovú zmluvu, v tejto 

zmluve nemôže byť ujasnená. Na výzvu DK, aby teda uviedol ešte nejaké iné výhrady k Zmluve – tieto 

už p. Fialka nevedel uviesť a odvolával sa na stanovisko právnych zástupcov sestier Fialkových, že 

podľa nich je zmluva „zlá“, nedokázal však bližšie špecifikovať akúkoľvek výhradu. 

Týmto konaním DK v plnej miere splnila čl. 9 bod 2 disc. poriadku – Disciplinárne obvinený má právo 

sa vyjadriť – avšak disciplinárne obvinené tento článok nevyužili, dokonca odmietli. Aj napriek DK nad 

rámec svojich povinností použila článok 9 bod 6a prizvala na rokovanie rodičov oboch sestier 

Fialkových. Avšak ani týmto postupom komisia nezískala relevantné informácie, čo je dôvodom 

nepodpísania Zmluvy o ŠŠR so strany sestier Fialkových. 

Následne komisia rozhodla, že uvedený podnet spadá do kompetencie DK v zmysle citovaných 

článkov v zápise z disciplinárneho konania zo dňa 20.10.2018. V snahe dosiahnuť dohodu oboch 

sporných strán, sa DK rozhodla neurobiť rozhodnutie na tomto zasadnutí ale vzhľadom na 

pripravované zmeny v zmluve  - médiách označovaného sporného článku 5 bod. 9 Zmluvy o ŠSR  - 

počkať a poskytnúť obom stranám dostatočný časový priestor na dosiahnutie dohody. 

Uvedený sporný článok Zmluvy o ŠSR bol následne P SZB upravený a prijatý na zasadnutí zo dňa 

26.10.2018 

Napriek ubehnutiu 4 týždňov od zasadnutia DK, obe sporné strany nedospeli k dohode, preto bolo na 

16.11.2018 zvolané opätovné zasadnutie DK. Pred zasadnutím DK bolo Advokátskou kanceláriou GPL 

opäť telefonicky potvrdené ich predchádzajúce písomné stanovisko, že sa nezúčastnia DK a celé 

konanie považujú v rozpore so zákonom o športe a Ústavou Slovenskej republiky. Keďže nenastali 



žiadne iné nové skutočnosti, príp. námietky sporných strán, DK sa rozhodla v zmysle článku 22 bod iii 

3b disciplinárneho poriadku. Komisia na svojom zasadnutí jednohlasne skonštatovala, že napriek 

snahe sa nepodarilo získať relevantné dôvody odmietavého stanoviska sestier Fialkových. 

Svojím rozhodnutím DK potvrdila predchádzajúce rozhodnutie P SZB, že bez podpísania Zmluvy 

o ŠŠR nie je možný štart na medzinárodných súťažiach.   

V našom konaní nevidíme rozpor s § 8 ods. 10 zákona o športe pretože nebol naplnený  § 32 odsek f) 

zákona o športe, ktorý patrí ku základným povinnostiam športovca, pričom posledná verzia Zmluvy 

o ŠSR zo dňa 24.10.2018 v plnej miere spĺňa náležitosti § 35 zákona o športe. 
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