ROZHODNUTIE DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE SKrZ č. 01/2017
1. KLUB, OSOBA PODÁVAJÚCA PODNET NA DISCIPLINÁRNE KONANIE:
Krasokorčuliarsky klub – Kraso Prešov

2. KLUB, OSOBA PROTI KTOREJ JE PODANÝ PODNET NA DISCIPLINÁRNE
KONANIE:
2a: Crow Arena Trophy – organizátor preteku FSC Košice , ( zamietnutie protestu vo veci
zostavenia rozhodcovských zborov )

2b: VRZ p. Ivana Bebková – jej dcéra súťažila na uvedenom preteku
- rozhodkyňu Danielu Pendrákovú, zaradila do rozhodovania
kategórii, v ktorých súťažili deti, ktoré trénuje jej mama ( p.
Potočková )

3. DÁTUM PODANIA PODNETU NA DK:
07. február 2017

4. ZLOŽENIE DK, KTORÁ DISCIPLINÁRNE KONANIE RIEŠILA:
Ivan Jakubovič, predseda DK, Karol Schlesinger, člen,
( Tretí člen DK pani L.Komárová, sa riešenia nezúčastňovala z dôvodu „stretu záujmov“ –
člen KK Kraso Prešov )
.............................................................................................................................................

Výsledok disciplinárneho konania a rozhodnutie DK:
1. Disciplinárna komisia dospela k názoru, že k disciplinárnemu previneniu došlo.
K podnetu 2a tým, že : - organizátor preteku Crow Arena Trophy FSC Košice neoprávnene
zamietol podaný protest KK Kraso Prešov, lebo došlo k porušeniu
nasledovných Smerníc SKrZ.: Smernica „Systém vzdelávania
rozhodcov...“ str. 9, posledné 2 riadky ( Rozhodovaním, alebo
aktivitou činovníka nesmie byť porušený princíp „stretu záujmov“,
ani etický kódex, ústne a písomne deklarovaný na poslednom
seminári rozhodcov pred sezónou 2016/17 )
- chybou VRZ pri zostavovaní rozhodcovských zborov, tiež
v zmysle predchádzajúcej smernice
Disciplinárna sankcia:
1. FSC Košice vráti KK Kraso Prešov „vklad zaplatený pri podaní
protestu“ 50,00 EUR
Termín: Do 16 dní od doručenia rozhodnutia DK
2. Písomné napomenutie klubu FSC Košice s upozornením na
povinnosť každého kolektívneho člena SKrZ, dodržiavať
smernice a nariadenia SKrZ.

Termín: Po 16. dňoch od doručenia rozhodnutím DK
2. Disciplinárna komisia dospela k názoru, že k disciplinárnemu previneniu došlo.
K podnetu 2b tým, že : - pani Ivana Bebková, ako VRZ na uvedenom preteku nerešpektovala Smernicu „Systém vzdelávania rozhodcov...“ str.9, posledné 2
riadky ( „rozhodovaním, alebo aktivitou činovníka nesmie byť
porušený princíp „stretu záujmov“, ani etický kódex“, ústne
a písomne deklarovaný na poslednom seminári rozhodcov pre
sezónou 2016/17 )
- porušením povinností VRZa pri zostavovaní rozhodcovských zborov,
tiež v zmysle predchádzajúcej citácie, ako aj tým, že nerešpektovala
skutočnosť, že aj pre súťaže „mimo kategórie SP“ t.j. aj IK, platia
pravidlá SKrZ a súťažný poriadok SKrZ.
Disciplinárna sankcia:
1. Písomné napomenutie pani Ivany Bebkovej s upozornením na
povinnosť každého rozhodcu, ( činovníka SKrZ ) na
dodržiavanie smerníc a nariadení SKrZ
Termín: Po 16. dňoch od doručenie rozhodnutia DK
2. Ústne napomenutie pani Daniely Pendrákovej, že neupozornila
na skutočnosť, že je dcéra pani Potočkovej , ( stret záujmov ) a
prijala funkciu rozhodcu v uvedenom preteku, kde súťažili deti
jej matky .
Termín: Osobne, resp. telefonicky po 16.dňoch od doručenia
rozhodnutia DK
Dodatok: Disciplinárna komisia pri riešení daného podnetu zistila viaceré nezrovnalosti,
nepresnosti a protirečenia v existujúcich smerniciach SKrZ, ktoré dovoľujú voľný výklad ich
obsahu. Ktoré môžu byť aj častým dôsledkom ich neplnení, resp. dvojitého výkladu.
Na základe aj uvedeného, DK v tomto prípade pristúpila k nižším, disciplinárnym sankciám,
ako aj skutočnosti, že sa jedná o ich prvé previnenia obvinených.
Uložené sankcie nateraz pokladáme aj z hľadiska prevencie za dostačujúce.
4. ODVOLANIE.
V zmysle Disciplinárneho poriadku SKrZ čl. IX. č. 3 sa môžete proti uloženým
disciplinárnym sankciám odvolať do 15 dní od doručenia disciplinárnych sankcií písomne na
Kontrolnú komisiu pri VV SKrZ.
V Martine 15. 03. 2017
Za disciplinárnu komisiu SKrZ: Ivan Jakubovič, predseda DK, v.r.
Karol Schlesinger, člen DK, v.r.

