
ROZHODNUTIE DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE SKrZ č. 02/2017 

 

1.  KLUB, OSOBA PODÁVAJÚCA PODNET NA DISCIPLINÁRNE KONANIE:  
     SKATING SPORTS n.o., PREŠOV 
 

2. KLUB, OSOBA PROTI KTOREJ JE PODANÝ PODNET NA DISCIPLINÁRNE 
    KONANIE: 
     2a:  Kraso klub Kraso Prešov, ( predseda pani Lena Zamborská )  za porušenie Súťažného  
                                                                   poriadku  SKrZ,   a/ Hlava I., čl. 2, bod č.1  ( Právo účasti )  
                                                                   a b/  Hlava I. čl.6, bod č.4, ( Žrebovanie ) 
                                                                   Pretek 40. Ročník Cena mesta Prešova,  12.- 13.11.2016 
 

      2b: VRZ ( pani Hedviga Fialková KC Košice ) bza porušenie Súťažného poriadku SKrZ, Hlava I.,  
                                                                   čl. 6, bod č.4 ( Žrebovanie )  
 

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

4. ZLOŽENIE DK, KTORÁ DISCIPLINÁRNE KONANIE RIEŠILA: 
    Ivan Jakubovič, predseda DK, Karol Schlesinger, člen, 
     ( Tretí člen DK 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 : KK Kraso Prešov,( pani Zamborská ) neakceptovala e-mailovú 

iniciatívu  predsedníčky SKrZ pani F. Babušíkovej, ktorá jej oznámila, že 
pretekárka Lucia Bogdáňová Skating Sport, n.o, Prešov splnila 
požadované podmienky k štartu pre daný pretek a vyzvala pani 
Zamborskú,, aby uvedená pretekárka bola riadne vyžrebovaná. KK 
Kraso Prešom  Lucii Bogdáňovej účasť na preteku neumožnil.  

                                  
                                    Disciplinárna sankcia:                                           
                                   1. Písomné napomenutie pani Lenky Zamborskej  s upozornením na 

povinnosť  každého kolektívneho člena SKrZ rešpektovať rozhodnutia 
predsedu VV  SKrZ. 

                                   Termín: Po 16. dňoch od doručenia rozhodnutia  DK  
  
 
 
 



2. Disciplinárna komisia dospela k názoru, že k disciplinárnemu previneniu nedošlo. 
 
K podnetu 2b tým, že : - Disciplinárny podnet bol  posúdený ako neoprávnený  
                                             podnet  
Z dôvodu:  Pani Hedviga Fialková ( KC Košice ), ako určený VRZ, sa  pred žrebovaním poradia  
                   štartu pretekárov ospravedlnila organizátorovi preteku, že z osobných dôvodov sa  
                   žrebovania nemôže zúčastniť. Pani H. Zamborská kontaktovala pani         

       W.Stankovianskú, ktorá z titulu svojej funkcie uplatnila druhú možnosť 
                   žrebovania, uvedenú v „Súťažnom poriadku SKrZ, sezóny  2016/17“ (  pomocou 
                   IsuCalc ,  tzv. Random draw ),  čo sa aj nakoniec aj zrealizovalo.  
                   Žrebovanie štartu poradia pretekárov prebehlo v poriadku. 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 Dodatok:  Disciplinárna komisia pri riešení disciplinárneho podnetu 02/17  zistila viaceré 
nezrovnalosti, nepresnosti a protirečenia v existujúcich smerniciach SKrZ, resp. obchádzanie 
schválených poriadkov SKrZ, či slabších „miest“ v dokumentoch SKrZ.  
     Tu je nutné konštatovať, že na vzniknutom stave má rovnaký podiel aj Skating Sports n.o., 
resp. právny zástupca Lucie Bogdáňovej, pretože mal dostatočný čas na splnenie svojich 
záväzkov, týkajúcich sa  prestupu a úhrady výchovného, (zápisnica č.2/2016 a predovšetkým 
zápisnica č.4 a jej uznesenie  č.094/2016 zo dňa 9.9.2016) tak, aby nedošlo k časovému 
stresu, ktorý v tomto prípade, ( 2a ) aj nastal.  
     Okrem iného, čas medzi oznámením o splnení všetkých  podmienok možného štartu Lucie 
Bogdáňovej -  Skating sports n.o. Prešov,  na preteku v Prešove a žrebovaním poradia štartu 
bol 2:20 hod., ( Fax predsedníčky SKrZ pani F. Babušíkovej zaslaný KK  Kraso Prešov dňa 
10.11. 2016 )  Túto skutočnosť pani H. Zamborská neakceptovala, resp. ju zistila neskoro. 
       Na základe aj uvedeného, DK v tomto prípade pristúpila k nižším, disciplinárnym 
sankciám, ako aj skutočnosti, že sa jedná o 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 SKrZ.  
 
V Martine15. 03.2017 
 
 
Za disciplinárnu komisiu:        Ivan Jakubovič, predsda DK, v.r.  
                                                    Karol Schlesinger, člen DK, v.r.  
 
 
 
    


