ZOZHODNUTIE DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE SKrZ č. 03/2017

1. KLUB, OSOBA, PODÁVAJÚCA PODNET NA DISCIPLINÁRNE KONANIE:
ZUZANA a MILOŠ FUKASOVCI, HK NITRA KRASO
2. KLUB, OSOBA, PROTI KTOREJ JE PODANÝ PODNET NA DISCIPLINÁRNE KONANIE:
MONIKA KUŠTÁROVÁ, trénerka HK NITRA KRASO – za nešportové a neprijateľné správanie sa, ktoré používa vo svojom
výchovnom pôsobení a vyjadrovaní sa
v šatni HK Nitra Kraso.
3. DÁTUM PODANIA PODNETU NA DK:
30.MÁJA 2017
4. ZLOŽENIE DK, KTORÁ DICIPLINÁRNE KONANIE RIEŠILA :
IVAN JAKUBOVIČ, predseda DK, KAROL SCHLESINGER – člen, ĽUDMILA KOMÁROVÁ –
člen

.............................................................................................................................................
1. Zistenie Disciplinárnej komisie SKrZ :
- uvádzaný osobný spor medzi manželmi Fukasovými a p. M.Kuštárovou trvá najmenej
od roku 2013, ktorý vrcholil v rokoch 2015- 2017.
- vedenia klubu HK Nitra Kraso sa pokúšalo na klubovej úrovni existujúce napätie
vyriešiť, ( spoločné stretnutie ), čo svojou neúčasťou nepodporili manželia Fukasovci,
(dôvod - nedostatok času).
- p. M.Kuštárová na spomínanom stretnutí vysvetlila , ako myslela zmienku o „lietadle“
- ostatné argumentácie manželov Fukasových , uvedené v disciplinárnom podaní, sú
premlčané, ( stali sa pred 12 mesiacmi ),
- notárom overené vyjadrenie pani Černíkovej vo veci „lietadlo“, jednoznačne
nepotvrdzuje pôvodne avizovaný úmysel. Citujem: „Keby tak to lietadlo spadlo. ( ide
o podstatu, slovosled mohol byť iný )“ a citujem: „Jednalo sa o lietadlo v ktorom mala
letieť p. Fukasová - nepamätám si už kam“.
- aj na strane p. M.Kuštárovej, aj na strane manželov Fukasových sme zistili používanie
nie vhodných vyjadrení voči sebe a účelových tvrdení vlastnej obhajoby
2. Doporučenie Disciplinárnej komisie SKrZ:
- klásť v podobných situáciách väčší význam na riešenie sporov na klubovej úrovni, za
pomoci mediátora, resp. v občiansko správnom konaní.
- v prípade, že občiansko správne konanie vo veci rozhodne, DK SKrZ bude povinná
uplatniť sankciu aj v zmysle DP.
- doplniť Etický kódex SKrZ aj o časť „Morálne pravidlá pre rodičova iných právnych
nástupcov“

3 . Výsledok disciplinárneho konania a rozhodnutie DK SKrZ:
Disciplinárna komisia SKrZ dospela dňa 15.júna 2017 k názoru, že zo strany pani Moniky
Kuštárovej, členky SKrZ vo funkcii tréner, k disciplinárnemu porušeniu došlo,
tým, že v komunikácii s rodičmi detí a pretekármi, používa niekedy nie vhodné
vyjadrenia osoby, ktorá je zodpovedná nielen z výkonnostnú stránku, ale aj za výchovu
detí a mládeže
Disciplinárna sankcia : 1. Písomné napomenutie pani Moniky KUŠTÁROVEJ HK Nitra
Kraso, za nevhodnú komunikáciu v šatni HK NITRA Kraso,
v súvislosti s leteckou prepravou slovenských účastníkov EYOF
2017.
Dôvodom rozhodnutia DK bola skutočnosť, že pani M.Kuštárová uvádzaný výrok o
„ páde lietadla“ nepriamo potvrdila, i keď uviedla , že nebol v uvádzanom zmysle
vyslovený a myslený... DK v tomto prípade dospela k záveru, že podobná komunikácia,
najmä pred deťmi, zverencami trénera, nie je správna a dala príležitosť aj na riešenie
iných, starých nezhôd z minulosti.
4. Odvolanie.
V zmysle Disciplinárneho poriadku SKrZ , č.IX. č.3 sa môžete proti uloženej
disciplinárnej sankcii odvolať do 15 dní od doručenia disciplinárnej sankcie, písomne
doporučenou poštou, na Kontrolnú komisiu SKrZ.

V Martine 22.06. 2017

Za disciplinárnu komisiu :

Ivan Jakubovič, predseda DK, v.r.
Karol Schlesinger, v.r.
Ľudmila Komárová, v.r.

