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Vec: Vyjadrenie DK SKrZ k požiadavke doplnenia a konkretizovania porušenia pani I.Bebkovej, ako  
         súčasť odvolania sa  Crow Arena  FSC Košice, ( rozhodnutie DK č. 01/17 ) 
 
 
         Disciplinárna komisia SKrZ sa predmetným stanoviskom Kontrolnej komisie SKrZ , (  list zo dňa 
24.5.2017 ) zaoberala na svojom e-mailovom zasadnutí v dňoch 12 – 17. decembra 2017. K obsahu 
Listu, ktorým KK SKrZ navrhuje obnoviť konanie v uvedenej veci, DK SKrZ,  zaujímame nasledovné 
stanovisko: 
1). V oboch „rozhodnutiach“ DK SKrZ č. 01 a č. 02/2017 boli predmety „odvolania“  v oboch 
      prípadoch už naplnené. ( Výchovné bolo zaplatené a poplatok za protest bol vrátený ). V zmysle 
     uvedeného a v zmysle listu VV SKrZ zo dňa 8.11. 2017 k predmetným odvolaniam, považujem tieto 
     veci za uzavreté. 
2)  K časti týkajúcej sa p. Bebkovej, ako VRZa  pri preteku Crov Arena  FSC Košice, DK vychádzala  
     z v tom čase platných  záverov seminára rozhodcov, konaného v Bratislave. Kde viac ako 25 
     rozhodcov, účastníkov seminára, podpísalo písomný dokument, ktorý tento stret záujmov,  
     ( rozhodca a jeho blízky príbuzný pretekár nemôžu pôsobiť v jednom preteku ) deklaroval. Žiaľ,  
     podľa tvrdenia  predsedníčky Rozhodcovskej komisie SKrZ , sa tento dokument na sekretariáte 
     „stratil“.  
     - teda pani I.Bebková porušila uvedenú zásadu  tým, že do rozhodcovského zboru zaradila pani 
       Pendrákovú, dcéru pani Potočkovej, ktorej zverencov menovaná rozhodovala  
     - ako aj tým, že pani I.Bebková pôsobila ako rozhodkyňa v preteku, v ktorom súťažila aj jej dcéra,  
      ( IK kategorii ),  čo v tom čase bolo nelegálne...  
V zmysle skutočnosti  uvedenej pod číslom 2, ani v čase  „prvotného rozhodnutia DK“ ani teraz 
nemôže DK SKrZ  ústne a písomne deklarovať znenie stretu záujmov platných pred sezónou 2016/17. 
Medzi účastníkov uvedeného seminára rozhodcov, ktorý o tomto dokumente vedia a tiež ho 
podpísali, patria aj členovia DK SKrZ, čo potvrdzuje jeho pravdivosť. 
Z toho vyplýva, že ani KK SKrZ v čase riešenia odvolania nemohla nedisponovať predmentným 
zápisom.  
Preto DK SKrZ nepovažuje za únosné podnikať ďaľšie  šetrenie v tejto veci, lebo k novému záveru 
by sa nedopracovala. 
 
 
S pozdravom 
 
                                                     Ivan Jakubovič, predseda DK SKrZ 


