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Správa Disciplinárnej komisie SKrZ za rok 2017, predloženej VZ SKrZ dňa 19. mája 2018 

 

Disciplinárna komisia SKrZ v roku 2017 pracovala v zložení: Ivan Jakubovič, (Martin) – predseda,  
Ľudmila Komárová (Prešov) – člen a Karol Schlesinger, (Trenčín) – člen.  

Práca DK SKrZ v hodnotenom období sa riadila DP, ktorý bol platný a ktorý bol inovovaný 6.6.2017            
za predsedníctva ešte pani Babušíkovej a následne novým DP, ktorý nadobudol účinnosť 10.9. 2017, 
za predsedníctva už nového predsedu SKrZ, pána J. Beständiga. Uvedené zmeny, okrem menších 
úprav a kompetencií mali neujasnenú zásadnú otázku, t.j. inštitút odvolacieho orgánu proti 
rozhodnutia DK, čo v hodnotenom období spôsobilo viaceré nejasnosti. Veľkým problémom bola 
i skutočnosť, že v materiáloch SKrZ nebola jednoznačne aplikovaná otázka konfliktu záujmov              
v krasokorčuľovaní a skutočnosť,  že jeho písomný výstup, ktorý podpisovali prítomní rozhodcovia  
na seminári rozhodcov v Bratislave pred sezónou 2016/17, sa niekde stratil!  
 
V hodnotenom období v roku 2017 DK SKrZ prijala 5 oficiálnych podnetov na disciplinárne 
pokračovanie. Jednalo sa o tieto podnety: 
1)  Február 2017 – KK Prešov proti organizátorovi preteku Crow Arena Trophy a I Bebkovej (VRZ) 
2)  Marec 2017 – Skating sports Prešov proti KK Prešov a H.Fialkovej (VRZ) 
      - z riešenia týchto podnetov bola vylúčená pani Ľ. Komárová nakoľko sa jednalo v oboch   
        prípadoch o klub, ktorého bola členom (KK Prešov). 
3)  Jún 2017 – Soňa a Miloš Fukasovci HK Nitra Kraso proti Monike Kuštárovej, trénerka HK Nitra 
      Kraso 
 
- Pri prvých dvoch podnetoch boli podané proti rozhodnutiu DK odvolania na Kontrolnú komisiu, 
  do ich riešenia neoprávnene v tom čase zasahovala aj predsedníčka SKrZ, (p. Babušíková) 
  a profesionálny právnici. 
 - Zmenou DP a nového inštitútu pre odvolanie sa proti rozhodnutiu DK (VV SKrZ), rozhodnutia DK    
   ostali v platnosti, resp. boli ich požiadavky naplnené, (vrátenie poplatku za protest pri preteku, 
   Úhrada „výchovného“ a pod.) 
 - Podnet č. 3 a k nemu rozhodnutie DK bolo bez odvolania, t.j. akceptovaný oboma stranami. 
 
4)  DK prijala i podnet  na disciplinárne riešenie od p. Stankovianskej, ktorý nakoniec neriešili pre jeho 
     neúplnosť  a nekonkrétnosť 
 
Naproti tomu, ako som uviedol  v prípadoch 1 až 4, zaznamenali sme aj skutočnosti, kedy vznikajúci  
disciplinárny problém dokázali sporné strany riešiť zmierom, t.j. ospravedlnením ( FSC Žilina versus 
Kraso Hamíkovo. 
 
Určité nejasnosti, vnikli zmenou inštitútu odvolacieho orgánu, pre ktoré dnes platí, že odvolacím 
orgánom proti rozhodnutiam DK je Výkonný Výbor SKrZ, resp. Všeobecný súd SR. K disciplinárnym  
podnetom a rozhodnutiam DK, najmä č. 01, sa vyjadril aj predseda SKrZ pán J. Beständig  a požadoval 
ich doplnenie  v zmysle doporučenia KK SKrZ. Touto otázkou sa DK zaoberala a listom z 20.12.2017 
písomne zaslala svoje stanovisko v ktorom okrem iného konštatovala, citujem:  
„V zmysle skutočnosti uvedenej pod bodom 2, ani v čase prvotného rozhodnutia DK, ani teraz 
nemôže DK ústne a písomne deklarovať znenie stretu záujmov platných pred sezónou 2016/17. 
Medzi účastníkov uvedeného seminára rozhodcov, ktorí o tomto dokumente vedia a tiež ho 



podpísali, patria aj členovia DK SKrZ, čo potvrdzuje jeho pravdivosť. Preto DK SKrZ nepovažuje           
za únosné podnikať ďalšie šetrenie v tejto veci, lebo k novému záveru by sa nedopravovala.“ Koniec 
citátu. 
 
Z predchádzajúcej korešpondencie vyplýva, že niektoré rozhodnutia DK boli už naplnené, 
akceptované a ostatné ostávajú v platnosti a znení v akom boli zaslané a zverejnené na webovom 
sídle SKrZ. (E-mail z 8.11. 2017) 
 
V hodnotenom období Disciplinárna komisia zasadala v Trenčíne a v Žline, (počas preteku), viac krát 
riešila svoje úlohy e-mailovou korešpondenciou a raz predseda DK sa stretol s predsedníčkou KK                
v L. Mikuláši na pracovnom stretnutí.   
 
Len pre zaujímavosť, DK v roku 2018 do dnešného dňa nedostala žiadny oficiálny podnet                              
na disciplinárne konanie.  
 

V Banskej Bystrici 19.mája 2018 

 

Ivan Jakubovič, predseda DK SKrZ 


