ROZHODNUTIE DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE SKrZ, č. 02/2019

1. KLUB, OSOBA PODÁVAJÚCA PODNET NA SISCIPLINÁRNE KONANIE:
KRASOKORČULIARSKY KLUB PREŠOV
2. KLUB, OSOBA PROTI KTOREJ JE PODANÝ PODNET NA DISCIPLINÁRNE KONANIE:
MÁRIA MARČIŠINOVÁ PUCHEROVÁ, ŠTATUTÁR SKS PREŠOV
( Porušenie Etického kódexu SKrZ, šírenie nepravdivých informácií, spochybnenie pravosti dokladu SKrZ,
poškodenie KK Prešov aj SKrZ )

3. DÁTUM PODANIA PODNETU NA DK SKrZ:
26.03. 2019
4. ZLOŽENIE DK SKrZ, KTORÁ DISCIPLINÁRNE KONANIE RIEŠILA:
Ivan Jakubovič, predseda DK SKrZ, Karol Schlesinger, člen DK SKrZ
Dátum: 18.04. 2019 v Trenčíne.
( Tretí člen DK SKrZ, Ľudmila Komárová KK Prešov, sa z dôvodu „konfliktu záujmov“ riešenia tohto podnetu
nezúčastňovala, nevyjadrovala a nehlasovala )

.....................................................................................................................................................

Výsledok disciplinárneho konania a rozhodnutie DK SKrZ
k č. 02/2019.
1.) Disciplinárna komisia SKrZ dospela k názoru, že uvedený disciplinárny podnet KK
Prešov proti SKS Prešov bol oprávnený.
Zdôvodnenie: K uvedenému rozhodnutiu DK SKrZ dospela na základe posúdenia týchto
predložených, ( získaných ) písomných materiálov:
- písomné, e-mailové vyjadrenie pani H.Zamborskej k danému podnetu
- písomné, e-mailové vyjadrenie pani M.Pucherovej k danému podnetu
- rozhodnutie KRS SKrZ č. 1,2,3/2018
- Správa KK SKrZ č. 3/2018, bod č.2, č. 1/2019, bod č.4
- list KK Prešov zaslaný poslancom MsÚ Prešov , ( sken bez dátumu )
- list SKS Prešov zaslaný poslancom MsÚ Prešov, ( e-mail z 12.02.2019 ) a ( e-mail
z 08.02.2019 )
- list VV SKrZ poslancom MsÚ Prešov ( e-mail z 12.02.2019 )
- uznesenie MsÚ Prešov k rozdeleniu financií na činnosť klubov ( list z 13.02.2019 )
- písomný záznam a uznesenie zo spoločného stretnutia na pôde Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR konaného dňa 20.09.2018 v Bratislava
- zoznamy registrácie pretekárov KK Prešov a SKS Prešov pre sezónu 2018/2019
- a iné materiály a smernice SKrZ

Na základe posúdenia predložených e-mailových vyjadrení a listov, kde boli okrem iného
uvádzané aj nepresné, resp. neaktuálne rozhodnutia orgánov SKrZ, a „ boja o tzv.
„ ľadohodiny“ od MsÚ Prešov, DK SKrZ nakoniec upustila od potreby osobnej
konfrontácie p. H.Zamborskej a p. M.Marčišinovej-Pucherovej,
( z dôvodu predpokladaného, nič neriešiaceho „tvrdenia proti tvrdeniu“ ).
Rozhodnutie: DK SKrZ uznala disciplinárny podnet KK Prešov za opodstatnený
z dôvodu, že predložené materiály boli posúdené ako naplnenie
skutkovej podstaty porušenia Etického kódexu SKrZ, dobrých mravov a to zo strany
SKS Prešov, časti „Morálne pravidlá pre funkcionárov“, bod č. 1, 2, 3 a 5.
Sankcia: Na základe vyššie uvedeného DK SKrZ udelila pani Márii Marčišinovej Pucherovej ( SKS Prešov ), uplatnením Disciplinárneho poriadku SKrZ, Čl. III, bod
2, písmeno „a“: Verejné ospravedlnenie sa (dotknutej osobe, klubu na w- stránke SKrZ )
v termíne do 15 dní od dátumu podania rozhodnutia DK SKrZ, ( poštovej pečiatky ).
Dodatok: DK SKrZ vyzýva obe zúčastnené strany predmetného disciplinárneho konania,
aby v záujme slovenského krasokorčuľovania, dokázali medzi svojimi klubmi ukončiť
vzájomný, nevraživý vzťah a spoločne hľadali cestu obojstranne prospešných riešení
v prospech aj prešovského krasokorčuľovania.
DK SKrZ upozorňuje aj na Zákon o športe, č. 440/2015 a následných zmien a doplnkov
zákona, kde v § 5, časť 4, sa okrem podmienok neuplatňovania „výchovného“ hovorí,
citujem:
„...Nárok športového klubu na výchovné a iné plnenia súvisiace s prípravou športovca
v športovom klube podľa predpisu zväzu týmto nie sú dotknuté“.
2. Odvolanie.
V zmysle Disciplinárneho poriadku SKrZ sa môžete proti rozhodnutiu DK SKrZ odvolať na
VV SKrZ do 15 dní od doručenia rozhodnutia, ( DP SKrZ, Čl. I., bod č. 3, písmeno „b/1“ ).

V Martine 22.04. 2019
Za DK SKrZ:

Ivan Jakubovič, predseda DK SKrZ

