ROZHODNUTIE DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE SKrZ, č. 01/2019

1. KLUB, OSOBA PODÁVAJÚCA PODNET NA DISCIPLINÁRNE KONANIE:
KRASOKORČULIARSKY KLUB PREŠOV
2. KLUB, OSOBA PROTI KTOREJ JE PODANÝ PODNET NA DISCIPLINÁRNE KONANIE:
Martina Lukáčová, TŠ ( FSC Košice ), Ivana Bebková, VRZ preteku, ( FSC Košice )
( M.Lukáčová – za „konflikt záujmov“ ako TŠ pri preteku „Crow Arena Trophy“, konaný v dňoch 8.-9.12, 2018
V Košiciach ), rozhodovala svoju neter..
( I.Bebková – ako VRZ preteku „Crow Arena Trophy“, konaný v dňoch 8.-9.12 2018 v Košiciach, vedela o
„konflikte záujmov“ M.Lukáčovej, ktorá mala rozhodovať kategóriu IK Silver starš., kde štartovala jej neter )

3. DÁTUM PODANIA PODNETU NA DK SKrZ:
20.02. 2019
4. ZLOŽENIE DK SKrZ, KTORÁ DISCIPLINÁRNE KONANIE RIEŠILA:
Ivan Jakubovič, predseda DK SKrZ, Karol Schlesinger, člen DK SKrZ
Dátum: 28.02. 2019 vo Vrútkach.
( Tretí člen DK SKrZ, Ľudmila Komárová, KK Prešov, sa z dôvodu „konfliktu záujmov“ riešenia tohto podnetu
nezúčastňovala, nevyjadrovala a nehlasovala ).

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

Výsledok disciplinárneho konania a rozhodnutia DK SKrZ
k č. 01/2019.
1.) Disciplinárna komisia SKrZ dospela k názoru, že vyššie uvedený disciplinárny podnet KK
Prešov bol neoprávnený, lebo sa v skutočnosti nestal.
Zdôvodnenie: DK SKrZ, ( I.Jakubovič, K.Schlesinger ) na základe predložených písomných
podkladov a fotodokumentácie z preteku Crow Arena Trophy v Kočiciach,
ktorý sa uskutočnil 8.-9. 12. 2018, z e-mailovej komunikácie s hlavnou rozhodkyňou
preteku, ( S.Grinčová ), VZRom preteku ( I.Bebková ), M.Lukáčovou a W.Stankovianskou a
po zhliadnutí fotografií z inkriminovanej kategórie a pretekárky, ( B.Klimkovej ), dospeli k
názoru, že v inkriminovanej kotegórii, ( IK Silver staršie ), robila funkciu TŠ maďarská TŠ,
pani Dorina Supak a nie pani Martina Lukáčová. Čo znamená, že k disciplinárnemu
previneniu z titulu „konfliktu záujmov“ u M.Lukáčovej nedošlo! A tým následne ani
k previneniu I.Bebkovej, ako VRZa preteku, lebo túto zmenu urobila ešte pred súťažou.
Hoci na w-stránke SKrZ vo výsledkoch z uvedeného preteku, (časť „Panel of Officials“),
IK Silver staršie, je síce uvedená ako TŠ - M.Lukáčová, čo ale vzniklo ako nedôslednosť v
zázname zmeny vo funkcii TŠ, ktorú VRZ preteku avizoval ešte pre súťažou pani W.
Stankovianskej. Táto „administratívna chyba“ v evidencii činovníkov preteku, „panelu“,
zrejme spôsobila neopodstatnenosť podnetu na disciplinárne konanie, zo strany KK
Prešov.

Dodatok: Za nedôslednosť v „administratívnej komunikácii“ medzi zodpovednými
činovníkmi preteku a osobou zodpovednou za prenos informácii na w-stránku
SKrZ, navrhuje do budúcnosti: Rozšíriť existujúce povinností VRZa, resp. hlavného
rozhodcu preteku a osoby, ktorá garantuje prenos výsledkov na w-stránku SKrZ o
vzájomné overenie autentičnosti a správnosti výsledkov, ( aj v časti Panel of Officials ),
úloha pre rozhodcovskú, resp. technickú komisiu SKrZ.
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 04.03. 2019
Za DK SKrZ:

.

Ivan Jakubovič, predseda DK SKrZ

