
Disciplinárna komisia SKrZ 

 

Vec:  OZNÁMENIE DK SKrZ, k podnetu č.03/2019 

 

DK SKrZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 02.mája 2019 v Bratislave, prijala k disciplinárnemu 
podnetu č.  03/2019, pani  Márii LӦRINČÍKOVEJ ( IST Brezno ) proti Silvii KONČOKOVEJ ( KK Iskra 
Banská Bystrica ), nasledovné uznesenie: 
 
DK SKrZ, v zložení I.Jakubovič,  ( Martin ), Ľ.Komárová, ( Prešov ) a  K-Schlesinger ( Trenčín ), 
prerušuje disciplinárne konanie č. 03/2019 do 15.mája 2019. 
Dôvod: Na základe doterajšieho preverovania predložených písomných a e-mailových podkladov 
účastníkov konania a niektorých členov  IST Brezno k  predmetnej veci, DK SKrZ nenadobudla 
objektívne presvedčenie  k jednoznačnému výroku. Najmä z dôvodu neposkytnutia existujúceho 
zvukového záznamu zo schôdze IST Brezno, kde malo dôjsť k „ohováraniu a k znevažovaniu 
poškodenej“. 
 
K uvedenému uzneseniu DK SKrZ  dospela na základe týchto písomných, e-mailových a telefonických 
podkladov: 
1. Písomné vyjadrenie pani  M. Lorinčíkovej 
2. Písomné vyjadrenie pani S. Končokovej 
3. Písomný prepis zvukového  záznamu časti z členskej schôdze IST Brezno, ( dňa 19.2.219 ), kde malo 
    nastať  „hrubé ohováranie“, ( autor prepisu  A.Bílek , vylúčený predseda  RK IST Brezno ) 
4. Písomné vyjadrenie pani K.Husenicovej, ( splnomocnená členom klubu p. T.Husenicom na všetky 
    úkony súvisiace s členstvom v klube ) 
5. Žiadosť DK SKrZ ( e-mail ) o predloženie originálu zvukového záznamu z predmetnej schôdze, IST 
    Brezno, ( do dnešného dňa bola táto žiadosť autorom záznamu odmietnutá ).  Existenciu nahrávky 
    potvrdil p.Bílek, p.Štulrajterová a aj p.Prachniarová, ktorá sa vyjadrila, že vynaloží úsilie o jej 
    poskytnutie pre členov DK SKrZ .  
6. Z obsahu uvedených vyjadrení DK SKrZ skonštatovala „subjektívnosť“  hodnotenia daného 
    problému zúčastnenými stranami podnetu a preto upustila od ďalšej ústnej konfrontácie,  
    ( „tvrdenie proti tvrdeniu“ ). 
7. Pre objektívnosť svojho rozhodnutia je potrebné poskytnutie originálu zvukového záznamu zo 
    schôdze IST Brezno zo dňa 19.2. 2019, ktoré by pomohlo k objektívnemu posúdeniu daného 
    disciplinárneho podania.  
 
Na základe uvedeného DK SKrZ vyzýva všetkých účastníkov disciplinárneho konania č. 03/2019, 
aby najneskoršie do 15.mája 2019 oficiálne potvrdili písomne, ( alebo e-mailom ) predsedovi DK 
SKrZ   jakubovic.ivan@gmail.com  /  adresa: V.P.Tótha 62/10 036 01 Martin ochotu k poskytnutiu  
originálu zvukového záznamu zo schôdze IST Brezno, konanej dňa 19.02. 2019. 
 
 
V Martine 03.05. 2019 
Ivan Jakubovič, predseda DK SKrZ 
   
 


