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Bratislava, 14. 10. 2020

VEC
Návrh na začatie disciplinárneho konania

Navrhovateľ: Ing. Jozef Beständig (ďalej iba “navrhovateľ”)

Disciplinárne obvinená: Ing. Wanda Stankovianska (ďalej iba “obvinená”)

Priestupky: 1) porušenie povinnosti mlčanlivosti a uprednostňovanie záujmov iných osôb pred 
                     záujmami SKrZ vyplývajúcich zo Zmluvy o výkone funkcie člena VV SKrZ 
                     zodpovedného za VZZ, 2) neetický spôsob komunikácie s ostatnými členmi 

         VV SKrZ v snahe zahladiť svoj postup.

Kedy došlo k previneniu: 10. januára 2020

Preukázanie dopustenia sa priestupkov

V dňoch predchádzajúcich dňu 10. 1. 2020 bol navrhovateľ zástupcami STaRZ-u (p. Vojtko, p. 
Čemanová) telefonicky a mailovo kontaktovaný vo veci hľadania riešenia, ako informovať členov 
jedného z klubov SKrZ o skutočnostiach, že daný klub má vysoké záväzky po splatnosti voči 
STaRZ-u a štatutár, predseda, daného klubu dlhodobo nepreberá listové zásielky a nereaguje ani 
na mailové zásielky STaRZ-u.

Navrhovateľ preto po konzultácii s právnikom našiel právne ošetrený postup, ako prostredníctvom 
Uznesenia VV SKrZ preposlať na všetkých členov predmetného klubu list zo STaRZ-u.

Mailová zásielka spolu s prílohou listu bola na všetkých členov VV SKrZ zo STaRZ-u doručená dňa 
10. 1. 2020 o 8 hodine a 59 minúte (Príloha č. 1 a č. 2). Navrhovateľ, predseda SKrZ, navrhol 
členom VV SKrZ, aby VV SKrZ schválil preposlanie prílohy formou skytých kópií na všetkých 
členov predmetného klubu, pričom tento návrh bol prvým z návrhov z radov členov VV SKrZ, ktorý 
členom VV SKrZ zaslal o 11 hodine a 16 minúte (taktiež Príloha č. 1).

Obvinená 10. 1. 2020 o 11 hodine a 19 minúte reagovala, citujem, takto: “Nemali by sme najprv 
kontaktovať výbor KŠK Slovan, resp. aspoň sa pokúsiť, dať im termín odpovede do 24 h a až 
potom spustiť túto akciu, ak nebude žiadna odozva? Myslím, že by sa mal dodržať určitý postup v 
rámci zodpovednosti za klub.” (taktiež Príloha č. 1)
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Keďže sa ostatní členovia VV SKrZ k mailu STaRZ-u dostali a väčšinovo vyjadrili za zaslanie listu 
členom predmetného klubu až v neskorých nočných hodinách toho istého dňa, list STaRZ-u na 
členov klubu bol z mailovej adresy Generálneho sekretára zaslaný mailom až v pondelok, 13. 1. 
2020.

Avšak obvinená ešte v piatok, 10. 1. 2020, o 9 hodine a 9 minúte, teda iba 10 minút po obdržaní 
mailu zo STaRZ-u, preposlala predmetný mail s prílohou členovi VV KŠK Slovan (Príloha č. 3) a aj 
napriek tomu si dovolila ten istý deň o 11 hodine a 19 minúte ostatným členom VV SKrZ navrhnúť 
postup, ktorý navrhovateľ opisuje v citácii v poslednom odseku predchádzajúcej strany.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že z dôvodu konania obvinenej mal predstaviteľ predmetného klubu 
(a člen jeho VV) k dispozícii obsah mailu zo STaRZ-u skôr ako ho väčšina členov VV SKrZ stihla 
otvoriť a reagovať naň. Tento predstaviteľ (a člen VV predmetného klubu) ma informoval, že ešte v 
ten deň mail, ktorý mu bol preposlaný z mailovej adresy obvinenej, preposlal aj na vtedajšieho 
predsedu klubu, p. Zuzanu Jánošovú.

Na potvrdenie, že obvinená postupovala navrhovateľom opísaným spôsobom, prikladám ako 
prílohy k tomuto podaniu výpisy z mailových komunikácií, avšak z hľadiska zachovania ochrany 
zdrojov poskytnutých informácií, som ochotný podporné podklady poskytnúť formou nahliadnutia. 
V prílohách preto začierňujem mailové adresy osoby (osôb), ktoré mi skutočnosť o úniku informácií 
potvrdili. 

Záležitosť žiadosti predstaviteľov STaRZ-u z 10. 1. 2020 nemožno považovať za intraklubovú 
záležitosť, pretože jej prejednávanie nebolo inicializované vnútri VV SKrZ, ale na základe oficiálnej 
požiadavky STaRZ-u, ktorý je dekády dôležitým dodávateľom služieb pre SKrZ.

Jedným dychom dodávam, že situácia ohľadom dlhodobých záväzkov klubu voči STaRZ-u a 
taktiež nekomunikácia jeho bývalého predsedu, takmer vyústila do zastavenia poskytovania 
ľadohodín zo strany STaRZ-u pre pretekárov predmetného klubu, z ktorých jeden tou dobou bol a 
je zaradený v reprezentačnom družstve SKrZ a pripravoval sa na narodnú i svetovú majstrovskú 
súťaž ISU. Bolo preto v záujme SKrZ danú záležitosť riešiť.

Na základe vyššie uvedeného mám za to, že obvinená týmto konaním (1) porušila tú časť Zmluvy 
o výkone funkcie člena VV SKrZ zodp. za VZZ, v ktorej sa hovorí o “zachovávaní mlčanlivosti o 
dôverných informáciách a skutočnostiach”, “uprednostnila záujmy iných osôb pred záujmami SKrZ” 
a zároveň (2) porušila etický kódex, keď navrhla ostatným členom VV SKrZ postup, ktorý už 
hodiny predtým sama a bez vedomia členov VV SKrZ zrealizovala.

S pozdravom,
Jozef Beständig.

Prílohy:
- č. 1, žiadosť STaRZ-u a následná mailová komunikácia členov VV SKrZ,
- č. 2, príloha žiadosti STaRZ-u,
- č. 3, mailová komunikácia obvinenej s členom VV KŠK Slovan,
- č. 4, Zmluva o výkone funkcie člena VV SKrZ za VZZ,
- č. 5, doklad o úhrade poplatku za podanie podnetu podľa Sadzobníka SKrZ.
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