DK SKrZ – oznam č. 1/2020

OZNAM O PODANÍ PODNETU NA DISCIPLINÁRNE KONANIE.
Disciplinárna komisia SKrZ oznamuje, že dňa 14.10. 2020 bol jej e-mailom, doručený podnet na
disciplinárne konanie:
Navrhovateľ : Ing. Jozef Beständig
Disciplinárne obvinená: Ing. Wanda Stankovianska
Priestupok: 1. Porušenie povinností mlčanlivosti a uprednostňovania záujmov iných osôb pred
záujmom SKrZ, vyplývajúcimi zo Zmluvy o výkone funkcionára 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
Ivan Jakubovič, predseda DK SKrZ

Stanovisko DK SKrZ.
DK SKrZ v zmysle nového Disciplinárneho poriadku SKrZ , ( Časť A, čl. 1, bod č. 8 a čl. 4, bod č. 3, bod
č. 4b,c,d a predložených príloh ), vyhodnotila celkove disciplinárny podnet na disciplinárne konanie
ako neopodstatnený z týchto dôvodov:
1. Uvedený problém bol riešený na podnet navrhovateľa už na Valnom zhromaždený SKrZ
5.9.2020, ktoré ako najvyšší orgán SKrZ uvedený problém a jeho navrhovanú sankciu neschválilo.
2. Jedná sa o problém, týkajúci sa klubových priestupkov, čo nespadá do kompetencie DK SKrZ, ( DP
SKrZ, Časť A, čl. 1, bod 8 )
3. Uvedený problém vznikol už v roku 2018/19 a nie ako uvádza navrhovateľ – 10.januára 2020, čím
uvedené podanie nespĺňa podmienku doby 12 mesiacov od vzniku priestupku .
Tento dátum, ( 10.01.2020 ) je už len dôsledkom nekonania zo strany KŠK Slovan Bratislava
a STARZ Bratislava . Aj tvrdenie navrhovateľa, že išlo o porušenie mlčanlivosti zo strany obvinenej
na základe „Zmluvy o výkone funkcie člena VV SKrZ“ je irelevantné z dôvodu, že kópia
predloženej „ zmluvy“ je už časove neplatná z dôvodu, že bola podpísaná dňa 20.04.2013,
s platnosťou do uplynutia funkčného obdobia, kedy predsedom SKrZ bola pani M. Hrachovcová,
( aktuálna platná „zmluva“ nebola predložená ).
4. Na záver uvedeného môžeme doporučiť, aby obdobná „zmluva“ mala platnosť len do doby trvania
daného funkčného obdobia členov VV a každou následnou voľbou bola obnovovaná .
19.10. 2020
Ivan Jakubovič, predseda DK SKrZ

