
Disciplinárna komisia SKrZ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Zápisnica z e-mailového zasadnutia Disciplinárnej komisie SKrZ. 
( Konaného v dňoch 07.09. – 14.10. 2020)  
 
 
Účastníci:  Ivan Jakubovič – predseda DK SKrZ     ( Martin ) 
                    Ľudmila Komárová – člen                     ( Prešov ) 
                    Karol Schlesinger – člen                        ( Trenčín ) 
 
Program:  1.  Kontrola uznesení 
                   2.  Zhodnotenie VZ SKrZ  z pohľadu DK 
                   3.  Rôzne 
 
 
K bodu č. 1 - Začiatok e-mailového zasadnutia DK SKrZ bol oznámený členom DK dňa 07.09.2020 
                        e-mailom.  ( Súčasne bola o tejto forme zasadnutia DK informovaná aj pani Lackovičová, 
                        hospodárka VV SKrZ ). 
                        Posledné zasadnutie DK SKrZ  sa uskutočnilo dňa 07.07. 2020 vo Vrútkach. 
                        Z uvedeného zasadnutia vyplynulo uznesenie č. 1/20, ktoré bolo splnené.  
                        ( Žiaľ, ani do dnešného dňa, ( aj po druhej žiadosti na p. Fisterovú, hlavný kontrolór 
                        MŠVVaŠ SR ), ostala naša požiadavka  bez odpovede ! 
 
K bodu č. 2 - V e-mailovej korešpondencii členovia DK SKrZ konštatovali, že na základe dlhodobo 
                        neriešenej situácie vo  veci kompetencií  DK / KRS SKrZ, bola na základe 
                        komunikácie medzi členmi DK prijatá zhoda, že predseda DK predloží na VV SKrZ, ( ešte 
                        pred konaním VZ SKrZ,  5.9.2020 ), návrh VV SKrZ, na stiahnutie návrhu nového DP 
                        z programu VZ  SKrZ a doporučila VV SKrZ na VZ SKrZ, riešiť otázku potvrdenia len 
                        jedného orgánu  na riešenie priestupkov a sporov v SKrZ.                         
                        Návrh DK SKrZ, tykajúci sa riešenia tejto oblasti, ( viď. vyššie ), predložil opakovane 
                        predseda DK SKrZ  p. I.Jakubovič na VZ SKrZ, čo nebolo zo strany Predsedníctva VZ SKrZ 
                        umožnené. 
                        Na základe uvedeného a po vzájomnej komunikácii členovia DK SKrZ sa zhodli na tom,  
                        že toto porušenie práva delegáta VZ a predsedu DK SKrZ , bolo porušením Stanov SKrZ a 
                        podajú návrh  na Kontrolnú komisiu SKrZ o prešetrenie tohto prípadu, ( príloha č. 1 ). 
                        ( Do dnešného dňa sme vyjadrenie KK SKrZ nedostali ). 
 
                     -  VZ SKrZ, konané dňa 05.09.2020, schválilo návrh nového Disciplinárneho poriadku 
                        SKrZ, ( predkladateľ - VV SKrZ ),  ktorý DK SKrZ  berie na vedomie. 
 
K bodu č. 3 -  Skutočnosť, že z dôvodu nových opatrení  COVID-19, sa zrušilo aj konanie plánovanej 
                        Rady predsedov, ( 17.10.2020 v Ružomberku ), kde sme plánovali tieto otázky ešte 
                        komentovať,  ukončujeme dňom 15.10 2020 e-mailové zasadnutie DK SKrZ. 
 
V Martine 15.10.2020 
Zapísal: Ivan Jakubovič 
Overené:  e-mailom, 16.10.2020 
 



                           
 


