Disciplinárna komisia SKrZ
__________________________________________________________________________________

Zápisnica z e-mailového zasadnutia Disciplinárnej komisie SKrZ - č. 01/21
( Konaného v dňoch 13.01. – 07.02.2021 )
Účastníci: Ivan Jakubovič - predseda DK SKrZ
Ľudmila Komárová - člen
Karol Schlesinger - člen

( Martin )
(Prešov )
( Trenčín )

Program: 1. Kontrola uznesení
2. Stanovisko DK SKrZ k „Stanovisku KK SKrZ , ( podnet predsedu SKrZ k rozhodnutiu DK
SKrZ, č. 1/20 a 2/20 ) z 21.12.2020
3. Príprava aktivít a rozpočtu DK SKrZ na rok 2021
4. Rôzne
K bodu č. 1 - Z dôvodu pretrvávajúcich opatrení COVID – 19, predseda DK dňa 13.01.2021 oficiálne
otvoril e-mailové zasadnutie DK SKrZ – č. 01/21. Uvedenú skutočnosť oznámil aj pani
L. Lackovičovej – hospodárke SKrZ.
Predchádzajúce zasadnutie DK SKrZ sa konalo v dňoch 07.09.2020 – 14.10.2020, ( emailová forma ). Pri kontrole plnenia uznesení z uvedeného zasadnutia bolo
konštatované:
a) Uznesenie 1/20 bolo zo strany DK SKrZ splnené. Jeho platnosť z dôvodu
nereagovania p. A. Fisterovej, ( hlavný kontrolór športu MŠVa V SR ) stratilo na
aktuálnosti a bolo zrušené
b) Návrh na prešetrenie, vo veci porušenia práva delegáta VZ SKrZ, adresovaného KK
SKrZ, bol zo strany DK SKrZ splnený. KK SKrZ ukončila dané „prešetrenie“
17.11.2020. K „Stanovisku KK SKrZ“ k predmetnej veci, DK SKrZ prijala vlastné
„Stanovisko DK SKrZ“ , ( Príloha č. 1 ) a požiadala generálneho sekretára SKrZ, resp.
VV SKrZ o jeho zverejnenie na w - stránke SKrZ, v časti -disciplinárna komisia -, čo
do dnešného dňa nebolo akceptované !
K bodu č. 2 – V tejto časti bola riešená otázka Stanovisko DK SKrZ, ( Príloha č. 2 ) ku kontrole
rozhodnutí DK SKrZ č. 1/20 a č. 2/20, o ktorú požiadal KK SKrZ predseda SKrZ. K tejto
veci Stanovisko DK SKrZ bolo zverejnené na w-stránke SKrZ.
V tejto veci DK SKrZ nechápe postoj GS, resp. VV SKrZ, že v jednom prípade
„stanovisko DK SKrZ“ odmietla zverejniť a v druhom prípade ho zverejní... ?!
Tento postoj zo strany sekretariátu SKrZ pokladáme za „účelové konanie“. Ani
opakovaná požiadavka o zverejnenie prvého „Stanoviska DK SKrZ“ , ( bod 1/b ) nebolo
do dnešného dňa akceptované !
Uznesenie č. 01/21
DK SKrZ poveruje predsedu komisie písomne požiadať predsedu SKrZ o vysvetlenie
tejto „selekcie“ pri zverejňovaní oficiálnych stanovísk DK SKrZ.
T: do 20.02.21
Z: Jakubovič
K bodu č. 3 - V tejto časti sa členovia DK SKrZ zhodli na zásade, že zasadnutia DK SKrZ sa uskutočnia
v týchto prípadoch:

a) Po prijatí disciplinárneho podnetu na disciplinárne konanie, ( priebežne )
b) Pre konaním VZ SKrZ, ( resp. RP )
c) V prípade iných, mimoriadnych okolností
Forma zasadnutí DK bude určená podľa konkrétnej situácie, ( kontaktné, resp. emailové )
Návrh rozpočtu DK SKrZ pre rok 2021 bude určený počtom reálnych zasadnutí, v zmysle
Ekonomickej smernice SKrZ .
K bodu č. 4 - V tejto časti účastníci e-mailového zasadnutia DK SKrZ upozornili na niektoré nejasnosti
platného Disciplinárneho poriadku SKrZ a prijali k tomu nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 02/21
DK SKrZ ukladá členom komisie dôsledne preštudovať DP SKrZ a písomne upozorniť
na prípadné nejasnosti v jeho textácii, resp. skutočnosti, ktoré v ňom nie sú uvedené.
T: do 15.03.21
Z: Jakubovič, Komárová, Schlesinger
Po vyčerpaní plánovaných bodov programu, dňom 07.02.2021 bolo e-mailové zasadnutie ukončené.

Prílohy: 1. Stanovisko DK SKrZ č. 1
2. Stanovisko DK SKrZ č. 2
( Tvoria samostatnú časť predmetného „zápisu DK SKrZ“ )

Zapísal : Ivan Jakubovič, predseda DK
Dátum: 08.02. 2021
Overené: e-mailom dňa 12.02.2021

