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Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SKrZ za obdobie od 5.9.2020 do 
26.6.2021 

( Prečítaná na VZ SKrZ dňa 26.júna 2021 vo Zvolene ) 

 

 

     V uvedenom období pracovala DK SKrZ v tomto zložení: Ivan Jakubovič ( Martin ) – predseda, Ľudmila 

Komárová ( Prešov ) – člen a Karol Schlesinger ( Trenčín ) – člen. 

     V uvedenom období nebol doručený na DK SKrZ žiadny podnet na disciplinárne konanie. Napriek 
uvedenému, obdobie medzi dvoma VZ  SKrZ bolo ovplyvnené najmä týmito skutočnosťami: 
-   Záver roku 2020 a aj rok 2021,  t.j. takmer celá sezóna 2020/21, bola poznačená opatreniami 
COVID – 19 a útlmom športových aktivít nášho zväzu. Príčinou uvedeného  zrejme bola aj 
skutočnosť, že sa nekonali takmer žiadne preteky a klubový kontakt bol minimálny.   
-   Ďalším momentom bola aj reakcia disciplinárnej komisie na priebeh časti  z posledného VZ SKrZ, 
(5.9.2020), týkajúca sa návrhov DK na riešenie niektorých návrhov podaných na poslednom VZ SKrZ  
a s tým súvisiacimi následnými skutočnosťami.  Pre objasnenie uvediem niekoľko zaujímavých 
konštatovaní z pohľadu DK SKrZ:.   
-    Dňa 8.9.2020 podala DK SKrZ  podnet  na Kontrolnú komisiu SKrZ“   vo veci „Porušenia zásad 
Stanov, Rokovacieho poriadku a zásad vedenia VZ SKrZ“  na členov predsedníctva VZ SKrZ  konaného 
5.9.2020. 
-     Dňa  17.11.2020  vydala KK SKrZ  „Správu o kontrolnej činnosti“ v ktorej sa vyjadrila k nášmu 
podnetu a v ktorom okrem iného,  zistila, že v bode D, č.1,2,3,4  boli porušené zásady Stanov, 
Rokovacieho poriadku a vedenia VZ SKrZ konaného dňa  5.9.2020.   
-     K tomuto vyjadreniu  VV SKrZ vydal svoje „Nesúhlasné stanovisko VV SKrZ  ku kontrolnej 
činnosti“, ( bez dátumu ),  ktoré zverejnil aj na svojej  w-stránke  SKrZ. 
-     DK SKrZ  požiadala tiež o zverejnenie „svojho stanoviska“ k tomuto podnetu a požiadala o jeho 
zverejnenie na w-stránke SKrZ, ( 4.12.2020 ). Do dnešného dňa sa tak nestalo a naše stanovisko bolo 
zo strany VV SKrZ  zamietnuté a nezverejnené. 
      Otvorená otázka sa týkala aj nového problému vo vzájomnej komunikácii DK a VV SKrZ. 
-    K požiadavke pána predsedu SKrZ, ktorý požiadal KK SKrZ o kontrolu rozhodnutí DK SKrZ  č. 1/20 
a 2/20, vydala KK SKrZ  ďalšie svoje stanovisko, ( 21.12.2020 ), ktoré bolo len všeobecné, neadresné 
bez uvedenia konkrétnych porušení predpisov SKrZ a Zákona o športe. 
-    Toto rozhodnutie sme pripomienkovali ďalším stanoviskom DK SKrZ zo dňa 15.1.2021, v ktorom 
sme nesúhlasili s konštatovaním kontrolnej komisie, že DK SKrZ  „nerozhodovala v súlade s predpismi 
SKrZ a Zákonom o športe“.  
-    V bode 2 nášho stanoviska sme uviedli, citujem: „Z uvedeného dôvodu, nemôžeme poznať  
prípadné naše konkrétne „porušenie“, ani hľadať prípadnú korekciu v našich rozhodnutiach“, teda 
toto rozhodnutie KK SKrZ bolo bezcenné..  



-     Predpokladáme, že asi toto konštatovanie bolo dôvodom, že naše stanovisko zrazu bolo 
zverejniteľné aj na w-stránke  SKrZ ! 
-     Nechápali sme, že toto naše stanovisko k rozhodnutiu KK SKrZ dostalo právo na zverejnenie na  
w-stránke SKrZ. Preto sme listom zo dňa 20.februára 2021 oslovili predsedu SKrZ, v ktorom sme 
žiadali o vysvetlenie tzv. „selekcie“  zo strany VV SKrZ, týkajúcej sa našich požiadaviek na zverejnenie. 
Z oboch našich  podobných žiadostí na zverejnenie,  bola akceptovaná len jedna !  Žiaľ, ani na tento 
list sme do dnešného dňa nedostali odpoveď.  
 
Je logické, že táto vzájomná korešpondencie medzi DK a VV SKrZ neprospela k pokojnej, vzájomnej 
atmosfére. S odstupom času a celá sezóna 2020/21, spolu s núteným  „ covidovým  útlmom“  
spôsobili, že existujúce rozporné stanoviská DK a VV SKRZ z minulosti otvorené, ku ktorým  sa už 
nemienime vyjadrovať.  Mali by nás ale varovať a  obojstranne poučiť, v záujme čistoty nášho 
krasokorčuliarskeho športu. Čo povedať na záver uvedených skutočností. Asi len toľko, že budúcnosť 
určia kluby, resp. ich volení delegát dnešného i VZ SKrZ.  
Na záver uvediem, že od posledného VZ SKrZ  disciplinárna komisia  priebežne riešila dané problémy, 
ktoré boli sumarizované v Zápise z e-mailovom zasadnutia DK SKrZ  ( ondobie od 13.1. – 7.2.2021 ) 
a riadneho zasadnutia DK SKrZ, konaného dňa 9.6.2021. V poslednom období pán Karol Schlesinger 
( Trenčín ),  utlmil svoje aktivity v činnosti DK SKrZ. 
Na záver tejto správy chcem vysloviť poďakovanie pani Ľudmile Komárovej a pánovi  Karolovi 
Schlesingerovi,  za svoj podiel a aktivity v rámci činnosti DK SKrZ a slovenského krasokorčuľovania 
vôbec. 
  
 
V Martine 18.06.2021 
 
 Predseda DK SKrZ,  Ivan Jakubovič 
 

 
 

  


