
Disciplinárna komisia  Slovenský krasokorčuliarsky zväz 

__________________________________________________________________________________ 

 

Zápisnica zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SKrZ,  
konaného 9.júna 2021  v Prešove 
 
Účastníci:  1. Ivan Jakubovič                ( Martin ) 
                    2. Ľudmila Komárová        ( Prešov ) 
 
Program:   1. Kontrola uznesení 
                    2. VZ SKrZ – stanovisko DK k úlohám VZ SKrZ 
                    3. Rôzne 
 
K bodu č. 1 – v úvode zasadnutia predseda DK privítal členov komisie a konštatoval, že p. 
                        K. Schlesinger, ( Trenčín ),  bez udania dôvodu je neprítomný. Následne prítomní 
                        schválili  program zasadnutia DK.  
                        Predseda DK SKrZ konštatoval, že v roku 2021,  ( od posledného VZ SKrZ ),  do konania 
                        Dnešného  zasadnutia DK,  nebol doručený žiadny podnet na disciplinárne konanie. 
 
                       Z dôvodu vzniknutej situácie s COVID – 19, sezóna 2019/20 a 2020/21  bola poznačená 
                       narušením aj činnosti DK SKrZ. Od posledného VZ  sa konalo jedno e-mailové 
                       zasadnutie DK SKrZ, v mesiaci január – február 2021.  Uvedené zasadnutie prijalo 
                       nasledovné uznesenia: 
                       U č. 1/21 bolo splnené zo strany DK. ( Žiadosť o vysvetlenie – p. Beständig, 20.2.2021 ) 
                                          Do dnešného dňa nebola vyjadrená žiadna odpoveď, vyjadrenie, zo strany 
                                          predsedu  SKrZ 
 
                        U č. 2/21 bolo zo strany DK splnené s poznámkou, že nový Disciplinárny poriadok SKrZ 
                                          je veľmi rozsiahly, komplikovaný, duplicitný a ťažko realizovateľný 
                                          v podmienkach nášho športu. Uvádzame 1. prípad, viď. v bode č.2 
 
K bodu č. 2 – predseda iformoval členov DK o nasledovných úlohách, ktoré ukladajú klubom, ale aj 
                         komisiám SKrZ,  tieto záväzné termíny: 
 
                         26.06.2021  - termín konania VZ SKrZ 
 
                         14.06,2021 – posledný termín na pripomienky, zmeny stanov a poriadkov SKrZ  
                         19.06.2021 – potvrdiť účasť členov DK na VZ SKrz  
                         23.06.2021 – posledný termín na podávanie návrhov na volených  funkcionárov VV, 
                                                  DK a KRS SKrZ. 
 
 
 
 
                      Návrhy DK SKrZ -  úpravy smerníc a poriadkov  SKrZ 
 
                       a)  Disciplinárny poriadok – čl.38, bod 13, 14, 15 zrušiť  * 
                       b)  Ekonomická smernica – čl. 6, bod 5b * 



                       c)  od  VZ požadovať zásadu, aby všetky zverejňované smernice a poriadky na w-stránke 
                            SKrZ  mali uvedenú zodpovednú osobu a dátum platnosti, resp. ktorý predpis sa ruší 
 
                       U 3/21  DK poveruje predsedu, aby do 14.6.2021 predložil návrhy DK na zmeny DP a ES 
                                      k prerokovaniu na VZ SKrZ, konanom 26.6.2021.* 
                                      T: v texte                        Z: v texte 
 
                       U 4/21  DK poverila predsedu vypracovaním správy o činnosti DK za obdobie od 
                                      posledného VZ,  za rok 2021 a doručením jej opisu VV SKrZ. 
                                      T: 14.6.2021                   T: v texte 
 
 
                        Prítomní členova DK zaujali stanovisko k návrhom na kandidátov, ( na predsedu 
                        a členov  DK SKrZ ) v tom zmysle, že túto otázku ponechávajú na kluby SKrZ, resp. 
                        ich  delegátov VZ.   
 
 
 
K bodu č. 3 – v tejto časti predseda DK navrhol zaradiť do uznesení, aj  otázku „ Plánu zasadnutí  
                        a rozpočtu DK SKrZ na rok 2021. Tento materiál už bol 21.4.2021 schválený a doručený 
                         VV SKrZ 
.   
                         U 5/21 – DK schválila Plán zasadnutí a rozpočet DK SKrZ na rok 2021 takto: 
                                          Počet členov : 3 osoby 
                                          Plánovaný počet zasadnutí : 2 zasadnutia 
                                          Počet mimoriadnych zasadnutí : podľa počtu prípadných podnetov na DK 
 
                                          Náklady na riadne, 2 zasadnutia. 
                                           CESTOVNÉ .......................   80,00 EUR 
                                           DIETY, OBČERSTVENIE .....   60,00 EUR 
                                           ODMENY ........................  350,00 EUR 
                                           REŽIJNÉ NÁKLADY ..........      10,00 EUR 
                                           ________________________________ 
                                           SPOLU:                                    500,00 EUR 
                                            
                                           T:  priebežne                     Z : DK 
 
                       - s odstupom času a nútenou pasivitou našich aktivít , ( COVID - 19 opatrenia ), 
                          existujúce  rozporné  stanoviská medzi DK a VV SKrZ z minulosti, považujeme ako 
                          otvorené, ku ktorým sa ale už nemienime vyjadrovať. Mali by nás obojstranne poučiť, 
                          v záujme nášho krasokorčuliarskeho športu...     
 
                        - po vyčerpaní bodov programu, predseda zasadnutie ukončil. 
 
 
Zapísal : Ivan .Jakubovič 
Dátum: 10.06.2021 
Overené: 11.06.2021  ( e-mailom ) 
 
 
 
 


