Návrh doplnkov „Disciplinárneho poriadku SKrZ“.
( Predložený VZ SKrZ, konanému dňa 13.06. 2015 )

1) Článok I. a II. nahradiť novým znením: ( Viď. čI. I. a čl. II., nižšie nový text )
Článok I.
Pôsobnosť disciplinárneho poriadku.
1. Disciplinárny poriadok je nástroj na postup pri zisťovaní, prejednávaní a sankcionovaní
priestupkov členov SKrZ.
2. V prípade, že nahlásená, resp. zistená skutočnosť bude kvalifikovaná ako priestupok proti
stanovám, vnútro zväzovým predpisom, aktivitami SKrZ a etického kódexu SKrZ, bude
predmetom disciplinárneho šetrenia.
Článok II.
Definícia priestupku.
1. Priestupkom je porušenie povinností vyplývajúcich zo stanov, vnútro zväzovým
predpisom, pravidiel krasokorčuľovania, zásad slušnosti a športového správania, resp. iného
jednania jednotlivca, alebo klubu, znevažujúce dobré meno Slovenského krasokorčuliarskeho
zväzu, resp. zväzovej činnosti.
2. Priestupky týkajúce sa oblastí, spadajúce výlučne do kompetencie príslušného klubu, t.j.
kolektívneho člena SKrZ, riešia príslušné orgány daného klubu, oddielu.

2) V článok III. doplniť:
a/ V bode 1 doplniť bod „e“ – návrh na vylúčenie zo SKrZ ( schvaľuje VZ )
b/ V bode 4 doplniť: „výšku peňažného trestu určuje disciplinárna komisia „
3) V článku IV. vypustiť :
a/ Vypustiť bod 3. ( Túto otázku rieši čl. X. novým odvolávacím orgánom - VV SKrZ ) .

4) V článku V. upraviť:
a/ V bode 3. Upraviť dobu na 12 mesiacov.

5) V článku VII. upraviť:
Varianta A.

a/ V bode 1. poslednú vetu upraviť: „ V prípade, že Disciplinárna komisia rozhodne
v prospech navrhovateľa, poplatok 100 EUR bude vrátený navrhovateľovi.
Obvinený bude zaviazaný 100 EUR do 15 dní od rozhodnutia DK, resp. od rozhodnutia VV (
pri odvolaní ) uhradiť na účet SKrZ.
Varianta B.

a/ V bode 1. Poslednú vetu upraviť: “ Vecné náklady spojené so zasadnutím disciplinárnej
komisie, resp. aj rozhodovania VV, ( pri odvolaní ), hradí strana, ktoré v danom spore bola
uznaná, že chybila. Úhradu po doručení výšky vecných nákladov musí uhradiť na účet SKrZ do
15 dní od prijatia definitívneho rozhodnutia.
6) V článku č. VIII. upraviť:
a/ V bode „a“ upraviť dobu na 12 mesiacov.

7) Článok X. nahradiť novým textom:
Článok X.
Opravný prostriedok
1.Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie je písomné odvolanie,
adresované Výkonnému výboru SKrZ.
V prípade odvolania sa proti rozhodnutiu DK, rozhodnutie DK má odkladný účinok.
2. Proti rozhodnutie VV SKrZ vo veci odvolania nie je iný opravný prostriedok.

8) Článok XII. Upraviť
a/ Vypustiť bod č. 6 ( je riešený v čl. X., bod č. 2
Do oficiálneho disciplinárneho poriadku na záver uviesť mená kto ich “garantuje”

Návrh predkladá: Mgr. Ivan Jakubovič, predseda KK Martin

