SLOVENSKÝ KRASOKORČULIARSKY ZVÄZ
SLOVAK FIGURE SKATING ASSOCIATION
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, Slovakia

Rozhodnutie Výkonného výboru ako odvolacieho orgánu k Rozhodnutiu Disciplinárnej
komisie č. 2/2019 zo dňa 22.4.2019
Podľa Disciplinárneho poriadku Článok I, bod 3, písmena b/1, je odvolacím orgánom v disciplinárnom
konaní Výkonný výbor.
Výkonný výbor obdržal od klubu Skating Sports Prešov Odvolanie dňa 1.5.2019
Výkonný výbor na základe splnenia lehoty 15 dní na podanie odvolania a na základe preskúmaných nižšie
uvedených podkladov a informácií:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Podnet KK Prešov na Disciplinárnu komisiu zo dňa 24. 3. 2019,
Rozhodnutie Disciplinárnej komisie č. 2/2019,
Odvolanie Skating Sports Prešov zo dňa 1. 5. 2019,
Registračné formuláre za kluby KK Prešov a Skating Sports Prešov na sezónu 2018/2019,
Mailové odpovede oboch klubov na žiadosti o poskytnutie informácií,
Registračný poriadok SKrZ,
Rozhodnutia Technickej komisie o prestupoch z KK Prešov do SKS Prešov z 30. 6. 2018 a 26. 9. 2018,
Rozhodnutia Komisie pre riešenie sporov z 24. 8. 2018 a 15. 11. 2018,
Stanovisko Kontrolnej komisie z 10. 2. 2019,

ruší Rozhodnutie Disciplinárnej komisie v plnom rozsahu vo veci “šírenia nepravdivých informácií”
obvinenou, Máriou Marčišinovou - Pucherovou.

Odôvodnenie
Disciplinárna komisia pri svojom zdôvodnení v Rozhodnutí č. 2/2019 vychádzala z neúplných a nepresných
informácií, ktoré majú výrazne hlbší formálny základ.
Na základe nižšie uvedených skutočností VV SKrZ dospel k záveru, že nebyť nesprávnych rozhodnutí
orgánov SKrZ, najmä Technickej komisie k prestupom troch pretekárov (Peter Antol, Ema Kandrová
a Olívia Jarkovská), k tejto situácii by zrejme nikdy neprišlo.
Výkonný výbor pre lepšiu orientáciu v danej problematike uvádza chronológiu, ktorou sa prípad začal,
vyvíjal a kam až dospel.
Fakt č. 1
Klub SKS Prešov riadnym spôsobom podal žiadosť o prestup troch pretekárov, menovite Petra Antola, Emy
Kandrovej a Olívie Jarkovskej.
Fakt č. 2
KK Prešov s prestupom súhlasil, žiadal však SKS Prešov o úhradu “hmotných a nehmotných investícii
nad rámec mesačného poplatku”. TK prestup k 30. 6. 2018 schválila s podmienkou úhrad takto
subjektívne uvedeného finančného plnenia, pričom nerešpektovala platnú legislatívu, konkrétne Zákon
o športe č. 440/2015 Z. z. a jeho § 5, bod 4. S rozhodnutím TK nesúhlasil aj nový klub a zaslal žiadosť
o prešetrenie postupu TK na KRS.
Fakt č. 3
KRS na vyššie uvedené rozhodnutie vydala dňa 24. 8. 2018 Rozhodnutie č. 2/2018, v ktorom (1) zrušila
rozhodnutia o prestupoch TK v prípade Petra Antola, Emy Kandrovej a Olívie Jarkovskej a (2) vrátila TK
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vec na opätovné prerokovanie, pričom TK na nové rozhodnutie dala časovú lehotu 10 dní. Teda
do 3. 9. 2019.
Fakt č. 4
Technická komisia SKrZ až 26. 9. 2018 rozhodla tak, že prestupy neschválila a vzápätí sa jej členovia vzdali
svojich funkcií.
Fakt č. 5
Rozhodnutie TK SKrZ zmenila Komisia pre riešenie sporov SKrZ svojim rozhodnutím č. 3/2018 zo dňa
15. 11. 2018, ktorým prestup troch menovaných pretekárov schválila s konečnou platnosťou.
Fakt č. 6
Kluby žiadajú od SKrZ potvrdenia pre mesto, pričom oba súčasne uvádzajú ako svojich členov P. Antola,
E. Kandrovú a O. Jarkovskú. Klubu KK Prešov vystavuje SKrZ potvrdenie k dátumu 25. 9. 2018, klubu SKS
Prešov k dátumu 27. 12. 2018. Člen VV zodpovedný za VZZ nerozporuje a Generálnemu sekretárovi
potvrzduje (za účelom vystavenie potvrdenia pre oba kluby) zoznamy, ktoré oba kluby následne predložili
Mestskému úradu Prešov.
Fakt č. 7
Mestský úrad v Prešove zásielkou zo dňa 3. 1. 2019 SKrZ informuje, že v potvrdeniach oboch klubov
vystavených SKrZ došlo k zhode troch mien a žiada vysvetlenie.
Ďalším dôležitým faktom v tejto záležitosti, pri ktorej sa VV SKrZ opiera o svoje rozhodnutie,
sú registračné formuláre oboch prešovských klubov, ktoré boli v súlade s Registračným poriadkom zaslané
na Technickú komisiu a Sekretariát SKrZ.
Registračné formuláre za klub KK Prešov zaslané na SKrZ dňa 30. 8. 2018 neobsahujú ani jedného
z troch menovaných pretekárov tak v excelovskej tabuľke, ako ani v zozname aktívnych členov KK
Prešov, ktorý je opatrený pečiatkou klubu KK Prešov (všetky registračné formuláre pochádzajú z oficiálnej
mailovej adresy KK Prešov). Pri kontrole úhrady členského poplatku klubu KK Prešov v SKrZ pre sezónu
2018/19 bolo preukázané, že za týchto pretekárov členské zo strany KK Prešov uhradené nebolo, a to ani
do dnešného dňa. Navyše excelovský registračný formulár KK Prešov pri všetkých troch menovaných
v stĺpci “Dátum poslednej úhrady členského príspevku vášmu klubu” obsahuje údaj 30. 7. 2017,
resp. 30. 6. 2017 a v poslednom stĺpci obsahuje poznámku “prestup do SKS PO”.
Podľa Registračného poriadku Čl. V., bod 2. “Individuálni členovia žiadajú o obnovu registračných
preukazov výhradne prostredníctvom svojich materských klubov.”.
Naproti tomu registračné formuláre za Skating Sports Prešov a ich doklad o úhrade hovoria, že SKS Prešov
za registráciu v SKrZ za týchto troch pretekárov členské poplatky uhradil.
Ďalej bolo na základe odpovedí na žiadosti VV SKrZ preukázané, že pretekári podľa KK Prešov v klube
trénovali do 16. 9. 2017 (Ema Kandrová a Olívia Jarkovská), resp. do mája 2018 (Peter Antol). V tejto
súvislosti je potrebné tiež uviesť, že p. Zamborská za klub KK Prešov odpovedala až na tretíkrát, pričom
prvú žiadosť najvyššieho predstaviteľa SKrZ nazvala irelevantnou(!!!).
Podľa informácií Skating Sports Prešov Ema Kandrová uhrádza mesačné paušály SKS Prešov od októbra
2017, Olívia Jarkovská od decembra 2017 a Peter Antol od júna 2018.
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Podľa vyššie uvedených faktov Technická komisia:
1.
a)
b)
c)

V rozpore s platnou a účinnou legislatívou a Prestupovým poriadkom:
neschválila prestup troch pretekárov z KK Prešov do Skating Sports Prešov,
nedodžala lehotu na znovaprešetrenie svojho postupu udelenú odvolacím orgánom (KRS),
nesprávne aplikovala Prestupový poriadok, keď prestupy najskôr schválila a označila ako prestupy
“dohodou”, pričom jedna zo strán ho podmieňovala splnením podmienky “po úhrade hmotných
a nehmotných investícií nad rámec mesačného paušálu”,

2. V rozpore s Registračným poriadkom:
a) registrovala troch pretekárov v KK Prešov napriek tomu, že ich KK Prešov neregistroval a nezaplatil
poplatok v zmysle Sadzobníka poplatkov,
b) člen VV zodpovedný za VZZ, p. Wanda Stankovianska, dňa 24. 9. 2018 mailom informuje VV (v kópii
Jaroslav Burian a Helena Kažimírová), že menovaní pretekári nemôžu byť na testy prihlásení ako
členovia SKS Prešov (ale ako členovia KK Prešov), pričom oficiálne stanovisko o neschválení prestupov
vydala TK až k 26. 9. 2018.
Otázkou tiež je, prečo TK so svojim rozhodnutím o neschválení prestupov čakala až na záver mesiaca
september 2018. Zhodou okolností sa jednalo o obdobie, ku ktorému mesto Prešov zisťuje počet pretekárov,
ktorý je kľúčom na prideľovanie ľadohodín prešovským klubom. Môžeme preto polemizovať, či člen VV
zodpovedný za VZZ a bývalý člen TK odvolaný v lete 2018 nekonali v zhode a za účelom získania výhody
pre jeden z prešovských klubov.
Dovoľujeme si tiež upozorniť Disciplinárnu komisiu, že v Dodatku svojho Rozhodnutia č. 2/2019 nesprávne
cituje § 5, ods. 4 Zákona č. 440/2015 Z. z., nakoľko tento odsek síce hovorí, že “Nároky športovného klubu
na výchovné a iné plnenia súvisiace s prípravou športovca podľa predpisov športového zväzu tým nie sú
dotknuté”. Podľa platných predpisov SKrZ je jediným nárokom Výchovné, ktoré je uvedené v Prestupovom
poriadku a Sadzobníku poplatkov. Žiadne iné plnenia v predpisoch SKrZ v súvislosti s prestupom nie sú
v našich predpisoch uvedené.
V tejto súvislosti si dovolíme upriamit pozornosť na § 95 vyššie citového Zákona:
§ 95 správne delikty
bod 1, pism. p - Športová organizácia sa dopustí správneho deliktu, ak podmieni zmenu klubovej
príslušnosti športovca finančnou odplatou alebo iným plnením podľa § 5, ods. 4.
Podľa vyššie citovaného sa KK Prešov a rovnako tak SKrZ, konkrétne Technická komisia SKrZ dopustila
podľa § 95, bod 1, písm. p Zákona o športe č. 440/2015 správneho deliktu.
V rozsahu vyššie uvedených faktov a s prihliadnutím na Čl II. bod 1 Stanov SKrZ, že poslaním SKrZ je
hájiť záujmy subjektov združených v SKrZ, len dodávame, že VV SKrZ týmto rozhodnutím chráni
oprávnený záujem SKS Prešov vo veci prestupu troch menovaných pretekárov.

V Bratislave, 20. mája 2019
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za VV SKrZ
Jozef Beständig, predseda VV SKrZ
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