ÚRADNÁ SPRÁVA DK SRZ zo dňa 29.11.2018
U. č. 3-2-2018: Hrubé nešportové správanie podľa čl. 7 ods. 1 písm. b) DP, čl. 38 ods. 1 písm. a),
písm. c) DP: klub CSC Košice +pretekár klubu Claudia Dohaničová hrubé nešportové správanie voči súperovi, pretekárovi vlastného družstva, členovi realizačného
tímu, funkcionárovi, organizátorovi, členovi usporiadateľskej služby a divákovi v hľadisku, v
určených priestoroch alebo v areáli štadióna podľa čl. 7 ods. 1 písm. b) DP - vyhrážanie sa súperovi
- dňa 7.10.2018 po preteku finále SIP Košice sa v cieli vyhrážala pretekárke Renáte Karabovej
slovami "Ešte raz to urobíš, tak sa postarám o to, že svoj pretek nedokončíš."
- po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu o priebehu a výsledku súťaže a následného
písomného stanoviska rozhodcu, po objasnení všetkých okolností prípadu, vyhodnotením
získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad
ukladania Disciplinárnych sankcii (ďalej len DS) v zmysle DP, s prihliadnutím na pomer a mieru
závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 38 ods. 3 DP, DK SRZ
ustanovená ad hoc v senáte takto rozhodla a ukladá tieto DS:
- a) klub CSC Košice - DS: pokarhanie podľa čl. 7 ods. 4 DP, čl. 21 ods. 1 DP a klubu dôrazne
vytýka správanie sa pretekára klubu a klub upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého
správania bude klubu uložená DS - pokuta, príp. iné
- b) pretekár Claudia Dohaničová - pokarhanie podľa čl. 7 ods. 2 písm. b) DP, čl. 21 DP a
pretekárovi dôrazne vytýka správanie sa a upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého
správania bude mu uložená DS - pozastavenie výkonu športu, príp. iná DS

- U. č. 3-3-2018: DK SRZ dôrazne upozorňuje klub CSC Košice ako aj iné kluby, že DK SRZ

podobne ako DK v iných športových odvetviach zverejňuje svoje úradné správy na svojom
webovom sídle, na základe zverejných úradných správ sú kluby povinné podrobiť sa
rozhodnutiam odborných komisií, a preto je žiadosť klubu CSC Košice o zaslanie rozhodnutia
poštou neakceptovateľná a bezprecedentná. V prípade, ak do budúcna niektorý z klubov nesplní
povinnosť vyplývajúcu pre neho z rozhodnutia DK SRZ, príp. iného riadiaceho orgánu, založí
porušenie tejto povinnosti disciplinárnu zodpovednosť previnilého sa klubu // bez poplatku

- Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia

rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti
rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 63 až 66 DP odvolanie
disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK kreovaná Predsedníctvom SRZ), a
to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho
zverejnenia na webovom portáli SRZ - www.speedskating.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi,
ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný
účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SRZ. 3/ Poplatok za odvolanie
stanovilo Predsedníctvo SRZ vo výške 150,-€; zaplatenie stanoveného poplatku je podstatnou
náležitosťou odvolania, jeho nezaplatenie v lehote určenej na podanie odvolania bude mať za
následok ukončenie odvolacieho konania; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za
vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK, o ktoré je potrebné DK požiadať. 4/ Proti
rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článku 59 ods. 3 DP,
ktoré nemá odkladný účinok.
JUDr. Branislav Kročian
predseda DK SRZ
ustanovenej Predsedníctvom SRZ ad hoc

