
ÚRADNÁ SPRÁVA Disciplinárnej Komisie  SRZ zo dňa 31.8.2018 
 

 Uznesenie č. 1-1-2018: I. Disciplinarna  Komisia /DK/  Slovenského 
Rýchlokorčuliarskeho Zväzu /SRZ/ (ustanovená Predsedníctvom SRZ ad hoc v 
súlade s ust. čl. 49 ods. 1 Disciplinárneho Poriadku /DP/ ) podľa čl. 7 ods. 1, ods. 2, 
ods. 3 písm. b) DP (správa komisie rozhodcov) začína disciplinárne konanie proti: 
1/ štatutár klubu CSC Košice, p. Juraj  Dohanič  
2/ pretekár CSC Košice Matej Filip 
3/ klub CSC Košice 
 pre dôvodné podozrenie zo spáchania skutkov vykazujúcich znaky 
disciplinárnych previnení, ktoré sú uvedené v DP takto: 
 a) 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. 
37 ods. 1 písm. b) DP, 
 b) hrubé nešportové správanie voči delegovanej osobe alebo funkcionárovi na 
ľadovej ploche, v určených priestoroch alebo v areáli štadióna, 
 c) poškodzovanie dobrého mena rýchlokorčuľovania podľa čl. 47 ods. 1 DP, 
 ktorých sa: 

• mal pán Juraj Dohanič dopustiť dňa 17.6.2018 na Majstrovstvách Slovenska 
/MS/ na ovále v Košiciach, keď neakceptoval rozhodnutie rozhodcov 
v pretekoch s hromadným štartom na 1 000 m mladších žiačok 
a nenastúpenie pretekárok na preteky na výzvu komentátora, 

• mali obaja previnilci dopustiť dňa 4.8.2018 počas súťaže v disciplíne Inline 
speed MS v maratóne/SIP 5. kolo a previnilec Matej Filip disciplinárneho 
previnenia uvedeného v písmene c) aj tým, že  presne nezistený deň 
najneskôr dňa 16.8.2018 zverejnil na svojom instagramovom profile fotografiu 
s hanlivým popisom vo vzťahu k rozhodcovi vyššie uvedeného podujatia; 

 II. DK SRZ v súvislosti so začatým disciplinárnym konaním pred rozhodnutím 
vo veci samej ukladá: 
 1/ klubu CSC Košice podať na DK SRZ podrobné písomné stanovisko 
k hrubému nešportovému správaniu   štatutára klubu Juraja Dohaniča a pretekára 
klubu Mateja Filipa na vyššie uvedenom podujatí a zabezpečiť písomné stanoviská aj 
od samotných previnilcov v lehote do 7.9.2018 
 2/ hlavnému rozhodcovi podujatia (Ing. Klasovský) doplniť svoj podnet o 
uvedenie konkrétnych prejavov hrubého nešportového správania (ich počet, resp. 
doba trvania, intenzita a presné znenie, resp.citáciu a pod.) oboch previnilcov vo 
vzťahu k ostatným pretekárom ako aj jemu, príp. pomocným rozhodcom v lehote do 
7.9.2018 
 3/ pomocným rozhodcom podujatia (p. Gyuriová, p. Movčanová) podať na DK 
SRZ podrobnú správu, či zaregistrovali prejavy hrubého nešportového správania 
oboch previnilcov, ak áno, konkrétne ich uviesť a rovnako označiť osoby, ktorým boli 
adresované v lehote do 7.9.2018 
 
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 na svojom zasadnutí dňa 
30.8.2018 na sumu 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 
 
  


