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U. č. 2-2-2018: Hrubé nešportové správanie podľa čl. 37 ods. 1 písm. b) DP, čl. 38 ods. 
1 písm. a), písm. c) DP + poškodzovanie dobrého mena rýchlokorčuľovania: klub CSC 
Košice + tréner p. Juraj Dohanič + pretekár Matej Filip - opakované HNS počas 
športových pretekov voči rozhodcom a zo strany pretekára rozhodcom ako aj ostatným 
pretekárom: 
- dňa 17.6.2018 na Majstrovstvách Slovenska /MS/ na ovále v Košiciach tréner Juraj 
Dohanič neakceptoval rozhodnutie rozhodcov v pretekoch s hromadným štartom na 1000 m 
mladších žiačok a spôsobil nenastúpenie pretekárok na preteky na výzvu komentátora - čl. 
38 ods. 1 písm. a) DP 
- dňa 4.8.2018 počas súťaže v disciplíne Inline speed MS v maratóne/SIP 5. kolo a tréner 
Juraj Dohanič neakceptoval postavenie a rozhodnutia rozhodcov, vyvolával hádky s 
rozhodcami /čl. 38 ods. 1 písm. a) DP/ a pretekár Matej Filip hrubo urážal hlavného rozhodcu 
pred ostatnými pretekármi a tiež v presne nezistený deň najneskôr dňa 16.8.2018 zverejnil 
na svojom instagramovom profile fotografiu s hanlivým popisom vo vzťahu k rozhodcovi 
vyššie uvedeného podujatia - /čl. 37 ods. 1 písm. b) DP, čl. 38 ods. 1 písm. c) DP, čl. 48 DP/; 
 - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu rozhodcu, písomných 
vyjadrení rozhodcov, stanoviska dotknutého klubu a previnilca pretekára, po objasnení 
všetkých okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo 
vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle DP, 
s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností 
v zmysle čl. 29 ods. 3, ods. 4 DP, DK SRZ ustanovená ad hoc v senáte takto rozhodla a 
ukladá tieto DS: 
a) klub CSC Košice - DS: pokarhanie podľa čl. 37 ods. 4 DP, čl. 10 DP a klubu dôrazne 
vytýka správanie sa trénera a pretekára klubu a klub upozorňuje, že v prípade opakovania 
sa takého správania bude klubu uložená DS - pokuta  
b) tréner Juraj Dohanič - pozastavenie výkonu funkcie trénera na 4 pretekárske 
podujatia podľa čl. 38 ods. 2 písm. a) DP. Podľa čl. 32 ods. 1 DP výkon tejto disciplinárnej 
sankcie podmienečne odkladá. Podľa čl. 32 ods. 2 DP určuje skúšobnú dobu v trvaní 6 
(šesť) mesiacov do 19.4.2019. 
c) pretekár Matej Filip - pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace podľa čl. 38 ods. 2 
písm. c) DP. Podľa čl. 32 ods. 1 DP výkon tejto disciplinárnej sankcie podmienečne 
odkladá. Podľa čl. 32 ods. 2 DP určuje skúšobnú dobu v trvaní 8 (osem) mesiacov do 
19.6.2019. 
// poplatok pre klub 10.- € /za prejednanie/  
 
U. č. 2-3-2018: DK SRZ zamieta žiadosť klubu CSC Košice o zverejnenie ich stanoviska 
k prejednávanému prípadu na webovom sídle SRZ, pretože ich žiadosť nemá oporu v 
Disciplinárnom poriadku, konkrétne časti - Konanie o disciplinárnych previneniach // 
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 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 Krocian  
                               predseda DK SRZ  
                     ustanovenej Predsedníctvom ad hoc 
 


